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1. 3ara.nr,ui noloxeHHq.

1.1. Ue roJroxeHH fl BV3Haqae ocHoeHi 3aBAaHH{, crpyKrypy, niAnoeiAarbriicrl

IHcrraryry yxpaiHo:naBcrBa rpu ABH3 <llpirxapnarcrxufi uaqioualsuuit'

yHieepcurer iueHi Bacutts, CreSannxa>.
1.2. Iucruryr yxpaino:HaBcrBa sliftcHroe cBolo po6ory {K crpyxrypnrafi

ni4pos4in ABH3 dlpnxapnarctxufr saqioHala:nprfr, yuineputrer iueni Bacutts

Cre$auraxa>. Klonoranus rrloAo ueo6xiAnocri crBopeHHt (peopraHi:aqii,

nixnilaqii) lr"rcrraryr yr<paiuo3HaBcrBa IIoAae rpopeKrop 3 HayKonoi po6oru peKropy

yHinepcurery.
1.3. frapexropa IHcrraryry yxpaiuo:uaBcrBa npl43Haqae peKrop Ha ocHoBl

noAaHH.q npopeKropa 3 HayKoeoi po6oru.
Ha qac ai4cyrnocri

IncrraryrySaxineqr
yrcpaiHosuaBcrBa.

1.5. llpauiBsuxu IHcruryry yxpaino:uaBcrBa npu3Har{alorbcq i :sirrHsrorbcfl

HaKa3oM peKropa ynieepcnrery Ha ocHoei noAaHHr Al{peKropa IucTltryry

yrcpalHo:r-raBcTBa, noroAXeHoro 3 npopeKTopov is uayr<cinoT po6oru.

1.6. 3uinra i AonoeHeHH.f, Ao l loroxeHHq 3arBepAxyrorbcs peKropoM

yHinepcrarery Ha ocuosi rIoAaHHt Al4peKropa IHcruryry yxpaiuoaHaBcrBa'

rroroA)I(eHoro 3 npopeKTopou i: uayxonoT po6oua'

1.7. Iucruryr yxpaiHo3HaBcrna y cnoifi AisnrHocri xepyerrcq Kolicruryuierc i

3aKoHaMH Vrpaiun, rocraHoBavu Bepxoenoi Palu VxpaTun, aKTaM[ llpe:n4enra

yr<paiHa ra Ka6inery MiHicrpie VrcpaiHIa, HopMart4BHzM:a aKraMI'I Minicrepcrea
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освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора й 
розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи та цим Положенням.

2. Основні завдання.
2.1. Мета Інституту українознавства -  підготовка і здійснення наукових 

проектів із українознавства, поширення знань про Україну, її народ, історію, 
культуру, мову, державність, мистецтво, підготовка і підвищення кваліфікації 
кадрів із українознавства, опрацьованих теоретико-методологічних проблем 
українознавства та педагогіки його використання у навчально-виховному 
процесі освітніх установ.

2.2. Основними завданнями Інституту українознавства є дослідження:
-  загальних проблем українознавства як наукової галузі;
-  історичних особливостей суспільно-політичних, соціально-економічних 

і релігійних відносин у Г аличині;
-  зовнішньо-політичних факторів і їх ролі в історії краю;
-  становлення і розвитку духовності етнічних груп у західному регіоні;
-  розвитку української мови і діалектів, літературної та фольклорної 

спадщини Прикарпаття;
-  розвитку мистецтва, музичної та пісенної культури на 

західноукраїнських землях;
-  проблем національної освіти і національного виховання і впровадження 

результатів таких досліджень у педагогічний процес освітніх установ.

3. Функції.
3.1. Для реалізації основних завдань підрозділу Інститут українознавства 

виконує такі функції:
-  організовує і проводить всеукраїнські і міжнародні конференції 

(симпозіуми і семінари) з важливих проблем українознавства і його 
використання в процесі викладання різних навчальних дисциплін, а також у 
позаурочній виховній роботі;

-  готує до друку фахові періодичні видання та іншу друковану 
продукцію (збірники статей, праць , конференцій тощо);

-  укладає і здійснює угоди про співпрацю в ділянці українознавства з 
іншими науково-дослідними і навчально-науковими інститутами України і поза 
її межами;

-  згідно з планами університету укладає і здійснює угоди про навчання і 
стажування викладачів, аспірантів, студентів у науково-дослідних і навчально- 
наукових центрах України і поза її межами.



3.2. До роботи в Інституті українознавства залучаються на громадських 
засадах вітчизняні й зарубіжні вчені, науково-педагогічні працівники, які 
досліджують українознавчі проблеми.

4. Права та обов’язки.
4.1. Права та обов’язки працівників Інституту українознавства 

регламентуються чинним законодавством, нормативними актами Міністерства 
освіти і науки України, Статутом університету, наказами і розпорядженнями 
ректора і проректора з наукової роботи та цим Положенням.

4.2. Інститут українознавства подає щоквартальні анотовані звіти з 
наукової роботи (окрім тих, що працюють без введення в штат) та річні звіти 
відповідно до підпорядкування згідно встановленого порядку та форми. В кінці 
кожного року звіт про роботу Інститут українознавства в поточному році 
заслуховує і затверджує Науково-технічна рада університету.

5. Керівництво.
5.1. Очолює Інститут українознавства директор.
Директор: здійснює перспективне й поточне планування діяльності 

Інституту; спрямовує й координує діяльність Інституту; здійснює перспективне 
й поточне планування діяльності Інституту; представляє інтереси Інституту в 
університеті і в зовнішніх, зокрема -  міжнародних, зносинах.

5.2. Керівництво окремими напрямками діяльності Інституту 
українознавства здійснює провідний фахівець Інституту: готує матеріали до 
перспективного й поточного планування діяльності Інституту, пропозиції щодо 
штатного розкладу, плану видавничої діяльності.

Директор Інституту українознавства: а) розробляє концептуальні засади 
напрямків досліджень, наукових проектів і окремих тем та форми їх виконання; 
б) затверджує наукові проекти і звіти про їх виконання; в) рекомендує до друку 
наукові праці; г) здійснює висунення на державні премії, нагороди, звання.

6. Організація роботи.
6.1. Інститут українознавства фінансується в межах спеціального фонду. 

Штатний розпис формується в межах штатного розпису університету.
Джерелами фінансування Інституту українознавства є кошти, які 

надходять від виконання госпдоговірних тем, грантів, міжнародних проектів. 
Освітня складова Інституту українознавства та підготовка до друку фахових 
наукових видань може фінансуватись зі спеціального фонду університету. 
Інститут українознавства може фінансуватись з інших джерел, що не 
заборонені чинним законодавством.

6.2. У разі відсутності джерел фінансування робота у Інституті 
українознавства може виконуватись на громадських засадах.
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