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Про затвердження Положення про 
центр українсько-німецьких наукових 
досліджень Дніпровського 
національного університету 
імені Олеся Гончара

У зв’язку з перейменуванням Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара на Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара та з метою оновлення нормативної бази діяльності 
університету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та вести в дію Положення про центр українсько-німецьких 
наукових досліджень Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про центр українсько- 
німецьких наукових досліджень Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара від 29.04.2016 р. № 106, яке діє до 
затвердження цим наказом нової редакції.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на декана історичного факультету 
Світленко С.І.

РЕКТОР Н.В. ПОЛЯКОВ

Проект наказу вносить 
декан історичного факультету С.І. Світленко

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

прев НЗриеТ . .
Начальник юридичного відділу

С.І. Оковитий
£  N ГЛУ ГПЗСоілїм

Начальник загального відділу А.І. Маякова



Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(ДНУ)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
наказ ректора Дніпровського
національного університету
імені Олеся Гончара
від J_5_ _ _ 0 ^ _  20 (3_ р. № У /

ПОЛОЖЕННЯ 

про «Центр українсько-німецьких історичних досліджень»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення (Положення про «Центр українсько-німецьких історичних 
досліджень») (далі -  Положення) визначає правовий статус «Центру 
українсько-німецьких історичних досліджень», його структуру, завдання, 
функції, права, обов’язки, компетенції керівництва та працівників, 
відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 «Центр українсько-німецьких історичних досліджень» є структурним 
підрозділом історичного факультету Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара (далі -  ДНУ).

1.3 «Центр українсько-німецьких історичних досліджень» безпосередньо 
підпорядковується декану історичного факультету ДНУ.

1.4 У своїй діяльності «Центр українсько-німецьких історичних 
досліджень» керується Конституцією і законами України, зокрема «Про 
освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України і постановами 
Верховної Ради України, наказами М іністерства освіти і науки України, 
статутом ДНУ, а також іншими нормативно-правовими актами та цим 
Положенням.

1.5 «Центр українсько-німецьких історичних досліджень» (далі -  Центр) не 
є юридичною особою і функціонує на громадських засадах у складі історичного 
факультету. Центр об ’єднує у своєму складі на добровільній основі наукові та 
науково-навчальні підрозділи ДНУ, організації та фізичні особи (провідних 
вчених, пошукачів, громадських діячів тощо) і координує їх роботу. 
Організаційну основу Центру складають науковці-викладачі історичного 
факультету.



2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
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2.1 Центр є науково-дослідницьким підрозділом історичного факультету, 
утвореним для розвитку напрямку досліджень в області германістики та 
міжетнічних контактів в Україні та світі, які є традиційними для науковців 
факультету упродовж існування факультету.

2.2 Центр має виконувати наступні дослідницькі завдання:
- сприяти розвитку досліджень в області германістики на історичному 

факультеті ДНУ.
- здійснювати дослідження з історії зв ’язків України з країнами Європи та 

Північної Америки в системі відносин «Схід-Захід»;
- вивчати історичні аспекти українсько-німецьких зв ’язків;
- проводити дослідження з історії національних меншин України та 

міжетнічної взаємодії на різних етапах історії держави;
- здійснювати дослідження з історії німецькомовного населення України, 

Європи та П івнічної Америки.
2.3 Центр має залучати студентів факультету до наукової розробки 

проблем, тематично споріднених з діяльністю цього підрозділу, за для 
забезпечення спадкоємності традицій розвитку германістики в ДНУ.

З ФУНКЦІЇ

3.1 Центр здійснює популяризацію наукових шкіл та досягнень науковців 
історичного факультету та ДНУ в цілому.

3.2 Центр проводить наукові дослідження з означеної вище проблематики 
та запроваджує їх результати у навчальний процес, а також поширює 
результати досліджень в Україні та закордоном.

3.3 Центр виступає як координатор з проблем вивчення германістики в 
Україні, для чого щорічно випускає періодичне наукове видання.

3.4 Центр виконує інформаційно-консультативні функції, здійснюючи:
- обмін інформацією та науковою літературою з дослідницькими 

центрами в Україні, на пострадянському просторі, в ФРГ, Канаді, США, 
Ш веції. При Центрі постійно діє бібліотека з літературою, що пропонує 
літературу, часописи, енциклопедії, довідники німецькою, англійською, 
російською та іншими мовами;

- розробку рекомендацій з питань економічних, політичних, культурних 
історичних зв ’язків України та Німеччини;

- організацію на базі Центру тематичних виставок та зустрічей з 
провідними науковцями України та світу.

3.5 Центр підтримує зв ’язки ДНУ з Н імецьким культурним центром 
Дніпропетровської області, Радою німців України, Генеральним Консульством 
ФРН у м. Дніпро, посольствами ФРН, Ш веції та Королівства Нідерландів в 
Україні з метою реалізації сумісних проектів та популяризації досліджень.
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4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1 Права Центру:
- виконувати наукові дослідження та суспільно-політичні заходи на базі 

історичного факультету ДНУ;
- мати окреме приміщення за для забезпечення роботи Центру та 

функціонування бібліотеки Центру;
- планувати та визначати напрями досліджень в межах зазначеної 

проблематики;
- залучати до виконання спільних проектів на добровільній основі наукові 

та науково-навчальні підрозділи ДНУ, організації та фізичні особи (провідних 
вчених, пошукачів, громадських діячів тощо).

4.2 О бов’язки Центру полягають у чіткій відповідності його діяльності 
«Положенню про Центр українсько-німецьких історичних досліджень». Центр 
зобов’язаний координувати свою діяльність із іншими підрозділами та 
керівництвом факультету та ДНУ. Наприкінці кожного року Центр має 
звітувати про проведену ним наукову та суспільну діяльність перед науково- 
методичною радою історичного факультету.

4.3 Права, обов’язки та відповідальність працівників структурного 
підрозділу зазначаю ться в їх посадових інструкціях.

5 КЕРІВНИЦТВО

5.1 «Центр українсько-німецьких історичних досліджень» очолює 
к ер ів н и к - директор центру, який призначається на посаду та звільняється з 
посади наказом ректора.

5.2 На посаду директора «Центру українсько-німецьких історичних 
досліджень» призначається особа, яка має наукове звання доктора історичних 
наук, публікації (бажано, монографії) з означеної проблематики та вільно 
володіє однією з європейських іноземних мов.

5.3 Компетенція, права та обов’язки директора Центру полягають в:
- здійсненні координування діяльності «Центр українсько-німецьких 

історичних досліджень»;
- плануванні роботи структурного підрозділу;
- контролюванні та координації діяльності дослідників, які беруть участь у 

наукових програмах Центру;
- проведенні заходів щодо вдосконалення організаційної структури 

підрозділу;
- директор Центру періодично (не менше ніж раз на рік) звітує на вченій 

раді факультету про діяльність підрозділу.
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6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1 До роботи Центру на громадських засадах залучаю ться наукові та 
науково-навчальні підрозділи ДНУ, організації та фізичні особи (провідні вчені, 
пошукані, громадських діячів тощо)

7.1 При виконанні своїх функцій Центр взаємодіє з відділами науково- 
дослідної частини, 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 розділах «Основні завдання» та «Функції 
Центру».

7.3 Щ орічно Центр надає письмовий звіт проректору з наукової роботи 
про наукові досягнення та соціальні проекти підрозділу.

Директор
Центру українсько-німецьких

7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

наукових досліджень, проф.

ПОГОДЖ ЕНО

Проректор з наукової роботи, 
проф. С.І. Оковитий

Декан історичного факультету, 
проф. С.І. Світленко

Зав. кафедри всесвітньої історії, 
проф. Д.В. Архірейський

Начальник юридичного відділу Т.В. Ш ляхова

Завідувач відділу відділу 
стандартизації та метрології


