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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1.Центр патріотичного і правового виховання (далі – Центр) створено 

при кафедрі теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін 
факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного 
університету (далі – БНАУ). 

1.2.Діяльність центру базується на основі нормативно-правових актів, 
зокрема Закону України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, постанови КМУ 
“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
бюджетними науковими установами” від 28.07.2003 р. № 1180 зі змінами та 
доповненнями, Указом президента України №580/2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016‒2020 роки», 
Концепцією реалізації молодіжної політики у БНАУ, Статуту БНАУ та інших 
нормативних документів. 

1.3. Центр створюється наказом ректора згідно з рішенням Вченої ради 
університету. 

1.4. Адреса Центру: Київська обл., місто Біла Церква, Соборна пл. 8/1. 
1.5.Місцезнаходження Центру: корпус №6, кафедратеоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін, аудиторія 15.  
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 
 

2.1. Метою діяльності Центру є патріотичне, духовно-моральне та 
правове виховання молоді, здатної на основі формування громадянсько-
патріотичних почуттів і свідомостізабезпечити позитивну динаміку 
зростання патріотизму та соціальної активностів суспільстві.  

2.2. Основні завдання Центру: 
- провадження науково-дослідницької діяльності студентів та науково-

педагогічних працівників з історичної, філософської, культурологічної, 
політологічної, релігієзнавчої та правової проблематики;  

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, 
круглих столів та інших заходів з актуальних питань виховання національно-
патріотичної свідомості та правової культури; 

-  проведення заходів з правового просвітництва населення регіону; 
- проведення національно-патріотичних, правоосвітніх навчально-

практичних заходів для студентів університету; 
- організація екскурсійних днів з відвідуванням музеїв і пам’ятних 

місць; 
- підготовка і поширення публікацій для населення з актуальних 

національно-патріотичних і правових питань; 
- співпраця з науково-дослідними установами (лабораторіями), 

державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, 
громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики 
центру. 
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3.УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРОМ 
 

3.1. Керівником Центру є Координатор, який призначається з числа 
науково-педагогічних працівників БНАУ наказом ректора, має необхідні 
знання, вміння і досвід у сфері сталого розвитку.  

3.2. Координатор здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, 
визначає його конкретні завдання відповідно до мети і поточних завдань, 
відповідає за зв’язки з іншими організаціями, установами, підприємствами та 
об’єднаннями.  

3.3. Організовує та координує роботу в Центрі студентів, магістрів, 
стажистів щодо виконання наукових досліджень і поставлених завдань;  

3.4. Забезпечує збереження і раціональне використання матеріально-
технічної бази Центру, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці 
працівників;  

3.5. Розподіляє обов’язки між працівниками Центру.  
 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 
 
Контроль за діяльністю ресурсного центру здійснює адміністрація 

університету.  
 
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
 
5.1. Центр систематично здійснює роботу з налагодження зв’язків з:  

– іншими структурними підрозділами БНАУ;   
– засобами масової інформації та інформаційними агентствами;  
– науково-дослідними інституціями;  
– органами державного управління та місцевого самоврядування; 

громадськими організаціями та об’єднаннями громадян;  
– іншими установами, підприємствами та організаціями.  
 

6. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ 
 
6.1. Центр не є юридичною особою і не має самостійного балансу, діє на 

громадських засадах і у відносинах з юридичними та фізичними особами виступає 
від імені БНАУ. 

6.2. Майном Центру є: 
– документована інформація, яка створюються в результаті її діяльності;  
– аудіовізуальна та електронна база, яка строюється в процесі діяльності 

Центру.  
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7.ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЦЕНТРУ 
 
7.1. Для здійснення наукової діяльності запроваджується принцип 

багатоканального фінансування.  
7.2. Джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Центру є 

кошти:  
– державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;  
– позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств, виділені на 

розв’язання окремих питань агропромислової та природоохоронної галузей 
економіки України;  

– кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт за замовленням 
окремих установ і організацій;  

– кошти, одержані за надання інформаційно-консультаційних послуг за 
замовленням окремих установ і організацій;  

– з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  
7.3. Використання коштів Центру проводиться відповідно до 

калькуляції кошторисної ціни науково-дослідних робіт і послуг. 
 
8.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
 

8.1. Це Положення затверджується рішенням Вченої ради БНАУ та 
вводиться в дію наказом ректора БНАУ.  

8.2. Зміни та доповнення до Положення розглядаються науково-
методичною радою університету, затверджуються Вченою радою БНАУ та 
вводяться в дію наказом ректора БНАУ. 

8.3. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється на підставі 
рішення Вченої ради БНАУ. 

 
Розглянуто і схвалено науково-методичною комісією БНАУ 
Протокол № 8 від  04   квітня  2019 р. 
 
Проректор з освітньої, виховної та  
міжнародної діяльності      Т. М. Димань 
 
Проректор з наукової  
та інноваційної діяльності     О.М. Варченко 
 
Декан факультету права та лінгвістики   В. Д. Борщовецька 
 
Начальник юридичного відділу    Я. Ф. Яцюк 
 


