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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ  

 

09.10.2018     Миколаїв     № 360 

 

Про затвердження Положення  

про Науково-дослідний центр розвитку  

ідей Василя Сухомлинського 

 

Відповідно до рішення вченої ради факультету дошкільної та початкової 

освіти від 19.09.2018 (протокол № 2) та рішення вченої ради університету від 

09.10.2018 (протокол № 5) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя 

Сухомлинського (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Ситченка А. Л. 

 

 

 

Ректор           В. Д. Будак 

 

 

 

 
Проект наказу вносить: 

Керівник Науково-дослідного центру 

розвитку ідей В. О. Сухомлинського 

__________ О. В. Дрозд 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

__________________ А. Л. Ситченко  

Декан факультету дошкільної та 

початкової освіти______ Т. М. Степанова 

Учений секретар_______ І. В. Копитіна 

Начальник юридичного відділу 

___________ М. М. Бєлан 
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Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 09.10.2018 № 360  

 

 

СХВАЛЕНО: 

рішення Вченої ради  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 09.10.2018 (протокол № 5) 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 09.10.2018 № 360 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про науково-дослідний центр розвитку ідей 

Василя Сухомлинського  

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
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І. Загальні положення 

1.1. Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського 

(далі – НДЦ), є науковим структурним підрозділом МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, що створюється в складі факультету дошкільної та 

початкової освіти МНУ імені В.О. Сухомлинського при кафедрі педагогіки та 

інклюзивної освіти.  

1.2. У своїй діяльності НДЦ керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», «Про авторське право і суміжні права», «Про інноваційну 

діяльність», Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в 

тому числі Міністерства освіти і науки України, Статутом Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського, 

загальноуніверситетськими Положеннями та цим Положенням. 

1.3. Науково-дослідний центр входить до структури Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, підпорядковується 

ректору університету з усіх питань діяльності, а в частині науково-дослідного 

забезпечення – проректору з науково-педагогічної роботи, науковому відділу 

університету і декану факультету дошкільної та початкової освіти. 

1.4. Науково-дослідний центр має сучасну навчально-матеріальну і 

технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, 

доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення. 

1.5. Положення про науково-дослідний центр розвитку ідей 

В.О. Сухомлинського, зміни і доповнення до нього затверджуються ректором 

МНУ імені В. О. Сухомлинського за поданням проректора з науково-

педагогічної роботи та ухвалою Вченої ради. 

1.6. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація НДЦ 

здійснюються у встановленому законодавством порядку. 
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II. Мета, основні принципи та функції діяльності  

науково-дослідного центру 

2.1. Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського 

створюється з метою організації, координації та проведення наукових 

досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

МНУ імені В.О. Сухомлинського та планів кафедр, інших науково-дослідних 

установ та громадських організацій. Координатором діяльності запросити 

доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого 

діяча науки і техніка України – Сухомлинську Ольгу Василівну. 

2.2. Метою діяльності НДЦ є науково-методичне забезпечення вивчення 

та популяризація педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в системі 

вищої, середньої початкової та дошкільної освіти шляхом встановлення 

постійних контактів з науковими та навчальними закладами України та 

зарубіжжя; 

– співробітництво і співпраця з Державною науково-педагогічною 

бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського, Всеукраїнською асоціацією 

Василя Сухомлинського, Державним педагогічно-меморіальним музеєм Василя 

Сухомлинського, НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» із метою 

розробки й реалізації спільних програм з творчого освоєння спадщини 

педагога; 

– ініціювання використання педагогічного доробку В. О. Сухомлинського 

в науковій, методичній і практичній роботі викладача ЗВО, науковому пошуку 

студентів, виконанні практичних та індивідуальних досліджень; 

– вирішення актуальних проблем педагогічного, гуманітарного профілів, 

пов’язаних із освітнім процесом, що відбувається в загальноосвітніх школах та 

дошкільних навчальних закладах на засадах педагогічного досвіду 

В.О. Сухомлинського; 

– зв’язок із навчальним процесом, залучення викладачів, докторантів, 

аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань у 
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контексті педагогічних ідей видатного українського педагога-гуманіста 

В. О. Сухомлинського, 

– організація виховної роботи і розвиток творчої ініціативи студентів, 

висвітлення й оприлюднення в ЗМІ та інтернет-ресурсах результатів творчих 

конкурсів і проведених заходів; 

– організація і проведення наукових та науково-освітніх виставок, 

семінарів, конференцій, круглих столів, присвячених педагогічній діяльності 

В. О. Сухомлинського; 

– ознайомлення студентів-першокурсників з непересічною та унікальною 

особистістю Василя Сухомлинського, його виховною системою та секретами 

педагогічної майстерності; 

– виконання інших функцій відповідно до покладених на Центр завдань. 

2.3. Організація діяльності НДЦ ґрунтується на принципах, визначених 

статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема: 

– демократизму і гуманізму; 

– рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної 

реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; 

– безперервності фахового вдосконалення; 

– науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з 

педагогічними кадрами; 

– незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій. 

 

ІІІ. Кадрове забезпечення науково-дослідного центру 

3.1.Структура науково-дослідного центру розвитку ідей Василя 

Сухомлинського та її зміни затверджуються ректором МНУ імені 

В. О. Сухомлинського за пропозицією декана факультету дошкільної та 

початкової освіти.  



6 

 

3.2. Центр очолює керівник, який організовує роботу і несе 

відповідальність за зміст та результати діяльності, підтримує інноваційний 

пошук науково-педагогічних працівників. 

3.3. До штату працівників НДЦ входять: завідувач, лаборант. Трудові 

обов’язки працівників НДЦ регламентуються відповідними функціональними 

обов’язками; 

3.4. Напрями і зміст діяльності завідувача та інших працівників НДЦ 

визначаються посадовими інструкціями залежно від їхньої освіти, кваліфікації 

та наявних штатних одиниць.  

3.5. При науково-дослідному центрі створюється бібліотека (медіатека). 

3.6. Викладачі, аспіранти, магістранти та студенти залучаються до роботи 

у складі НДЦ на громадських засадах. 

3.7. НДЦ може організовувати роботу із залученням 

висококваліфікованих консультантів, у тому числі зарубіжних, атестованих 

наукових організацій, які співпрацюють із НДЦ із вивчення та поширення 

педагогічних ідей В. О. Сухомлинського. 

3.8. Організаційне забезпечення діяльності НДЦ та координацію його 

роботи здійснюють декан факультету дошкільної та початкової освіти і 

проректор з науково-педагогічної роботи. 

 

ІV. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення науково-

дослідного центру 

4.1. НДЦ не є юридичною особою і не має самостійного балансу, а у 

відносинах з юридичними та фізичними особами виступає від імені 

університету. 

4.2. Матеріально-технічне забезпечення НДЦ здійснюється 

університетом, який забезпечує його необхідним приміщенням, обладнанням, 

організовує ремонт, господарське обслуговування тощо. 
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4.3. Фінансування діяльності НДЦ та його матеріально-технічне 

забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального 

фондів держбюджету за статтями, передбаченими на наукову діяльність;  

4.4. НДЦ має право надавати платні послуги відповідно до встановленого 

в МНУ імені В.О. Сухомлинського порядку. 

4.5. НДЦ має право на проведення договірних робіт за прямими 

договорами та міжнародними проектами, відповідно до встановленого в МНУ 

імені В.О. Сухомлинського порядку.  

4.6. З метою забезпечення своєї діяльності НДЦ отримує в користування 

від університету приміщення, сучасне офісне обладнання, інвентар та інше 

майно, що знаходиться на балансі університету. 

 

V. Організація діяльності НДЦ 

5.1 Структура та штатна чисельність працівників Центру визначається 

відповідно до напрямків його роботи та раціонального виконання функцій 

співробітниками. 

5.2. Посади Центру комплектуються наказом ректора МНУ імені 

В. О. Сухомлинського згідно з вимогами чинного законодавства.  

5.3. Центр організовує свою роботу на основі річного плану, який 

погоджується деканом факультету дошкільної та початкової освіти, 

проректором з науково-педагогічної роботи та затверджується ректором МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

5.4. Діловодство в Центрі ведеться державною мовою у порядку, 

встановленому нормативно-правовими актами. 

5.5. НДЦ має право: 

– одержувати у встановленому порядку всі необхідні для роботи 

документи університету та його структурних підрозділів; 

– накопичувати та систематизувати архівні матеріали щодо педагогічного 

доробку В.О. Сухомлинського;  
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– залучати працівників МНУ імені В. О. Сухомлинського до виконання 

робіт у межах компетенції НДЦ; 

– подавати на розгляд керівництва університету пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності центру. 

5.6. Центр зобов’язаний  

– визначати мету і завдання діяльності в рамках стратегії розвитку 

університету; 

– визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт та план на рік; 

– звітувати перед керівництвом університету щодо виконання плану 

роботи та окремих доручень ректора, проректора з науково-педагогічної 

роботи, декана факультету дошкільної та початкової освіти; 

– залучати студентів, магістрів, аспірантів Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського до дослідження, творчого розвитку, 

поширення, практичного освоєння спадщини Василя Сухомлинського;  

– брати активну участь у конкурсах та олімпіадах з дошкільної 

педагогіки, педагогіки початкової школи, у тому числі молодих науковців, 

аспірантів і студентів; 

– висвітлювати діяльність НДЦ у ЗМІ, веб-ресурсах. 

5.7. НДЦ розробляє положення, плани, та інше, укладає угоди про 

співпрацю з науковими установами, закладами освіти з проблем дослідження 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського із затвердженням Вченою радою. 

5.8. За результатами діяльності НДЦ організовується видавництво 

монографій, навчально-методичних посібників, збірників, методичних 

рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-

ресурсний банк даних бібліотеки, інформаційно-аналітичне середовище, 

проводяться науково-методичні заходи. 

 

VI. Міжнародне співробітництво науково-дослідного центру 

6. НДЦ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази може: 
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6.1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні 

семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і 

взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-

методичних заходах; 

6.2. Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і 

проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, 

міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими 

установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

VІ. Контроль за діяльністю Центру 

6.1.Керівник НДЦ подає у грудні щорічний звіт про діяльність та план 

роботи на засідання Вченої ради МНУ імені В. О. Сухомлинського. Контроль 

здійснює декан факультету дошкільної та початкової освіти, проректор з 

науково-педагогічної роботи, пропонуючи до розгляду будь-які аспекти роботи 

на засіданнях ректорату або Вченої ради МНУ імені В.О.Сухомлинського. 

 

 

Керівник науково-дослідного центру  

розвитку ідей В. О. Сухомлинського    О. В. Дрозд 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Декан факультету дошкільної  

та початкової освіти        Т. М. Степанова 

 

Проректор  

із науково-педагогічної роботи     А. Л. Ситченко 


