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1. Загальні положення 

1.1. Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологій (далі - Центр) 
створюється на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка.  

1.2. Центр створений на підставі рішення вченої ради університету та наказу 
ректора. 

1.3. Центр є просвітницько-консультативним структурним підрозділом 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
(далі – Університет) і у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом «Про 
вищу освіту», Статутом Університету, іншими нормативно-правовими актами України та 
цим Положенням. 

1.4.  Метою діяльності Центру є: 
 розвиток професійно-комунікативної компетентності студентів – майбутніх фахівців 
соціальної сфери (педагогів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, 
журналістів, менеджерів тощо), педагогів  та практичних психологів шкільних 
психологічних служб; 
 підвищення психологічної компетентності викладачів Університету, педагогів, батьків  
та усіх працівників соціальної сфери; 
 формування у сучасної молоді навичок здорового способу життя та лідерства. 

1.5.  Центр здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та 
громадської діяльності Університету і підпорядковується керівнику Центру та ректорату 
Університету.  

1.6. Центр створений і діє на засадах добровільності та самоврядування, 
рівноправності його членів, законності та гласності. 

2. Завдання Центру 
2.1. Інформаційно-методична допомога педагогам та  психологам з питань   

реалізації освітніх та психологічних інтерактивних технологій в освіті та соціальній 
сфері. 

2.2. Організація і проведення психологічних тренінгів для вчителів та майбутніх 
вчителів з метою розвитку діалогічної педагогічної компетентності.  

2.3. Консультаційно-методична підтримка викладачів та студентів Університету 
щодо впровадження освітніх та психологічних інтерактивних технологій. 

2.4. Організація і проведення просвітницьких тренінгів для студентів щодо 
профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та розвитку лідерських 
якостей. 

2.5.  Консультаційна допомога у проведенні наукових досліджень викладачів та 
студентів університету. 

2.6.  Організація тематичних тренінгів та семінарів для вчителів та батьків  з 
актуальних проблем навчання і виховання. 

3. Структура і управління Центром 
3.1.  Центр очолює керівник, який організовує роботу і несе відповідальність за 

зміст та результати діяльності. 
3.2. Вищим керівним органом  Центру є Рада, яка збирається не рідше як 2 рази 

на рік і є правочинним органом при наявності не менше 2/3 її складу. Рішення 
приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради.  
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Рада Центру:  
 розробляє основні напрямки діяльності Центру, координує роботу структурних   
підрозділів; 
 затверджує символіку Центру; 
 обирає заступників керівника Центру. 

3.3. До складу Ради входять керівник  Центру, його заступники, члени Центру. 
3.4. Постійними членами центру є викладачі кафедри практичної психології 

Університету. 
3.5. Керівник Центру: 
 очолює Раду; 
 керує поточною діяльністю Ради; 
 спрямовує роботу своїх заступників та Ради; 
 діє від імені Центру і представляє її у стосунках з іншими підприємствами, 

установами та організаціями; 
 має право від імені Центру укладати договори з іншими підприємствами, 

установами та організаціями. 
3.6.  Викладачі, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти Університету 

залучаються до роботи у складі Центру на умовах добровільності. 
3.7.  Центр може організувати роботу із залученням висококваліфікованих 

консультантів, організацій та установ, які працюють за завданням Центру на договірних 
засадах. 

3.8.  Організаційне забезпечення діяльності Центру та координація його роботи 
здійснюється за робочою необхідністю. 

4. Права та обов’язки членів Центру 
4.1. Члени Центру мають право: 
 брати участь у діяльності Центру; 
 обирати і бути обраним до керівних органів Центру; 
 користуватися майном Центру для виконання завдань та досягнення мети 

Центру; 
 отримувати інформацію про діяльність Центру; 
 отримувати інформаційну, методичну та консультаційну допомогу від 

Центру; 
 вносити пропозиції та вимагати їх розгляду керівними органами Центру; 
 виступати в засобах масової інформації від імені Центру у разі надання 

відповідних повноважень. 
4.2.  Член Центру зобов’язаний: 
 дотримуватись вимог Положення Центру; 
 старанно виконувати свої обов’язки, покладенні згідно розподілу доручень в 

Центрі та доручення керівних органів Центру, які не суперечать даному 
Положенню та чинному законодавству України; 

 утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Центру; 
 дотримуватись моральних принципів діяльності Центру; 
 бережно ставитись до матеріально-технічної бази Центру. 
4.3. Члени Центру можуть вийти з нього за власним бажанням або бути 

виключеними за рішенням Ради Центру за дії, які несумісні із цим Положенням. 
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5. Організація діяльності Центру 
5.1.  Центр не є юридичною особою і не має самостійного балансу, а у стосунках з 

юридичними та фізичними особами виступає від імені Університету. 
5.2.  Центр має право надавати платні послуги відповідно до встановленого в 

Університеті порядку. 
5.3.  Центр має право на проведення договірних робіт за прямими договорами та 

міжнародними проектами, грантами відповідно до встановленого в Університеті 
порядку. 

5.4.  Центр з метою забезпечення своєї діяльності отримує в користування від 
Університету приміщення, сучасне офісне обладнання, інвентар та інше майно, що 
знаходиться на балансі Університету. 

5.5.  Центр залучає для виконання своїх завдань обладнання та устаткування 
організацій, установ, фірм, з якими укладені відповідні договори. 

5.6.  Центр має право  одержувати в установленому порядку всі необхідні для 
роботи Центру документи Університету та його структурних підрозділів. 

5.7. Центр має право залучати працівників Університету до виконання робіт у 
межах компетенції Центру. 

5.8. Центр має право подавати на розгляд керівництва Університету пропозиції 
щодо вдосконалення діяльності Центру. 

6. Міжнародні зв’язки 
6.1. Центр може засновувати або вступати в міжнародні громадські неурядові 

організації у порядку передбаченому цим Положенням.  
6.2. Центр може підтримувати міжнародні контакти та зв’язки, укладати угоди, 

брати участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.  
7. Зміни та доповнення до Положення Центру 

7.1.  Положення про Центр, зміни і доповнення до нього затверджуються вченою 
радою Університету за поданням керівника Центру та вводяться в дію наказом ректора. 

8. Про порядок припинення діяльності Центру 
8.1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його реорганізації або 

ліквідації за рішенням вченої ради Університету та наказу ректора. 


