
 

  



 

  

1. Загальні положення 

1.1. Навчально-науковий центр проєктних технологій (далі – Центр) є 

освітньо-науковим і координаційно-консультаційним підрозділом Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (далі – 

Університету). 

1.2. Центр функціонує на принципах проєктного офісу, що забезпечує 

методологічне та організаційне забезпечення інноваційного розвитку Університету 

та управління проєктами з метою розвитку науково-дослідної та інноваційної 

діяльності науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти. 

1.3. Центр не має самостійного балансу та статусу юридичної особи. 

1.4. Діяльність Центру здійснюється у відповідності до чинного 

законодавства України, зокрема Конституції України, законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», наказів 

профільного міністерства, Статуту Університету, наказів ректора Університету, 

даного Положення та інших нормативно-правових актів. 

 

2. Завдання та функції Центру 

2.1. Участь у формуванні стратегічної концепції науково-дослідної 

діяльності Університету. 

2.2. Координація проєктної роботи в Університеті та вдосконалення її 

структурної організації. 

2.3. Підготовка пропозицій щодо інноваційного розвитку Університету та 

розроблення відповідних нормативних актів. 

2.4. Організація роботи з реалізації проєктів інноваційного розвитку 

Університету з урахуванням глобальних трендів розвитку вищої освіти, політики 

профільного міністерства та провідних інституцій в науково-освітній сфері. 

2.5. Формування пропозицій щодо розвитку нетрадиційних для Університету 

напрямків підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень. 

2.6. Збір та формування бази даних інноваційних проєктів та розробок 

Університету (науково-дослідні роботи; науково-освітні проєкти і програми, у 

яких результати наукових досліджень впроваджуються в освітній та виробничий 

процес; науково-видавничі проєкти; науково-просвітницькі проєкти; проєкти, 

орієнтовані на проведення наукових заходів різного рівня (конференцій, семінарів, 

круглих столів тощо); проєкти, спрямовані на інноваційний розвиток 

Університету; науковий і експертно-аналітичний консалтинг), їх первинний аналіз 

з метою відбору найбільш перспективних ідей. 



 

  

2.7. Проведення комплексної експертизи комерційного потенціалу 

результатів науково-технічної діяльності Університету (проведення 

технологічного аудиту) з метою виявлення найбільш перспективних інноваційних 

розробок. 

2.8. Організація та координація роботи мультидисциплінарних наукових 

колективів над інноваційними проєктами. 

2.9. Надання організаційної та методичної допомоги при підготовці 

пропозицій для участі у конкурсах різних рівнів науково-дослідних та інноваційних 

проєктів наукових колективів, окремих науково-педагогічних, наукових 

працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету. 

2.10. Організація спільно з науково-дослідним сектором Університету за 

участю науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти Університету подачі заявок на конкурси різного рівня для 

фінансування науково-дослідницьких та інноваційних проєктів. 

2.11. Участь в організації та проведенні конкурсів і експертиз науково-

дослідних та інноваційних проєктів в Університеті. 

2.12. Нарощення інноваційного потенціалу науково-педагогічних, наукових 

працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету 

шляхом забезпечення інформаційної, науково-методичної та іншої підтримки в 

сфері проєктної діяльності, та його практичне використання. 

2.13. Організація і проведення заходів, що сприяють підвищенню інтересу 

науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів 

вищої освіти Університету до проєктної діяльності та її результатів. 

2.14. Організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших 

наукових заходів в сфері своєї відповідальності. 

2.15. Сприяння підвищенню якості управління інноваційними проєктами за 

допомогою залучення наукових підрозділів Університету, досвідчених 

представників галузевої науки до участі в реалізації результатів наукових 

досліджень. 

2.16. Створення та підтримка механізмів залучення докторантів, аспірантів і 

здобувачів вищої освіти до роботи Центру, у тому числі в рамках взаємодії з 

Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. 

2.17. Надання методичної допомоги по залученню в Університет 

дослідницьких грантів, консультування щодо пошуку джерел фінансування 

досліджень та академічної мобільності у межах вітчизняних та міжнародних 

програм та допомога потенційним пошукачам грантів у оформленні супровідної 

документації. 

2.18. Підготовка звітної документації про наукову діяльність Університету 

для профільного міністерства за підсумками календарного року. 



 

  

3. Керівництво та кадровий склад Центру 

3.1. Керівництво всіма видами діяльності Центру здійснює провідний 

науковий або науково-педагогічний працівник Університету, який має досвід 

науково-дослідної, експериментальної та інноваційної діяльності. 

3.2. Керівник Центру безпосередньо підпорядковується проректору з 

науково-педагогічної (наукової) роботи. 

3.2. До складу Центру входять фахівці, які здійснюють моніторинг і аналіз 

проєктної роботи в Університеті, організаційний супровід подання заявок на 

участь у конкурсах проєктів різного рівня. 

 

4. Права та обов’язки Центру 

4.1. Залучення науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету до участі у проєктній діяльності. 

4.2. Моніторинг і аналіз проєктної роботи в Університеті, узагальнення 

результатів її діяльності, поширення провідного досвіду проєктної роботи. 

4.3. Надання методично-консультативної допомоги науково-педагогічних, 

наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти 

Університету при підготовці проєктних заявок для участі у регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

4.4. Контроль за виконанням наказів, розпоряджень, інструкцій і 

рекомендацій керівництва Університету з питань проєктної діяльності. 

4.5. Вимагання своєчасного та якісного виконання всіх розпоряджень 

ректора Університету, проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи 

Університету відповідно до профілю діяльності Центру. 

4.6. Участь у підготовці та організації університетських, всеукраїнських і 

міжнародних наукових заходів різного рівня. 

4.7. Здійснення поточного та підсумкового контролю за проєктною роботою 

науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів 

вищої освіти Університету. 

4.8. Надання методичної допомоги в створенні та впровадженні педагогічних 

інновацій. 

4.9. Створення бази ефективних розробок викладачів Університету. 

4.10. Розробка рекомендацій та методичних вказівок по залученню в 

Університет дослідницьких грантів на реалізацію науково-дослідних та  

інноваційних проєктів. 

 

5. Фінансове забезпечення 

5.1. Діяльність керівника та співробітників Центру здійснюється на 

громадських засадах. 



 

  

5.2. Діяльність Центру може забезпечуватися за рахунок господарських 

договорів, виконання грантів від вітчизняних або зарубіжних організацій та 

інституцій, а також за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога від 

фізичних та юридичних осіб. 

5.3. Центр може надавати платні науково-консультативні послуги з питань 

планування, організації і проведення наукових досліджень, організовувати і 

проводити наукові конференції та семінари, лекції відповідного спрямування. 

5.4. Вартість робіт у рамках госпдоговорів на НДР та платних послуг, що 

надаються, розраховується за кошторисами розробленими планово-фінансовим 

відділом окремо на кожен їх вид, погодженими керівником Центру, головним 

бухгалтером, начальником планово-фінансового відділу та затвердженими 

проректором з науково-педагогічної (наукової) роботи. 

 

6. Створення, реорганізація і ліквідація Центру 

6.1. Центр створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора 

Університету на підставі рішення вченої ради Університету, умовою якого може 

бути подання проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи. 

 

 


