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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр екологічної освіти молоді Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Центр екологічної освіти молоді Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (далі - Центр), створено на базі кафедри 
зоології та екології.

1.2 Центр екологічної освіти молоді Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара (далі - ДНУ) у своїй діяльності керується 
законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки», Статутом ДНУ та цим Положенням.

2 ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ
2.1 Організація заходів екологічного напряму, що забезпечують 

удосконалення особистості, розвиток її духовних засад на Присамарському 
Міжнародному біосферному стаціонарі.

2.2 Забезпечення екологічно орієнтованої плідної праці Малої академії
наук.

2.3 Сприяння створенню нових творчих екологічних організацій більш 
вузького профілю.

2.4 Організація комплексних екскурсій для студентів різних 
спеціальностей по заповідних куточках нашого регіону.

2.5 Впровадження та використання екологічних надбань педагогіки вищої 
школи України і країн зарубіжжя.

2.6 Сприяє поліпшенню якості екологічної освіти допомогою актуалізації 
його змісту, забезпечення закладів освіти сучасними навчально-методичними 
матеріалами, підвищення кваліфікації викладацьких кадрів.

2.7 Сприяє гуманізації, орієнтації на розвиток соціально-активної 
особистості, екологічної свідомості мислення і культури.

2.8 Сприяє розумінню студентською молоддю самоцінності природи, 
усвідомлення себе як частини природи.

2.9 Сприяє вихованню шанобливого ставлення до всіх без винятку 
об'єктів природи незалежно від наших симпатій і антипатій.

2.10 Сприяє розумінню взаємозв'язків і взаємозалежності у природі.



позитивного ставлення до2.11 Сприяє формуванню емоційно - 
навколишнього світу.

2.12 Сприяє підведенню до розуміння неповторності та краси 
навколишнього світу.

3.1 Поточну роботу Центру здійснює директор Центру на громадянських 
засадах.

3.2 Директор Центру призначається наказом ректора за поданням 
проректора.

3.3 До роботи Центру залучаються науково-педагогічні працівники 
факультету біології, екології та медицини на громадських засадах.

4.1 Центр створюється, реорганізовується та ліквідується наказом ректора 
за поданням проректора науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної 
освіти та виховання молоді.

4.2 Положення про Центр розглянуто Вченою радою факультету біології, 
екології та медицини рекомендовано до затвердження протокол № 5 від 16 
травня 2016 року.

З УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ЦЕНТРА

4 СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРА

Декан факультету біології, екології 
та медицини О.В. Севериновська

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері 
гуманітарної освіти та виховання молоді ^ В.В. Іваненко

Начальник юридичного відділу Т.В. Шляхова

Провідний інженер відділу стандартиз; 
та метрології


