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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ
«МОВНА ПАЛІТРА ЛУГАНЩИНИ»
1. Загальні положення
1.1. Науково-дослідна лабораторія (далі - лабораторія) є науковим підрозділом
Лисичанського педагогічного коледжу і функціонує на базі музею українознавства
коледжу.
1.2. Лабораторія безпосередньо підпорядковується директору, заступнику директора з
наукової роботи.
1.3. Лабораторія очолюється керівником музею українознавства, наукові студії очолюють
відповідні науковці в галузі мовознавства та літературознавства з числа викладачів
коледжу.
1.4. Діяльність наукової лабораторії здійснюється за сприянням та кураторством
провідних вчених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
1.5. Діяльність лабораторії спрямована на визначення та підтримку обдарованої молоді з
числа студентів та учнів міста та області, надання консультаційної допомоги у наукових
дослідженнях у галузі етнолінгвістики та літературного краєзнавства, організації
інноваційних та телекомунікаційних наукових проектів із зазначених галузей, інших
досліджень науково-прикладного характеру
1.6. Науково-дослідна лабораторія здійснює пошукову, експериментальну,
консультаційну діяльність на основі поєднання освітньо-виховного процесу з науковим
дослідженням, обов'язково планованим (проектованим), керованим і контрольованим.
1.7. Лабораторія сприяє формуванню й утвердженню особистісно зорієнтованої
розвивальної педагогіки, формує за допомогою нових освітніх технологій новий тип
масової практики й одночасно може бути експериментальним майданчиком для
підготовки педагогів-дослідників, учителів-експериментаторів.
1.8. Місцезнаходження лабораторії: 93108, м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21,
приміщення Лисичанського педагогічного коледжу, ауд. 306, 307, 308.

2. Мета, завдання, зміст діяльності
2.1. Мета створення та роботи лабораторії - забезпечити умови для дослідження
особливостей етнолінгвістики та літературного краєзнавства Луганщини, сприяння
формуванню наукового потенціалу молоді Луганщини, вивчення та узагальнення
інноваційних процесів при вивченні філологічних дисциплін у сучасній школі .
2.2. Основними завданнями діяльності лабораторії є:
 вивчення потреб міста та області у запровадженні філологічних навчальних та
наукових проектів ;
 визначення наукового потенціалу серед учнівської молоді та студентського загалу
та залучення обдарованих учнів до наукової діяльності в галузі вивчення філології
під програмованим керівництвом науковців та вчителів-практиків;
 проведення етнолінгвістичних досліджень;
 розробка навчальних посібників, інноваційних технологій, наукових проектів,
заснованих на експериментальному та науковому підході та ін.;
 аналіз педагогічного досвіду вчителів та викладачів і розробка методик з його
використання;
 розробка концепцій і програм науково-дослідного експерименту, надання
практичної допомоги у розробці та проведенні індивідуальних експериментальнодослідницьких робіт та ін.
2.3. Основними напрямками роботи лабораторії є:
 збирання етнолінгвістичного матеріалу, його узагальнення та науковий опис;
 проведення етнолінгвістичних експедицій та екскурсій;
 залучення до дослідницької діяльності студентів коледжу, вчителів шкіл області,
учнів старших класів;
 створення інноваційних філологічних проектів та участь у телекомунікаційних
проектах з філології;
 поповнення експозиційного наповнення музею українознавства коледжу;
 консультування вчителів та учнів з питань підготовки та оформлення науководослідної роботи,
 залучення вчителів та учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю, до
участі у заходах різного рівня на базі коледжу та Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка;
 попереднє рецензування робіт для участі у конкурсі МАН України на рівні області
та надання консультативної допомоги;
 узагальнення інноваційного досвіду вчителів-словесників по збиранню
етнолінгвістичного матеріалу, діяльності щодо вивчення літератури рідного краю
тощо.
2.4. Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей етнолігвістичного
характеру на матеріалі Луганщини, пошук шляхів удосконалення наукових методів при
дослідженні лінгвістичного матеріалу, визначення напрямів експериментальної роботи;
аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня ознайомлення учнів з методами
наукового дослідження, педагогічної інноваційної практики викладачів та вчителів та
оцінювання її результативності.

3. Структура лабораторії та організація роботи
3.1. Лабораторія має такі підрозділи:
 Етнолінгвістична студія «Лелія»;
 Літературно-краєзнавча студія «Крила».
3.2. Діяльність студій здійснюється відповідно до плану роботи, що складається
перспективно на рік керівниками студій і затверджується заступником директора з
наукової роботи коледжу та погоджується заступником директора з соціальногуманітарної роботи коледжу.
3.3. Наукова студія очолюється викладачем коледжу, який має досвід науково-дослідної й
інноваційної діяльності, організації експериментальної діяльності, учений ступінь,
визнані досягнення в керівництві науковою діяльністю студентів на рівні області, регіону,
України. Наукове керівництво може здійснюватись науковим консультантом з числа
провідних вчених України, запрошених відповідно до напрямку дослідження.
Керівник лабораторії:
 безпосередньо керує всією роботою й несе відповідальність за стан і результати
науково-дослідної діяльності лабораторії;
 формує план науково-дослідних робіт, представляє його на затвердження,
організує й очолює роботу з його виконання;
 підтримує ініціативи, інноваційну й експериментальну діяльність педагогічного
колективу, керує авторськими роботами й організує їх упровадження у практику;
 піклується про створення необхідної науково-методичної та матеріально-технічної
бази лабораторії, розпоряджається всіма матеріальними ресурсами лабораторії в
межах затверджених планів і кошторисів, а також залучених ініціативних засобів;
 аналізує стан кадрового потенціалу, підбирає кадровий склад лабораторії,
розподіляє обов'язки, види та форми діяльності членів лабораторії.
3.4. До складу лабораторії входять завідувач лабораторії, наукові керівники студій,
науковці-консультанти, педагоги-дослідники, учителі-експериментатори, студенти, учні,
що цікавляться науковою діяльністю в галузі філології.
3.5. Етнолінгвістична студія розглядає питання:
 ареальної концептології та символіки;
 зіставної фразеології;
 ареальної фразеографії;
 ареальної ономастики та антропоніміки;
 методики вивчення мовних явищ;
 використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні мовних явищ
у початковій та середній школах;
 етимології слів;
 фольклористики та народознавства та ін.
3.6. Літературно-краєзнавча студія має на меті:
 залучення студентів та учнів до вивчення творчості письменників рідного краю;
 організацію зустрічей з письменниками Луганщини;
 створення авторських навчальних посібників для вивчення літературного
краєзнавства;
 розробку авторських дослідницьких програм з вивчення літератури рідного краю,
інноваційних методів та засобів вивчення літературознавчого та літературного
матеріалів;
 організацію навчальних та наукових проектів з вивчення літературного
краєзнавства,
 підтримку зв’язків з літературними музеями Луганщини;
 проведення та підтримку літературних та наукових досліджень в галузі
літературного краєзнавства;



поповнення електронної та експозиційної бази музею українознавства.

3.7. Студія іноземної філології вивчає проблеми:
 феномену взаємодії мовних одиниць, мовних контактів;
 ареального лексичного взаємопроникнення;
 англомовної ономастики в українському просторі;
 ареальної мовної комунікації;
 типології української та американської літератур;
 використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у вивченні іноземної
мови;
 компаративного дослідження мовних одиниць тощо.
3.8. Загальні збори членів студії проводяться не менше ніж 1 раз на місяць відповідно до
розроблених керівниками питань.
4. Співробітництво з державними науковими організаціями та закладами в Україні
У зв’язку з різнобічними напрямками наукових досліджень, які потребують
додаткових консультацій, обговорень, краєзнавчих експедицій, екскурсій, акцій –
лабораторія може співпрацювати з:
- кафедрою української мови ЛНУ імені Тараса Шевченка;
- кафедрою журналістики та видавничої справи ЛНУ імені Тараса Шевченка;
- органами місцевої виконавчої влади м. Лисичанська;
- загальноосвітніми навчальними закладами міста та області;
- літературними музеями В.Сосюри (м. Лисичанськ), Б.Грінченка (с. Олексіївка),
В.Даля (м. Луганськ), краєзнавчим музеєм м. Лисичанська та іншими
відповідними установами;
- літературними спілками Луганської області.
5. Представлення результатів діяльності
5.1. Результати діяльності можуть бути представлені у вигляді індивідуальної наукової
роботи, наукового проекту, пошукової групи тощо. Наукова діяльність з певної теми може
бути продовжена протягом декількох років. У такому разі представляються проміжні
результати дослідження на підсумковому річному засіданні учасників лабораторії.
5.2. Результати діяльності лабораторії можуть презентуватись під час проведення Днів
науки коледжу відповідно до номінації роботи.
5.3. Результати досліджень можуть бути популяризовані під час участі у Всеукраїнських
наукових конференціях «Образне слово Луганщини», «Слобожанська беседа»,
«Ономастичний простір Луганщини», «Мовна палітра Луганщини», «Перший крок у
науку» тощо.
5.6. Найкращі результати дослідження можуть бути подані для участі у конкурсі наукових
студентських робіт ЛНУ імені Тараса Шевченка та учнівських робіт МАН України
обласного рівня.
5.7. Авторські результати дослідження можуть бути використані лише за згоди автора.
6. Фінансування роботи лабораторії: бюджетне, позабюджетне, грантове.
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