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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про Центр романських мов (далі – Положення) визначає 

правовий статус Центру романських мов (далі – Центр), його структуру, 

завдання. функції, права, обов’язки, компетенції керівництва та працівників, 

відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами. 

1.2 Центр функціонує на громадських засадах у складі кафедри романської 

філології факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства. 

1.3 У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами 

України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом, наказами та розпорядженнями ректора 

університету, а також іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і 

науки та цим Положенням. 

1.3 На Центр розповсюджуються Правила внутрішнього розпорядку 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1 Основними завданнями Центру є створення освітянського, наукового 

й культурного середовища та умов реалізації концепції стратегічного 

партнерства й подальшого розвитку співробітництва з романомовними 

країнами світу у галузях освіти, науки та культури, а саме: 

- проведення спільних наукових досліджень із закладами вищої освіти 

України, Франції, Канади, Іспанії, Італії, Португалії, Бразилії та ін.; 

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів; 

- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 
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- сприяння академічній мобільності науково-педагогічних, наукових 

працівників та осіб, які навчаються; 

- сприяння підвищенню авторитету української вищої школи у світі. 

 

 3 ФУНКЦІЇ 

3.1 Центр виконує безпосередньо здійснює такі функції: 

- участь у розробці й реалізації обласних і регіональних програм 

співробітництва у галузях освіти, науки, культури, економіки та 

підприємництва з романомовними країнами світу; 

- сприяння встановленню безпосередніх контактів з закладами вищої 

освіти Франції, Канади, Іспанії, Італії, Португалії та Бразилії, координація 

наукового та культурного співробітництва між закладами вищої освіти 

України, Франції, Канади, Іспанії, Італії, Португалії, Бразилії та ін.; 

- організація та проведення спільних наукових досліджень з мови, 

літератури та культури романомовних країн світу, спільних наукових 

конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових досліджень тощо; 

- обмін викладачами, керівниками навчальних закладів, аспірантами з 

метою викладання української мови для української діаспори, професійного 

оволодіння українськими викладачами романськими мовами, а також з 

метою кращого оволодіння українською мовою та методикою її викладання 

закордонними колегами; 

- обмін науково-педагогічними працівниками, студентами, стажистами; 

- обмін досвідом з питань організації вищої, середньої та професійно-

технічної освіти; 

- обмін науковими та науково-методичними досягненнями науковців з 

метою формування фондів бібліотек; 

- сприяння проведенню спеціальних навчальних практик студентів 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та закладами 

вищої освіти Франції, Канади, Іспанії, Італії, Португалії та Бразилії в 

університетах-партнерах; 

- організація спеціальних спільних проектів у галузі перекладу художніх 

творів; 

- сприяння вивченню романських мов студентами Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

- організація курсів з вивчення романських мов для мешканців міста 

Дніпра та за замовленнями юридичних осіб; 

- організація в країнах-партнерах літніх шкіл для українських студентів та 

молодих вчених за тематикою, що відображає історичні та сучасні  відносини 

між країнами-партнерами, особливості літературно-мовних процесів; 
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- координація спільної розробки, видання та поширення матеріалів 

наукового, науково-методичного, методичного та інформаційного 

призначення з питань історії та сучасності відносин України та 

романомовних країн світу; надання з цих питань інформаційно-

консультаційних послуг науково-педагогічним та педагогічним працівникам 

закладів вищої, середньої та професійно-технічної освіти регіону; 

- обмін дидактичними матеріалами, інформацією та документами про 

здійснення проектів у галузі освіти на основі нових технологій; 

- організація та проведення культурно-просвітницьких заходів 

(фольклорні конкурси, мистецькі фестивалі, виставки художніх виробів тощо); 

- забезпечення розвитку культурних зв’язків з посольствами відповідних 

країн. 

 

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

4.1 Центр має право: 

- визначати зміст своєї діяльності, направленої на виконання завдань і функцій; 

- розробляти, здійснювати та рекомендувати до впровадження власні 

програми, методики досліджень тощо; 

- проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 

- звертатися у встановленому порядку до районних, міських, обласних 

органів влади з метою отримання матеріалів, необхідних для виконання своїх 

завдань і функцій; 

- залучати до роботи за напрямами своєї діяльності педагогічних, 

науково-педагогічних і наукових працівників університету та закладів вищої 

освіти Придніпровського регіону; 

- надавати консультації для педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти, закладів середньої та професійно-

технічної освіти; 

- готувати до видання та видавати наукову, навчальну та науково-

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

напрямів своєї основної діяльності. 

4.2 Обов’язки Центру полягають у чіткій відповідності його діяльності до 

«Положення про Центр романських мов». Центр зобов’язаний узгоджувати 

свою діяльність з керівництвом факультету української й іноземної філології 

та мистецтвознавства та керівництвом ДНУ. Наприкінці кожного року Центр 

має звітувати про проведену ним діяльність перед науково-методичною 

радою факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства. 
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5 КЕРІВНИЦТВО 

 

4.1 Центр очолює керівник з числа вчених та спеціалістів університету, 

який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора. 

4.2 На посаду керівника Центру приймається особа, яка є професором з 

філології та вільно володіє державною мовою України. 

4.3 Керівник Центру: 

- здійснює перспективне та поточне планування заходів щодо розвитку Центру; 

- організовує діяльність Центру, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Центр завдань; 

- у межах своєї компетенції представляє Центр у державних і громадських 

установах, підприємствах та організаціях; 

- щорічно звітує перед вченою радою ДНУ про виконану роботу. 

4.4 Планування та координація напрямів діяльності Центру здійснюються 

координаторами Центру, які призначаються наказом ректора. 

Координатори Центру: 

- беруть безпосередню участь у розробці поточного й перспективного 

планів роботи Центру; 

- надають наукову, методичну та організаційну допомогу в діяльності Центру; 

- координують роботу Центру в ДНУ на міському та обласному рівнях. 

4.5 Центр працює в тісній взаємодії з усіма підрозділами та службами 

університету, органами управління освітою та закладами освіти регіону щодо 

питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та виконання покладених 

на нього завдань і функцій. 

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

6.1 Науково-дослідницька діяльність Центру здійснюється відповідно до  

державних програм у галузях філологічних наук, міжнародних відносин тощо. 

6.2 З метою проведення науково-дослідних робіт Центр може залучати 

працівників інших організацій, установ і закладів вищої освіти. 

6.3 Центр не є юридичною особою і не має самостійних та облікових коштів. 

6.4 Центр може функціонувати за рахунок коштів держбюджету, грантів, 

господарських договорів. 

6.5 За узгодженням з ректором університету згідно з укладеними ДНУ 

угодами Центр може здійснювати зв’язки з навчальними закладами, 

науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, 

товариствами як на території України, так і за її межами. 
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6.6 Центр за узгодженням з ректором університету має право 

налагоджувати міжнародні зв’язки на підставі укладених угод про обмін 

фахівцями, проводити спільні міжнародні заходи (симпозіуми, конференції, 

семінари тощо). 

 

8 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

7.1 При виконанні своїх функцій Центр взаємодіє з кафедрами та 

науковими підрозділами ДНУ. 

7.2 За дорученням ректора та за узгодженням з проректором з наукової 

роботи Центр може представляти ДНУ на симпозіумах, конференціях, 

семінарах тощо, здійснювати обмін інформацією та вести листування з іншими 

організаціями з питань, зазначених у розділі «Основні завдання та функції». 

 

 

 
 


