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1. Загальні положення
1.1. Положення

про

науково-дослідний

центр

огієнкознавства

розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про
інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Науково-дослідний центр огієнкознавства у своїй діяльності керується
Конституцією України, нормативними актами Міністерства освіти і науки
України, Статутом університету, цим Положенням науково-дослідний центр
огієнкознавства, зміни та доповнення до нього приймаються у встановленому
порядку.
1.2. Науково-дослідний

центр

огієнкознавства

–

структурний

підрозділ університету, який здійснює наукову і дослідну діяльність з
проблем вивчення і популяризації спадщини визначного вченого, державного
і громадського діяча, фундатора і першого ректора Кам'янець-Подільського
державного українського університету Івана Івановича Огієнка (1881-1972).
1.3. Чинне Положення регламентує порядок функціонування науководослідного центру огієнкознавства, включаючи планування, організацію та
виконання

пошукових

(спрямованих

на

вивчення

та

оприлюднення

маловідомих фактів з творчої біографії І.Огієнка, архівних матеріалів тощо),
прикладних (спрямованих на систематизацію, упорядкування біографічних та
бібліографічних відомостей про І.Огієнка), науково-дослідних (спрямованих
на вивчення та наукову інтерпретацію доробку І.Огієнка) робіт з
огієнкознавства.

2.

Мета та основні завдання науково-дослідного центру
огієнкознавства

2.1. Робота науково-дослідного центру огієнкознавства спрямована на
розвиток огієнкознавства як напряму наукових досліджень, на змістове
розширення і поглиблення огієнкознавчих студій.
2.2. Науково-дослідний центр огієнкознавства виконує такі завдання:

- систематична популяризація праць І.Огієнка;
- підготовка і видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко
і сучасна наука та освіта», внесеного до Переліку фахових видань
України з історичних і філологічних наук;
- пошук та упорядкування бібліографічних описів праць про
І.І.Огієнка;
- комплектування

науково-дослідного

центру

огієнкознавства

працями І.Огієнка та науковими дослідженнями з проблем
огієнкознавства;
- наукове забезпечення аналізу інноваційних потреб сучасної науки в
контексті вивчення творчої спадщини І.Огієнка;
- створення і підтримування сайту, присвяченого І.Огієнку;
- проведення щорічних Огієнківських читань (січень);
- проведення зустрічей з лауреатами премії імені Івана Огієнка;
- проведення

студентських

науково-практичних

конференцій,

присвячених творчості І.Огієнка у контексті проблем національного
відродження;
- проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференцій з проблем дослідження спадщини І.Огієнка.

3. Взаємодія науково-дослідного центру огієнкознавства зі структурними
підрозділами університету та іншими організаціями
3.1. Науково-дослідний центр огієнкознавства забезпечує співпрацю
із Всеукраїнським Товариством Івана Огієнка на рівні наукової комунікації в
організації конференцій та конгресів, у дослідженні наукової спадщини
І.Огієнка, поширенні наукових знань.
3.2. Діяльність

науково-дослідного

центру

огієнкознавства

спрямована на встановлення зв’язків з науковими центрами та вищими
навчальними закладами України та Канади (Колегія Святого Андрія,

м.Вінніпег) з метою систематизації наукових підходів до вивчення творчої
спадщини Івана Огієнка.
3.3. Науково-дослідний центр огієнкознавства встановлює зв’язки із
загальноосвітніми навчальними закладами міста та області для популяризації
спадщини Івана Огієнка.
3.4. Науково-дослідний центр огієнкознавства організовує співпрацю
з редколегією газети факультету української філології та журналістики
«Студінфо» при підготовці тематичних випусків, присвячених І.Огієнку.
3.5. Науково-дослідний центр огієнкознавства долучається до заходів
з увічнення пам’яті І.Огієнка, створення Міжнародного фонду Івана Огієнка.

4. Функціонування та матеріальне забезпечення науково-дослідного центру
огієнкознавства
4.1. Університет забезпечує необхідні умови діяльності науководослідного центру огієнкознавства, виділяє і закріплює за науково-дослідним
центром огієнкознавства приміщення.

5. Управління діяльністю науково-дослідного центру огієнкознавства
5.1. Управління

науково-дослідним

центром

огієнкознавства

здійснює його керівник.
5.2. Функції керівника:
- планує діяльність науково-дослідного центру огієнкознавства,
забезпечує виконання його основних завдань;
- здійснює координацію навчально-наукових розробок науководослідного центру огієнкознавства;
- забезпечує

здійснення

зв’язків

науково-дослідного

центру

огієнкознавства з вищими навчальними закладами України з
вивчення і популяризації творчої спадщини Івана Огієнка;

- організовує підготовку і видання періодичного наукового збірника
«Іван Огієнко і сучасна наука та освіта».

6. Введення в дію та внесення змін до Положення
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснються за рішенням
вченої ради університету.

