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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про хаб освітніх інновацій «SATTELITE» Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (далі- Положення) регламентує 
організацію роботи хабу освітніх інновацій «SATTELITE», його структуру, основні 
функції та завдання. Діяльність хабу освітніх інновацій «SATTELITE» 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі - Університету) 
та цього Положення.

1.2. Хаб освітніх інновацій - це освітнє середовище, яке виступає 
інструментом об’єднання освітніх інноваційних ресурсів і передбачає комунікацію 
науково-педагогічних працівників та професіоналів-практиків міста та регіону з 
метою підтримки реформування освіти, цільової роботи з різними учасниками 
освітнього процесу (школярі, студенти, учителі, викладачі, роботодавці та інші 
стейкхолдери), інтеграції та просвітництва, що сприяє зростанню економічної 
конкурентоспроможності регіону шляхом надання високоякісної освіти, 
забезпечення упровадження інновацій через освіту та навчання.

1.3. Місія Хабу освітніх інновацій «SATTELITE» - створення ефективного 
освітнього середовища з метою надання високоякісної освіти для сталого розвитку 
регіону, модернізації внутрішнього сектору освіти регіону, розвитку формальної та 
неформальної освіти, формування громадянської активності.

1.4. Цільовою аудиторією хабу освітніх інновацій «SATTELITE» є 
учасники освітнього процесу Університету, закладів освіти регіону, громадськість 
Житомирщини.

1.5. Цільова аудиторія залучається до роботи хабу освітніх інновацій 
«SATTELITE» на засадах добровільності та саморозвитку.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХАБУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 
«SATTELITE»

2.1. Метою роботи хабу освітніх інновацій «SATTELITE» є:
- підтримка й організаційно-методичний супровід освітньої діяльності 

науково-педагогічних та педагогічних працівників (моніторинг, просвітництво, 
майстер-класи, вебінари, воркшопи, тьюторство тощо);

- організація моніторингу освітніх інтересів територіальних громад та інших 
стейкхолдерів регіону;

- проведення освітніх заходів;
- управління взаємовідносинами із споживачами освітніх послуг (створення 

ефективної системи цифрового освітнього простору).
2.2. Пріоритетними напрямами діяльності хабу освітніх інновацій 

«SATTELITE» є освітня, наукова та громадська діяльність.
2.3. Основними видами діяльності хабу освітніх інновацій «SATTELITE» 

є:
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- організація й проведення освітніх заходів відповідно до мети й основних 
напрямів діяльності хабу;

- координація упровадження нових освітніх технологій та практик до 
освітнього процесу відповідно до освітньої політики країни загалом та регіону 
зокрема, розробка способів зниження опору освітнім інноваціям;

- збір, обробка, зберігання моніторингової інформації, побудова та 
порівняльний аналіз траєкторій розвитку суб'єктів освітнього процесу (soft-skills та 
self-skills), визначення та інтерпретація низки системних показників, візуалізація 
отриманих результатів;

- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для освітянської 
спільноти, громадських організацій, широкого кола споживачів освітніх послуг 
регіону;

- організація співпраці із закладами освіти регіону, громадськими 
організаціями, міжнародними фондами, міжнародними та регіональними 
організаціями, що працюють в регіоні;

- здійснення експертно-консультаційної діяльності у напрямках, що 
визначені даним Положенням;

- проведення фундаментальних наукових досліджень, виконання 
аналітичних та прикладних розробок в контексті цифрового та змішаного навчання, 
створення об’єктів інтелектуальної власності;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій та 
інших культурно-просвітницьких заходів відповідно до напрямів діяльності хабу;

- створення інформаційних ресурсів з освітніх, наукових, творчих, соціально- 
культурних та інших питань, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ХАБОМ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 
«SATTELITE»

3.1. Загальне керівництво хабу освітніх інновацій «SATTELITE» здійснює 
завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та 
управління.

3.2. Поточну роботу хабу освітніх інновацій «SATTELITE» здійснює 
керівник, який призначається завідувачем кафедри з числа науково-педагогічних 
співробітників кафедри.

3.3. Керівник хабу освітніх інновацій «SATTELITE» може здійснювати 
призначається на засіданні кафедри з числа науково-педагогічних працівників 
кафедри, який має науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) / доктора 
наук або викладач, котрий не має наукового ступеня, але має значні наукові 
досягнення. Діяльністю хабу освітніх інновацій «SATTELITE» можуть опікуватися 
максимально двоє керівників.

3.4. Засідання хабу освітніх інновацій «SATTELITE» проводяться відповідно 
до затвердженого плану.

3.5. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи 
хабу освітніх інновацій «SATTELITE».

3.6. До діяльності хабу освітніх інновацій «SATTELITE» може бути долучений 
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будь-який науково-педагогічний чи педагогічний працівник Університету, який має 
бажання брати участь у роботі хабу. Вони є учасниками хабу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ХАБУ ОСВІТНІХ 
ІННОВАЦІЙ «SATTELITE»

4.2. Учасники хабу освітніх інновацій «SATTELITE» зобов’язані:
- здійснювати організаційний супровід заходів, проведених на базі хабу 

освітніх інновацій «SATTELITE» за вимогою керівника хабу;
- здійснювати зворотній зв’язок, моніторинг якості проведених заходів;
- здійснювати популяризацію діяльності хабу освітніх інновацій 

«SATTELITE»,;
4.3. Учасники хабу освітніх інновацій «SATTELITE» мають право:
- брати участь у заходах, проведених на базі хабу освітніх інновацій 

«SATTELITE»;
- пропонувати теми для перспективного планування роботи хабу з 

урахуванням потреб і запитів цільових аудиторій;
- подавати інформацію.

5. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ХАБУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 
«SATTELITE»

5.1. Складати та своєчасно представляти план та звіт про роботу хабу на 
засіданнях кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та 
управління.

5.2. Сприяти своєчасному виконанню плану роботи хабу освітніх інновацій 
«SATTELITE».

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Положення про хаб освітніх інновацій «SATTELITE» Житомирського 

державного університету імені Івана Франка затверджується вченою радою 
університету й уводиться в дію наказом ректора.

6.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку 
встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора.

6.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за його 
виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їх функціональних 
обов’язків.
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

№ 
прим.

Куди передано 
(підрозділ)

Дата 
передачі

Прізвище та 
ім ’я

Підпис 
отримувача Примітки

1.
Навчально- 

науковий інститут 
педагогіки

04.02.2022 Валентина 
Танська

2.

Навчально- 
науковий інститут 

філології та 
журналістики

04.02.2022 Олексій 
Башманівський

3.

Навчально- 
науковий інститут 

іноземної 
філології

04.02.2022 Марина 
Полховська

4.
Фізико- 

математичний 
факультет

04.02.2022 Анатолій / 
ФрановськийІ

5.
Історичний 
факультет 04.02.2022 Олександр 

Жуковський

6.
Природничий 

факультет 04.02.2022 Руслана 
Романюк

7.
Соціально- 

психологічний 
факультет

04.02.2022 Ірина Тичина

8.

Факультет 
фізичного 

виховання і 
спорту

04.02.2022 Тамара Кутек

9. Навчальний відділ 04.02.2022 Ігор 
Вербовський

10.
Навчально- 

методичний відділ 04.02.2022 Альона Гирина

11.
Відділ 

моніторингу 
якості освіти

04.02.2022 Юлія 
Словінська

12.
Відділ 

аспірантури та 
докторантури

04.02.2022 Інеса Новіцька
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ 
пор. Прізвище та їм ’я

Підпис 
ознайомленої 

особи

Дата 
ознайомлення Примітки

1. Валентина Танська 04.02.2022

2. Олексій
Башманівський 04.02.2022

3. Марина Полховська
f

04.02.2022

4. Анатолій 
Франовський 1 W

/ /
04.02.2022

5. Олександр 
Жуковський 04.02.2022

6. Руслана Романюк 04.02.2022

7. Ірина Тичина / / А х/ 04.02.2022

8. Тамара Кутек 04.02.2022

9. Ігор Вербовський 04.02.2022

10. Альона Гирина 04.02.2022

11. Юлія Словінська 04.02.2022

12. Інеса Новіцька VC 04.02.2022
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ 
зміни

№ листа (сторінки/пункти) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну

Дата 
внесення 

зміни

Дата 
введення 

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульованого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ 
пор.

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Дата 
ревізії

Підпис Висновок щодо 
адекватності

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.


