


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Регіональний центр Малої академії наук (далі – Центр) – 

створюється наказом ректора Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (УДПУ). 

1.2. Центр підпорядковується проректору з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва УДПУ. 

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, 

законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Положенням про відділ  наукових досліджень, інновацій та  

міжнародного співробітництва, рішеннями науково-технічної ради, вченої 

ради УДПУ  та цим Положенням. 

1.4. Завдання Центру, план діяльності  обговорюють та затверджують 

науково-технічна та вчена ради університету. 

1.5. Центр активно співпрацює з районними відділами освіти 

Черкаської, Вінницької, Кіровоградської областей, Уманським міським 

відділом освіти.  

1.6. Керівництво УДПУ сприяє успішній діяльності Центру. І етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учасників МАН  проводиться на базі 

УДПУ. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  І ПРАВА ЦЕНТРУ 

 

2.1. Основна мета Центру – організовувати та координувати науково-

дослідницьку діяльність учнів, створювати умови для їх інтелектуального, 

духовного, творчого розвитку  та професійного самовизначення. 

2.2. Основні завдання Центру: 

 надання додаткових освітніх послуг, зокрема проведення навчально-

консультативних занять із профільних предметів, консультацій для 

написання науково-дослідних робіт учасників МАН; 



 заохочення  переможців різних етапів конкурсу-захисту робіт 

учасників МАН; 

 виховання професійно зорієнтованих, озброєних відповідним 

науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі 

розуміють своє призначення, спрямування, наукове покликання.  

 

2.3. Центр має права: 

 вирішувати завдання, визначені цим Положенням; 

 залучати структурні підрозділи та співробітників УДПУ до роботи над 

вирішенням завдань Центру; 

 використовувати матеріально-технічні ресурси УДПУ  для вирішення 

завдань Центру; 

 вносити пропозиції для удосконалення роботи Центру та його 

матеріально-технічної бази. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ 

 

3.1. Центр очолює на громадських засадах директор, один із провідних 

викладачів (докторів чи кандидатів наук), якого призначає та звільняє з 

посади ректор університету відповідним наказом. 

3.2. Посадові обов’язки та права директора Центру визначає посадова 

інструкція, узгоджена проректором з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва УДПУ і затверджена ректором УДПУ. 

3.3. У Центрі працюють консультанти (доктори та кандидати наук) з різних 

галузей знань, які надають консультації учасникам МАН та їх шкільним 

науковим керівникам для написання контрольних предметних олімпіад та 

наукових робіт на конкурс. Викладачі – члени Центру – самі можуть бути 

науковими керівниками учнів, які виконують роботи на конкурс. Склад 

працівників Центру затверджує ректор своїм наказом.  
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