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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр болгарської культури імені святих Кирила і Мефодія (далі – Центр)
є освітнім осередком, що створений Херсонським державним університетом
(далі – ХДУ, університет) згідно Угоди між міською громадською
організацією (далі – МГО) «Болгари Херсона» та ХДУ від 21.10.2013 р.
1.2. Функціонування Центру передбачено Статутом університету (п. 1.10.),
Угодою між МГО «Болгари Херсона» та ХДУ від 21.10.2013 р.
1.3. Діяльність Центру поширюється на територію Херсонської області,
полягає в сприянні вивченню болгарської мови, збагаченню знань про
соціальні, наукові та культурні аспекти життя Болгарії; обмін академічною,
науковою, діловою та культурною інформацією та матеріалами серед
громадян України.
1.4. У своїй роботі Центр підпорядковується проректору

з міжнародних

зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та
проректору з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи
університету, погоджує свою діяльність з керівником відділу міжнародних
ініціатив та проєктної діяльності.
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1.5. Робота Центру будується на основі наказів ректора університету та
регламенту роботи ХДУ, графіку заходів, розробленого координатором і
документалістом Центру.
1.6. Діяльність Центру координується проректором з міжнародних зв’язків,
науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та проректором з
фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи ХДУ й отримує
організаційну підтримку від відділу міжнародних ініціатив та проєктної
діяльності ХДУ.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Головне завдання Центру – удосконалення академічних та наукових
відносин між ХДУ та університетами Болгарії, розвиток освітянських та
культурних відносин між Україною та Болгарією.
2.2. Завданнями Центру є:
2.2.1. Допомога навчальним закладам міста, області в одержанні та поширенні
інформації про Болгарію, її мову, культуру, історію, традиції.
2.2.2. Встановлення партнерських зв’язків з науково-дослідними й освітніми
установами Болгарії та України.
2.2.3. Проведення конференцій, симпозіумів, конгресів та інших освітніх
заходів, спрямованих на розповсюдження знань про Болгарію, її історію,
культуру, традиції, науку і мистецтво, створення науково-дослідних праць.
2.2.4. Організація періодичних офіційних зустрічей представників керівного
складу ХДУ та навчальних установ Болгарії з метою детального обговорення
перспектив подальшого розвитку двохсторонніх відносин.
2.2.5. Організація належного прийому й навчання болгарських студентів, що
навчаються або стажуються у ХДУ.
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2.2.6. Створення при Центрі бібліотеки сучасної болгарської літератури та
підбірки CD-збірників сучасної болгарської музики для молоді на базі
матеріалів, отриманих від МГО «Болгари Херсона».

3. ФУНКЦІЇ
3.1. Функціями Центру є:
3.1.1. Поширення серед української громади інформації про Болгарію, її
історію, культуру, традиції.
3.1.2. Проведення зборів, зустрічей, фестивалів та конференцій з метою обміну
досвідом й обговорення актуальних проблем.
3.1.3. Сприяння культурним, гуманітарним, науковим, діловим контактам між
громадянами України та громадянами Болгарії.
3.1.4. Сприяння видавничій діяльності, розробці та впровадженню навчальних
програм, планів, методичних рекомендацій, створення навчальних стендів та
макетів.
3.1.5. Збір та обробка інформації, підготовка оглядів.
3.1.6. Розробка та імплементація проєктів і рекомендацій щодо питань на
предмет їхньої доцільності впровадження на базі ХДУ.
3.1.7. Надання консультаційної допомоги зацікавленим особам та організаціям.
3.1.8. Пошук і встановлення ділових контактів із зарубіжними вищими
навчальними закладами-партнерами.
3.1.9. Організація роботи та листування для отримання університетом
міжнародних грантів.
3.1.10. Сприяння впровадженню в діяльність ХДУ наукових, культурних і
гуманітарних досягнень України, Болгарії в галузі освіти.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. В інтересах досягнення мети й завдань Центр має право:
4.1.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність.
4.1.2. Проводити різноманітні інформаційні, освітні, пізнавально-розважальні
заходи, вікторини, конкурси, збори, дебати, круглі столи, зустрічі, фестивалі,
форуми, тренінги, конференції тощо.
4.1.3. Організовувати зустрічі з культурними та громадськими діячами.
4.1.4. Консультувати з питань грантових, освітніх та культурних програм.
4.2. Центр зобов’язаний:
4.2.1. Дотримуватися чинного законодавства України, загальновизначених
принципів та норм міжнародного права.
4.2.2. Забезпечувати гласність своєї діяльності.
4.2.3. Виконувати накази ректора та розпорядження проректора з міжнародних
зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та
проректора з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи ХДУ
5. КЕРІВНИЦТВО
5.1. Координатором Центру призначається особа, яка має вищу освіту і досвід
роботи у сфері міжнародних відносин.
5.2.

Координатор

працює

під

керівництвом

ректора

університету,

за

узгодженням з проректором з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної
роботи та комунікаційних технологій та проректором з фінансово-господарської
та науково-педагогічної роботи ХДУ, безпосередньо підпорядковуючись
керівнику відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності.
5.3. Координатор відповідає за виконання завдань Центру, стан документації,
достовірність поданої інформації.

5

5.4. Координатор в своїй діяльності повинен керуватися Статутом ХДУ, цим
Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та
навчаються у ХДУ, правилами охорони праці, техніки безпеки, пожежної
безпеки, що діють в університеті.
5.5. За дорученням ректора, координатор має право репрезентувати Центр у
співпраці з установами, організаціями, посадовими особами як в Україні, так і
за кордоном.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
6.1. Центр підтримує постійний контакт з провідними університетами Болгарії
та іншими організаціями, що відповідають за міжнародну діяльність, шляхом
написання електронних листів, факсів та ведення телефонних переговорів.
6.2.

Розроблений

план

роботи

Центру

на

поточний

навчальний

рік

затверджується ректором ХДУ та погоджується проректором з міжнародних
зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та
проректором з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи
університету.
7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
7.1. Центр співпрацює з іншими Центрами університету, факультетами
університету, органами студентського самоврядування, залучаючи студентів та
працівників ХДУ за погодженням з керівниками структурних підрозділів до
співробітництва

в

межах

проведення

інформаційно-просвітницьких,

пізнавально-розважальних, виховних заходів на базі університету.
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7.2. Центр подає щорічні звіти щодо своєї діяльності ректору університету та до
відділу міжнародних зв’язків.

Координатор Центру болгарської культури

_________ Євгеній БОБРОВ

Керівник відділу міжнародних ініціатив
та проєктної діяльності

_________ Віра КОТКОВА

ПОГОДЖЕНО
Проректор з міжнародних зв’язків,
науково-педагогічної роботи
та комунікаційних технологій
______________ Оксана ЛАВРИКОВА
«___» _________ 2019 р.
Проректору з фінансово-господарської
та науково-педагогічної роботи
______________ Максим ВІННИК
«___» _________ 2019 р.
Начальник юридичного відділу
_______________ Ксенія ПАРАСОЧКІНА
«___» _________ 2019 р.

