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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЛИТВИ 

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Центр дослідження історії Литви (далі – Центр) є науково-освітнім 

осередком, що створений Херсонським державним університетом (далі – ХДУ, 

університет) при кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ. Наукові 

дослідження на базі центру здійснюються у співпраці з Інститутом історії та 

археології Балтійського регіону Клайпедського університету, Литовська 

Республіка. Співробітництво здійснюється на підставі пунктів 1.1; 2.1.5; 2.1.8  

Угоди про співпрацю  між ХДУ та Клайпедським університетом від 27.11.2018  р.   

1.2. Функціонування Центру передбачено Статутом університету (п. 1.10.). 

1.3. Метою діяльності Центру є сприяння розвиткові наукових досліджень, 

які торкаються історії Литви та українсько-литовських взаємин в широкому 

контексті європейського та світового співтовариства, пріоритетним являється 

період ХХ-ХХІ ст.; вивчення литовського досвіду державотворення в контексті 

європейської інтеграції України; популяризація литовської історії в Україні та 

української у Литві. 

1.4. У своїй роботі Центр підпорядковується ректору університету, погоджує 

свою діяльність із проректором з  міжнародних зв'язків, науково-педагогічної 

роботи та комунікаційних технологій, начальником відділу міжнародних зв’язків.  

1.5. Робота Центру будується на основі наказів ректора університету та 

регламенту роботи ХДУ, графіку заходів, розробленого керівником Центру. 



1.6. Діяльність Центру координується проректором з  міжнародних зв'язків, 

науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій та отримує 

організаційну підтримку від відділу міжнародних зв’язків ХДУ. 

1.7. Центр співпрацює з іншими Центрами університету, факультетами 

університету, органами студентського самоврядування, залучаючи студентів та 

працівників ХДУ за погодженням із керівниками структурних підрозділів до 

співробітництва в межах проведення інформаційно-просвітницьких,  виховних 

заходів на базі університету, з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями України, науковими установами, 

іноземними дипломатичними представництвами, організаціями та закладами в 

питаннях, що належать до сфери діяльності Центру. 

1.8. Центр подає щорічні звіти щодо своєї діяльності ректору університету та 

до відділу міжнародних зв’язків. 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Постановка та реалізація наукових досліджень із наступної 

проблематики: 

- історія балто-слов'янських зв'язків; 

- зародження державності на  литовських землях у добу Середньовіччя; 

- Велике князівство Литовське і Україна: політичні, економічні, 

міжнаціональні та соціокультурні відносини; 

- Велике князівство Литовське та південноукраїнські землі; 

-національно-культурне відродження та рух за відновлення державності в 

Україні та Литві у ХІХ – поч. ХХ ст.; 

-Війна за незалежність в Україні та у Литві (1918 – 1923 рр.): реставрація 

державності та досвід розбудови національних суверенних проєктів; 

- Литовська держава у міжвоєнну добу (1918 – 1940 рр.); 

-історія становлення та розвитку збройних сил та парамілітарних формувань 

Литовської Республіки у міжвоєнну епоху; 



- паралелі національно-визвольного руху: визвольна боротьба на українських 

землях та «війна після війни» в Литві (1940 – 1950-ті рр.); 

-проблема геноцидів і міжетнічні стосунки в контексті історії Литви та 

України; 

- Україна та Литва в обставинах нової геополітичної реальності 1990 – 2000-

х років; 

- Регіональна історія; 

2.2. Організаційна діяльність із публікації наукових, науково-популярних 

праць із досліджуваної проблематики. 

2.3. Організація та участь у проведенні наукових семінарів, круглих столів, 

симпозіумів і конференцій. 

2.4. Сприяння організації наукових стажувань українських учених у Литві та 

литовських в Україні. 

 

3. ОСНОВНІ ЦІЛІ ЦЕНТРУ 

3.1. Удосконалення академічних і наукових відносин між ХДУ та науковими 

осередками Литви, розвиток наукових, освітянських і культурних відносин між 

Україною та Литвою. 

3.2. Поглиблення наукової співпраці між ХДУ та Інститутом історії та 

археології Балтійського регіону Клайпедського університету. 

3.3. Організація наукових досліджень у контексті проблематики історії 

Литовської держави та збройних сил Литви, а також історії україно-литовських 

зв’язків. 

3.4.Проведення і координація  наукової та освітньої роботи стосовно 

вивчення історії Литви. 

3.5. Поглиблення співпраці в контексті  дослідження досвіду спільного 

державного будівництва українського та литовського народів у межах єдиної 

геополітичної реальності XIV – XVI ст. – Великого князівства Литовсько-

Руського як спільного надбання України та Литви. 



3.6. Активізація зв’язків представників вчених кіл обох країн у рамках 

проведення наукових розвідок із історії національно-культурного відродження і  

визвольної боротьби українського та литовського народів у XIX –ХХ ст. 

3.7. Проведення заходів, спрямованих на ознайомлення широких кіл 

українського населення та мешканців Херсонщини з литовським історико-

культурним спадком на території України та Херсонської області. 

 

4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

4.1. Організація діяльності здійснюється на громадських засадах. 

4.2.Орієнтація на високу якість досліджень і локалізовану спрямованість. 

4.3.Направленність на інтеграцію української науки до світового наукового 

простору. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

5.1. До структури центру входять керівник Центру, документаліст-

бібліотекар, науково-координаційна рада. 

5.2. Загальне керівництво Центром здійснює його керівник, який 

призначається наказом ректора ХДУ за рекомендацією вченої ради університету. 

5.3. Керівник центру: 

- здійснює безпосереднє керівництво роботою Центру, бере в ній особисту 

участь, очолює науково-координаційну раду Центру,  забезпечує виконання 

планових завдань діяльності Центру у відповідності до визначених термінів; 

-бере участь у науково-дослідній та освітній роботі; 

-представляє Центр перед адміністрацією ХДУ та вченою радою ХДУ, 

іншими організаціями та установами України, а також перед міжнародними 

організаціями та установами інших держав, включно з дипломатичними 

представництвами та урядовими інституціями; 

- організує залучення до участі в дослідній діяльності Центру студентів, 

аспірантів, докторантів, які складають науковий резерв Центру; 

-відповідає за залучення до роботи Центру іноземних науковців; 



-раз на рік надає у встановленому порядку звіт про діяльність Центру; 

- має право підпису документів, які стосуються діяльності Центру. 

5.4. Документаліст-бібліотекар: 

- здійснює виконання доручень голови Центру в межах питань, що 

відносяться до функцій Центру; 

-веде протоколи засідань науково-координаційної ради; 

-відає бібліотекою Центру та забезпечує збереження матеріальної бази 

центру. 

5.5. Науково-координаційна рада Центру: 

- складається з українських та литовських науковців, у кількості 5 осіб; 

- склад ради затверджується наказом ректора на підставі  рекомендації  

вченої ради ХДУ за поданням керівника Центру; 

-виконує дорадчі, консультативні функції; 

- бере участь в організаційній роботі Центру; 

- сприяє імплементації спільних дослідних проєктів в Україні та у Литві; 

-засідання науково-координаційної ради відбувається очно або дистанційно 

(скайп-конференції); не рідше одного разу протягом календарного півріччя, або у 

випадку необхідності. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

6.1. Центр підтримує постійний контакт з провідними університетами Литви 

та Балтії, іншими організаціями, що відповідають за міжнародну діяльність. 

6.2. Розроблений план роботи Центру на поточний навчальний рік 

затверджується ректором ХДУ та погоджується проректором університету з  

міжнародних зв'язків та комунікаційних технологій університету та начальником 

відділу міжнародних зв’язків. 

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

7.1. Центр може мати майно, необхідне для здійснення своєї діяльності. 

Центр не набуває права власності на майно, яке передано йому в користування. 



        7.2. Укріплення матеріальної бази Центру можливе за рахунок добровільних 

і благодійних внесків підприємств, установ і окремих громадян, грошових 

внесків, матеріальних цінностей, отриманих від фізичних і юридичних осіб, за 

рахунок грантів та інших надходжень.  

 

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО 

ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Рішення про створення Центру та затвердження Положення ухвалюється 

вченою радою ХДУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів. На 

підставі ухвали вченої ради ХДУ видається відповідний наказ ректора ХДУ (про 

створення Центру, затвердження Положення та призначення керівника Центру, 

затвердження членів науково-координаційної ради Центру). 

8.2. Зміни та доповнення до Положення приймаються вченою радою ХДУ 

згідно з рекомендаціями керівника Центру та затверджуються у встановленому в 

ХДУ порядку. 

 

Керівник Центру дослідження історії Литви                             Артем ПЕТРИК 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

В.о. проректора  ХДУ  з  міжнародних зв'язків,  

науково-педагогічної роботи та  

комунікаційних технологій                                                  Олександр ЛЕМЕЩУК 

 

Завідувач кафедри філософії  

та соціально-гуманітарних наук                                                    Ірина ПОЛІЩУК 

 

Начальник відділу міжнародних зв’язків                          Анастасія МИРОНЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу                                            Ксенія ПАРАСОЧКІНА 



ДОДАТОК №1 

до Положення про Центр 

дослідження  історії Литви 

Херсонського державного 

університету 

 

 

СКЛАД  

НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

        Голова ради     

ПЕТРИК Артем, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних наук ХДУ 

Члени ради: 

ГАЛІЧЕНКО Максим, кандидат філософських наук, доцент кафедри   філософії 

та соціально-гуманітарних наук ХДУ. 

 

ЙОКУБАУСКАС Вітаутас, доктор гуманітарних наук, старший науковий 

співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського 

університету, Литва (за згодою).  

 

ПОЦІТЕ Сільва, доктор гуманітарних наук, доцент, старший науковий 

співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського 

університету, Литва (за згодою). 

 

ЧЕРКАС Борис, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту історії Національної академії наук України (за згодою). 
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