


ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. Загальні положення 

1.1. Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька 

(далі – Центр) є структурним підрозділом Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – Університет), який здійснює освітню, 

наукову та просвітницьку діяльність, координує дослідження у галузі краєзнавства 

в Університеті, м. Харків та на Харківщині, а також є базою практики для 

здобувачів вищої освіти. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується законодавством України, зокрема 

Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про запобігання корупції», 

постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими 

актами, що визначають державну політику в галузі освіти і науки України, 

наказами та розпорядженнями ректора, Статутом, Колективним договором і 

Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням. 

1.3. Центр займає відповідні приміщення, має матеріальні цінності, 

закріплені за ним, несе відповідальність за їх стан та збереження і використовує 

виключно за призначенням.  

1.4. Центр підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи 

університету. 

 

2. Основна мета, функції та завдання Центру 

2.1. Основною метою Центру є підтримка традиції краєзнавства в 

Університеті через розробку пріоритетних напрямів, зокрема вивчення історії та 

культури українського й інших народів, які мешкають на Слобожанщині. 

2.2. До функцій Центру належать: 
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 координація освітньої, наукової і просвітницької діяльності та 

концентрація зусиль на пріоритетних напрямах її розвитку; 

 проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, читань, «круглих 

столів» з актуальних проблем краєзнавства, у тому числі за міжнародної участі; 

 організація конкурсу студентських наукових робіт у галузі краєзнавства; 

 допомога здобувачам вищої освіти та іншим зацікавленим особам у 

проведенні краєзнавчих досліджень; 

 комплектація наукової бібліотеки, архіву та накопичення бази даних у 

галузі краєзнавства; 

2.3. Основними завданнями Центру є: 

 встановлення безпосередніх контактів з інститутами гуманітарного 

профілю Національної академії наук України та Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури; 

 сприяння розвитку творчого співробітництва, в тому числі міжнародного, 

з іншими навчальними закладами вищої освіти, культурно-освітніми та науковими 

установами. 

 складання поточних і перспективних планів роботи та координація 

діяльності Центру, підготовка наукових кадрів у галузі краєзнавства, а також 

пошук додаткових джерел фінансування і матеріально-технічного забезпечення 

Центру. 

 реалізація всіх покладених на Центр завдань у безпосередньому зв’язку з 

факультетами, навчально-науковими інститутами та іншими структурними 

підрозділами Університету. 

 ведення документації, що стосується діяльності Центру. 

2.4. Для реалізації своїх завдань Центр може використовувати власні 

печатку та штамп. 
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3. Структура та керівництво Центру 

3.1. До складу Центру входять такі структурні підрозділи: 

 відділ етнографії; 

 відділ українських студій імені Д.І. Багалія. 

3.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор. На посаду 

директора може бути призначена особа, яка має науковий ступінь доктора чи 

кандидата наук та/або вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника, 

стаж  роботи за фахом – не менше п’яти років. 

3.3. Прийняття на роботу та звільнення директора Центру, а також 

керівників структурних підрозділів, що входять до його складу, здійснюються 

наказом ректора.  

4. Фінансування діяльності 

4.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

 коштів загального фонду при наявності бюджетних асигнувань; 

 коштів спеціального фонду; 

 інших джерел фінансування.  

5. Реорганізація та ліквідація Центру 

5.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюються за наказом ректора на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 


