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1. Загальні положення
1.1. Координаційний центр гуманітарної політики (далі – Центр) є
структурним підрозділом СумДУ.
Повна назва Центру англійською мовою - Humanitarian Policy Coordination
Center.
Скорочена назва Центру – Центр гуманітарної політики.
Скорочена назва англійською мовою - Humanitarian Policy Center.
Абревіатура Центру - КЦГП.
Абревіатура Центру англійською мовою - HPСС.
Центр не є юридичною особою.
Центр може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним
найменуванням.
1.2. Положення укладено з метою встановлення порядку створення та
реорганізації Центру, визначення мети його діяльності, завдань, функцій,
порядку організації його роботи, визначення його структури, порядку взаємодії з
іншими підрозділами університету, відповідних прав та відповідальності тощо.
1.3. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.4. Головна мета діяльності Центру – координація, ініціювання та
забезпечення реалізації гуманітарних принципів життєдіяльності університету у

МОН України
СумДУ

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр гуманітарної політики СумДУ

Стор. 2
Версія 01

освітній, науковій, комунікативній, соц іальній сферах.
1.5. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів,
даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
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2. Основні завдання та функції
2.1. Основними завданнями Центру є:
розроблення концептуальних засад гуманітарної політики університету та
координація діяльності центрів і служб гуманітарної спрямованості, що
діють у його структурі;
організаційне та методичне забезпечення реалізації завдань, визначених
відповідними положеннями Центрів, що входять до складу КЦГП;
підготовка аналітичних матеріалів, виконання консультативної та дорадчої
роботи як на рівні університету, так і у співпраці з органами влади та
самоврядування, громадським сектором;
ініціювання та проведення конкретних соціологічних досліджень з
гуманітарної тематики, реалізація грантових досліджень і проектних
розробок, орієнтованих на реалізацію складових гуманітарної політики;
сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень гуманітарного
спрямування, створення робочих груп та тимчасових колективів з числа
представників/ць різних факультетів/інститутів для розроблення проєктів,
програм, ініціатив;
надання методичної підтримки у процесі аналізу та вдосконалення
гуманітарної складової освітніх програм з метою забезпечення необхідного
рівня оволодіння здобувачами базовими гуманітарними цінностями та
принципами;
забезпечення та координація заходів з просування гуманітарних підходів у
діяльності університету, у т.ч. у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків, через співпрацю у сфері наукової,
проектної, соціально-орієнтованої та просвітницької роботи
ініціювання та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»,
воркшопів та інших заходів, спрямованих на розширення системи
позанавчальних
комунікацій,
формування
ціннісної
єдності
університетської спільноти на основі гуманістичних принципів та
орієнтованих на формування позитивного соціально-психологічного
клімату в колективі;
забезпечення реалізації ініціативи «Університет, дружній до сім’ї,
включаючи організаційну, методичну та консультативну підтримку
діяльності Центру підтримки сім’ї та Кімнати тимчасового перебування
дітей «Студентський лелека»;
консультативний супровід і підтримка заходів у сфері реалізації
гуманітарної
політики, забезпечення комунікацій з зовнішніми
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структурами за напрямом діяльності, підготовка інформації за запитами та
виконання представницьких функцій;
3. Управління та кадрове забезпечення
3.1. Керівництво діяльністю КЦГП здійснюється його керівником, який
призначається
наказом
ректора
СумДУ
та
безпосередньо
йому
підпорядковується.
3.2. До складу КЦГП входять Центр досліджень регіональної безпеки
(ЦДРБ), Гендерний ресурсний центр (ГРЦ), Центр підтримки сім’ї (ЦПС),
включаючи Кімнату тимчасового перебування дітей «Студентський лелека»,
Ресурсний центр з надання соціально-психологічної допомоги (РЦНСПД), які
функціонують відповідно до затверджених у встановленому порядку положень.
3.3. КГЦП не має власного кадрового складу, а чисельність працівників
Центрів, що входять до його складу, їх посадові інструкції встановлюються
відповідно до діючих положень та штатного розпису, затвердженого ректором.
3.4. Для виконання конкретних проектів у структурі КЦГП можуть
створюватись робочі групи, а також інші Центри та служби з призначенням
керівника (координатора) відповідно до розроблюваних напрямків.
3.5. Розвиток кадрового потенціалу КЦГП забезпечується через навчання,
підвищення кваліфікації, стажування персоналу за допомогою реалізації
навчальних модулів, залучення високопрофесійних фахівців для проведення
навчання, тренінгів та ін., розробки індивідуальних планів розвитку для
працівників.
3.6. Керівник КЦГП у встановленому порядку звітує про результати
діяльності перед ректором.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. КЦГП розміщується та здійснює свою діяльність переважно на
матеріально-технічній базі кафедри психології, політології та соціокультурних
технологій (ППСТ), включаючи забезпечення обладнанням та сучасною
комп’ютерною технікою з доступом до локальної мережі університету та з
доступом до мережі Інтернет.
4.2. Центр має право у встановленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
університету.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансування діяльності КЦГП здійснюється у відповідності до діючих
положень, що визначають діяльність Центрів, які входять до його складу.
5.4. Форма та рівень оплати праці керівника/ці КЦГП визначається ректором
у встановленому порядку.
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6. Прикінцеві положення
6.1. КЦГП створюється, реорганізується або ліквідується рішенням вченої
ради університету, яке приймається за поданням ректора університету, що
визначається внесенням ним цього питання до порядку денного вченої ради. У
такому ж порядку можуть вноситися зміни та доповнення до Положення,
затверджуватися його нова версія або скасування Положення.
6.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладання
його нової редакції, також можуть затверджуватися наказом ректора без розгляду
вченою радою та / або дорадчими органами.
6.3. Положення (зміни і доповнення) набуває чинності з наступного дня після
введення його в дію наказом ректора, якщо інакше не передбачається тим же
наказом.
Затверджено вченою радою СумДУ
Протокол №13 від 23 червня 2022 р.
Голова вченої ради

_____________

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Учений секретар

_____________

Анатолій РУБАН

Відповідальна за укладання Положення:
керівниця КЦГП
_____________

Ніна СВІТАЙЛО

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

____________ Анатолій ЧОРНОУС

Проректор з НПР та ОПД

____________ Олена КОРОЛЬ

