
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Херсонського  

державного університету 

28 жовтня 2019 р. № 4 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Лінгвістичний освітньо-науковий центр 

Херсонського державного університету 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Лінгвістичний освітньо-науковий центр (далі – Центр) 

Херсонського державного університету (далі – Положення) визначає правовий 

статус Центру, його структуру, завдання, функції, права, обов’язки, компетенції 

керівництва та працівників, відповідальність та взаємодію з іншими 

структурними підрозділами. 

1.2. Центр є структурним підрозділом кафедри української мови 

Херсонського державного університету (далі – ХДУ). 

1.3. У своїй діяльності Центр безпосередньо підпорядковується завідувачеві 

кафедри української мови. 

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, 

зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України і 

постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом ХДУ, а також іншими нормативно-правовими актами та цим 

Положенням. 

1.5. На діяльність Центру поширюються Правила внутрішнього розпорядку 

ХДУ.  

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Найважливішим завданням діяльності Центру є сприяння реалізації 

національної доктрини розвитку української мови як державної в ХДУ, а також 

створення оптимальних умов для її функціювання в Херсонській області 

відповідно до 10 cт. Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів 

«Питання українського правопису» від 22 травня 2019 р. № 437.  

2.2. Основними напрямами діяльності Центру є: 

 визначення основних напрямів і засад мовної політики в Херсоні та 

області; 

 розроблення науковцями Центру пропозицій, тематики і 

методології оптимального вивчення та вирішення мовних проблем у 

регіоні; 



 збереження та примноження лінгвокультурних цінностей і 

досягнень суспільства;  

 формування особистості учнівської та студентської молоді за 

допомогою мовно-патріотичного, науково-пошукового виховання; 

 проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді 

Півдня України. 

 

3. ФУНКЦІЇ 

3.1. Проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи. 

3.2. Створення колективів науково-педагогічних працівників для проведення 

наукових досліджень із проблем сучасної української мови, мовної політики та 

мовної ситуації; упровадження їх у практику, зокрема з метою написання 

підручників, навчальних посібників, словників та іншої науково-довідкової 

літератури. 

3.3. Організація науково-дослідницької роботи студентів щодо шляхів та 

засобів збагачення лексичного складу української мови; становлення окремих 

термінологічних систем; закономірностей розвитку граматичної системи 

української мови; взаємозв’язку між соціальними і мовними процесами; 

визначення причин появи, функціонування й особливостей поширення 

нестандартної лексики в мовленні певного соціального прошарку; аналізу 

мовної ситуації Півдня України; спостереження й прогнозування цілей і 

завдань мовної політики; узагальнення інформації з гендерної проблематики; 

установлення засобів та способів мовної ідентифікації жінки; визначення 

гендерних стереотипів у структурі мовної свідомості українців; аналізу 

вербалізації мовних портретів чоловіків і жінок у сучасному українському 

дискурсі.   

3.4. Участь у рецензуванні навчальної, методичної та наукової літератури, яка 

стосується мовних проблем. 

3.5. Участь в організації та проведенні науково-методичних і науково-

практичних конференцій, семінарів, дискусійних клубів тощо щодо 

функціювання української мови як державної. 

3.6. Співпраця з методичними об’єднаннями вчителів української мови міста 

та області, проведення спільних засідань.  

3.7. Проведення заходів для учасників Малої академії наук України, що 

працюють у секції «Українська мова», їх консультування.  

3.8. Проведення занять для учнів міста та області з метою популяризації 

української мови та формування позитивного іміджу професії вчителя 

української мови, філолога.  

3.9. Участь в організації та проведенні міжнародних, усеукраїнських, 

регіональних, обласних та міських олімпіад, конкурсів, молодіжних форумів, 

симпозіумів, конференцій, семінарів із питань сучасної української мови із 

залученням науково-педагогічних кадрів та молоді закладів освіти області.  

3.10. Надання громадянам, офіційним особам, державним службовцям 

інформаційно-консультативних послуг на платній госпдоговірній основі в 

межах консультативних пунктів із питань мовного оформлення офіційних 



документів та з питань міської комунікації, створених у Центрі за участю 

науковців-філологів ХДУ. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. Центр має право: 

 розробляти, здійснювати та рекомендувати для роботи власні програми, 

методи та методики навчання, діагностики знань і навичок Центру; 

 одержувати у встановленому порядку від районних, міських, обласних 

органів державного управління потрібні матеріали для виконання своїх 

завдань і функцій; 

 направляти у встановленому порядку до установ і організацій області 

різних форм власності освіти співробітників кафедри української мови та 

студентів-членів наукових об’єднань, які беруть участь у роботі Центру, 

із метою моніторингу функціювання української мови, узагальнення 

досвіду роботи, проведення експериментальної роботи, надання науково-

методичної і практичної допомоги; 

 вести у встановленому порядку госпрозрахункову діяльність, 

стимулювати роботу молодих учених в аспекті отримання грантів та 

стипендій. 

4.2. Центр зобов’язаний: 

 визначати зміст своєї діяльності, спрямованої на виконання завдань і 

функцій, з урахування державних норм і стандартів; 

 організовувати на базі Центру навчання працівників установ, закладів та 

організацій області різних форм власності; 

 надавати консультації з мовних питань у разі потреби; 

 готувати до видання та видавати навчальну й науково-методичну 

літературу, експрес-інформації, бюлетені, періодичні видання з напрямів 

своєї основної діяльності; 

 періодично проводити освітньо-наукові заходи, спрямовані на 

підвищення статусу української мови як державної у ХДУ, місті та 

області 

 проводити наукові конференції з питань сучасної української мови. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО 

5.1. У своїй діяльності Центр безпосередньо підпорядковується завідувачеві 

кафедри української мови ХДУ. 

5.2. Завідувач кафедри в межах своєї компетенції: 

 надає розпорядження по Центру, подає в установленому порядку 

пропозиції ректору університету щодо заохочення та засобів 

дисциплінарного впливу; 

 представляє Центр у державних і громадських установах, підприємствах 

та організаціях. 

 Завідувач кафедри зобов’язаний: 

 координувати діяльність Центру; 



 планувати роботу Центру протягом навчального року; 

 контролювати діяльність Центру. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
6.1. Організація діяльності Центру відповідає графіку роботи ХДУ і планується 

відповідно до вимог організації навчального процесу протягом навчального 

року. 

6.2. Для організації роботи Центру створюється сучасно оснащений кабінет, 

який має забезпечувати необхідні умови для різних видів роботи зі студентами 

та науково-педагогічними працівниками, має бути обладнаний необхідними 

технічними засобами та навчально-методичними матеріалами тощо. 

6.3. У структурі Центру можуть створюватися підрозділи (науково-методична 

рада, консультативний пункт, експертні комісії з різних напрямів роботи тощо), 

які забезпечують виконання покладених на нього завдань і функцій. 

 

7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

7.1. Центр за дорученням проректора з наукової роботи, узгодженого з 

ректором ХДУ, може представляти університет в інших організаціях на заходах 

різних рівнів і вести листування із зовнішніми організаціями за напрямами 

діяльності Центру. 

7.2. Центр працює у тісній взаємодії з підрозділами та службами обласної 

державної адміністрації, ХДУ та інших закладів вищої освіти стосовно питань, 

пов’язаних із підтримкою своєї діяльності, виконанням покладених на нього 

завдань і функцій. 

7.3. Центр працює у тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами 

ХДУ: науковою бібліотекою ХДУ, відділом кадрів, бухгалтерією, юридичною 

службою.  

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. У разі змін у законодавстві та викликаною цим необхідністю до поданого   

Положення можуть бути внесені доповнення, зміни шляхом їх розгляду на 

Вченій раді університету та затвердження наказом ректора університету. 

 

 

 

Керівниця Лінгвістичного  

освітньо-наукового центру ХДУ                                    Світлана КЛИМОВИЧ 

 

 

 


