
1 

 

 



2 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права та 

відповідальність навчально-наукового центру кафедри логопедії Наукового 

інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С.Макаренка (далі – Університет), порядок її кадрового забезпечення та 

функціонування, а також порядок взаємовідносин з іншими структурними 

підрозділами Університету. 

2.  Навчально-науковий центр є структурним підрозділом кафедри 

логопедії Наукового інституту фізичної культури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка і підпорядковується 

безпосередньо завідувачу кафедри логопедії. 

3. Навчально-науковий центр не має статусу юридичної особи, 

функціонує на площах Університету, використовує матеріальне забезпечення 

кафедри логопедії. 

4.  Навчально-науковий  центр кафедри логопедії утворюється та 

ліквідується наказом Ректора Університету. 

5.  Структура навчально-наукового центру кафедри логопедії визначається  

цим Положенням. 

6.  Навчально-науковий центр кафедри логопедії у своїй діяльності 

керується Конституцією України, законом України «Про вищу освіту», Статутом 

Університету, наказами Ректора, ухвалами Вченої Ради  Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка та Вченої ради Наукового 

інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С.Макаренка, рішеннями ректорату, іншими нормативними документами. 

7.  Зміни та доповнення до цього Положення ініціюються завідувачем 

кафедри логопедії, директором Наукового інституту фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, проректором з 

науково-педагогічної роботи, керівниками тих підрозділів (кафедр, факультетів), з 
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якими співпрацює навчально-наукова лабораторія, та затверджуються наказом 

Ректора Університету. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

 Метою діяльності навчально-наукового центру є покращення координації 

спільного виконання наукових досліджень за комплексною науково-дослідною 

темою, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, оптимізація шляхів 

підготовки результатів теоретико-емпіричних досліджень, наукових розробок до 

впровадження. 

Основними завданнями  навчально-наукового  центру кафедри логопедії є 

такі: 

1.  Забезпечення умов для проведення практичних занять та лабораторних 

робіт за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «логопедія». 

2.  Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками 

дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі 

вивчення базових дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та 

магістерських робіт. 

3.  Забезпечення проведення психолого-педагогічних досліджень 

викладачами, аспірантами та студентами. 

4. Розробка, вивчення, проведення та адаптація різноманітних методик 

діагностування, корекції та попередження мовленнєвих порушень. 

5. Участь у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі корекційної 

педагогіки. 

6. Розробка науково-методичного забезпечення  підготовки майбутніх 

фахівців спеціальності «Корекційна педагогіка. Логопедія». 

7. Підготовка студентів до виконання експериментальної частини 

курсових, дипломних, магістерських робіт, сприяння в апробації результатів 

науково-дослідної діяльності студентів. 
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8. Підготовка навчальних посібників, методичної, наукової та іншої 

літератури з корекційної педагогіки. 

9. Впровадження в навчальний процес нових технологій навчання. 

 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРОВИЙ СКЛАД  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

1.  Керівництво діяльністю навчально-наукового центру здійснює 

викладач кафедри логопедії, що має досвід науково-дослідної, експериментальної, 

практичної та інноваційної діяльності. 

2.  Науково-дослідна та навчальна роботи в навчально-науковому центрі 

виконується: 

- науково-педагогічними працівниками кафедри логопедії; 

- студентами і магістрантами кафедри логопедії, що працюють над 

кваліфікаційними роботами за тематикою наукового профілю 

лабораторії. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ТА ЧЛЕНІВ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ  

Керівник та члени центру мають право: 

- залучати до роботи фахівців споріднених спеціальностей Університету 

та інших вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, наукових установ і організацій; 

- заключати договори про співробітництво з вітчизняними та 

зарубіжними науковими та освітніми установами; 

- звертатися до керівництва Університету з питань координації наукових 

пріоритетів та сприяння діяльності центру (організаційне, кадрове, 

інформаційне, матеріально-технічне забезпечення); 

- надавати наукові, навчальні, корекційні та консультативні послуги 

відповідного профілю діяльності; 

- користуватися ресурсами і приміщеннями Університету. 
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Керівник навчально-наукової лабораторії зобов’язаний: 

- нести відповідальність за науково-методичний рівень, своєчасність 

виконання та результативність досліджень; 

- обліковувати заняття та  дослідження, що проводяться в центрі; 

-  здійснювати аналіз ефективності роботи центру та складати 

встановлену звітність. 

Члени лабораторії зобов’язані: 

- брати участь в наукових проектах центру; 

- здійснювати презентацію теоретичного та практичного доробку центру 

в державних, громадських та приватних закладах та установах різних 

сфер життєдіяльності суспільства; 

- популяризувати результати діяльності центру серед наукової 

громадськості та в засобах масової інформації. 

 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

1. Діяльність центру забезпечується за рахунок господарських договорів, 

грантів від вітчизняних або зарубіжних організацій та інституцій, а також за 

рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога від фізичних або 

юридичних осіб. 

2. Навчально-науковий центр може надавати платні науково-

консультативні послуги з питань планування, організації і проведення наукових 

досліджень, виявлення, корекції та попередження мовленнєвих порушень. 

 

6. СТВОРЕННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 

1. Керівник, кадровий склад та тематика наукових досліджень 

призначаються кафедрою логопедії, погоджуються проректором з науково-

педагогічної роботи та затверджуються наказом ректора на підставі рішення 

Вченої ради Університету. 
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2. Діяльність центру припиняється при неможливості виконання своєї 

діяльності на принципах самоокупності та самофінансування чи реорганізується 

за встановленим порядком у відповідності до Статуту СумДПУ. 

3. Рішення про створення та ліквідацію навчально-наукового центру 

приймається наказом ректора СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

4. В разі ліквідації центру майно, обладнання та матеріали залишаються 

на кафедрі логопедії Наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені 

А.С.Макаренка.  


