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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-методичний центр природничої освіти та науки (надалі Центр) 

є структурним підрозділом Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ). Він є правонаступником 
Науково-методичного центру біологічної та екологічної освіти, який створений 

згідно наказу ректора ТНПУ від 03.06.2002 року № 135. 

1.2. Центр функціонує з метою підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі природничих наук та освіти та розробці науково-

теоретичних основ досліджень проблем природничої освіти. 

1.3.Діяльність Центру базується на особистісно-орієнтованій, розвиваючій 

педагогіці, враховує принципи становлення нового типу масової практики в 
природничій освіті та науці. 

1.2. У своїй діяльності Центр керується законами України, Указами 

Президента України, нормативними документами Кабінету Міністрів України 
та Міністерства освіти та науки України, Статутом Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, наказами 

ректора, рішеннями Ради університету та вченої ради хіміко-біологічного 

факультету. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  

2.1. Науково-методичний центр природничої освіти  та науки організований 

за наказом ректора з урахуванням основних напрямків освітньої, наукової та 
науково-методичної діяльності університету. 

2.2. Центр підзвітний ректору та вченій раді університету.  

2.3 Очолює й організує роботу Центру штатний співробітник університету 
із числа докторів або досвідчених кандидатів наук.  

В обов’язки керівника центра входять:  

– розробка перспективного плану роботи центра та на календарний рік і 

подання його на затвердження  в установленому порядку;  
– участь у роботі всіх підрозділів університету, де обговорюються й 

приймаються рішення щодо діяльності Центру;  

– здійснювати розподіл функціональних обов'язків між працівниками 
Центру, контролювати своєчасність і якість їхнього виконання;  

– забезпечення необхідних умов для проведення освітньої, наукової й 

науково-методичної роботи Центру;  

– підведення підсумків роботи за календарний рік і подавати звіти про 
роботу Центру в терміни й за формою, що установлені нормативними 

документами університету.  

2.4. Центр включає два відділи: природничих досліджень та природної 
освіти. Штатний розпис працівників Центру формується, виходячи із 
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фінансових можливостей, та затверджується наказом ректора. У разі здійснення 

освітньої діяльності в межах ліцензованих обсягів підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації штат працівників та оплата їх праці здійснюється з 

джерел бюджетного та позабюджетного фінансування згідно з чинним 
законодавством 

2.5.  Центр забезпечується приміщенням і необхідним устаткуванням, 

виходячи з потреб його діяльності й можливостей університету та фінансових 

надходжень Центру. 
2.6. Матеріальна база Центру складається з устаткування, що перебуває на 

балансі університету і передається Центру в тимчасове користування для 

реалізації його завдань або за рахунок обладнання і матеріалів, придбаних 
Центром у межах його діяльності. Надалі матеріальна база Центру може 

поповнюватися новим обладнанням, придбаним за рахунок засобів, 

передбачених у п.5.1. 

2.7. Реорганізація й перепідпорядкування Центру здійснюється наказом 
ректора з урахуванням зміни профілю його діяльності. 

2.8. Центр припиняє свою діяльність наказом ректора у випадку відсутності 

джерел фінансування й низької ефективності діяльності. Висновок щодо роботи 
Центру здійснює рада університету на основі звітів про роботу. 

3. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

3.1.  Основним змістом діяльності є координація та оптимізація наукових 
досліджень в галузі природничих наук, впровадження їх у практику й 

навчально-виховний процес вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, 

підвищення природничо-наукової культури суб’єктів освітнього процесу, а 

також педагогічної громадськості України.  
Напрями роботи: 

3.1.1. Проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт 

в галузі природничих наук і методики їх викладання у ВНЗ та загальноосвітніх 
закладах з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та 

освіти в Україні. 

3.1.2. Впровадження результатів науково-дослідної роботи Центру в 

навчально-виховному процесі: розробці та удосконалення галузевих стандартів 
освіти за напрямами Освіта, Природничі науки; навчальних планів з підготовки 

фахівців відповідних спеціальностей; програм навчальних дисциплін; 

оновлення лекційних курсів; створення нових підручників, навчальних 
посібників та методичних розробок, науково-популярної літератури тощо; 

розробці інноваційних методик, виконанні суб’єктами освітньої діяльності 

творчих та випускових робіт і проектів; підготовці докторських і кандидатських 

дисертацій; проведення семінарів, практикумів, майстер-класів, конкурсів, 
олімпіад, літніх шкіл тощо.  
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3.1.3.  Розширення й зміцнення зв’язків наукової діяльності з навчально-

виховним процесом, сприяння природничо-науковій підготовці, перепідготовці, 

підвищенню кваліфікації (стажування) наукових, науково-педагогічних. 

педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, слухачів, учнів 
шляхом їх залучення до науково-дослідної та навчально-методичної роботи. 

3.2.  Налагодження тісних творчих контактів з науковими організаціями 

Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук 

України, галузевими міністерствами й відомствами, а також громадськими 
об’єднаннями. 

3.3. Пропагування наукових досягнень природничих наук, інновацій в 

галузі природничої освіти в засобах масової інформації, ведення Інтернет-
сторінки Центру шляхом проведення наукових, науково-популярних та 

громадських заходів. 

4. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

Для вирішення поставлених завдань та реалізації змісту діяльності Центр 

здійснює функції: 

4.1. Проводить фундаментальні й прикладні дослідження в галузі 
природних наук та освіти. 

4.2. Організовує науково-дослідну роботу викладачів, студентів, вчителів, 

учнів, залучаючи їх до виконання досліджень, що передбачені планом роботи 

Центру. 
4.3. Організовує й проводить наукові семінари, конференції з актуальних 

проблем природознавства та природничої науки і освіти. 

4.4. Бере участь у розробці навчально-методичного забезпечення 

викладання природничих дисципліни з галузі біології, екології, хімії та основ 
здоров’я тощо. 

4.5. Забезпечує впровадження результатів науково-дослідної роботи Центру 

в навчально-виховний процес вищої школи та загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

  

5. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
5.1. Центр установлює творчі зв’язки з кафедрами та лабораторіями хіміко-

біологічного факультету та університету, відповідними структурами НАН 

України і МОН України, навчальними закладами, організаціями та установами 
на основі індивідуальних договорів, включно з зазначенням фінансових 

зобов’язань. 

5.2. Проводить роботу з розширення й зміцнення зв'язків з органами освіти 

й науки. 
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5.3.  Інтегрує діяльність викладачів вищих навчальних закладів з методики 

навчання біології, екології, природознавства, основ здоров’я, хімії та інших, 

методистів Інститутів післядипломної освіти й загальноосвітніх установ.  

6.4. Взаємодіє з закордонними науковими та освітніми установами на 
основі індивідуальних угод і договорів згідно з чинним законодавством в межах 

повноважень ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 

6 .  М А Й Н О Т А  К О Ш Т И ЦЕ НТ Р У  

6.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Центру складають основні 

фонди, оборотні (спеціальні) кошти, матеріальні і фінансові цінності, вартість 

яких відображається на балансі університету. 
6.2. Центр є користувачем майна: 

 що передане йому різними підприємствами, установами, організаціями у 

користування на безкоштовній основі; 

 одержані доходи; 
 інше майно, що придбане у порядку, який не суперечить Статуту 

університету та чинному законодавству України. 

6.3. Майно Центру створюється за рахунок власних коштів, отриманих у 
результаті фінансової, господарської діяльності, а також за рахунок коштів 

університету. 

6.4. Центр має право на придбання матеріально-технічних засобів та 

використання коштів університету. 
6.5. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів 

держбюджету та коштів юридичних і фізичних осіб: 

 загальний фонд на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
фахівців; 

 спеціальний фонд, який формується за рахунок коштів від надання 

платних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, а також інших 

послуг, не заборонених чинним законодавством; 
 за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

відповідно до укладених університетом договорів в межах діяльності Центру; 

 коштів, отриманих за послуги та роботи, виконані Центром на замовлення 
підприємств, установ, організацій та громадян, в тому числі іноземних; 

 плата за надання додаткових платних послуг відповідно до Постанови про 

затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 

закладами №38 від 20 січня 1997 р. із змінами та доповненнями; 
  валютних надходжень; 

 добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, одержаних від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інших коштів.  
6.6. Бюджетні кошти та кошти спеціального фонду університету, 

передбачені цим Положенням, повинні використовуватися на відшкодування  
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