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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Наказу про створення центру «Інтеграційний хаб країн Африки та 

Азії» №543 від 29.08.2018 р., центр «Інтеграційний хаб країн Африки та Азії» (далі -  

Центр) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту міжнародних 

економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина (далі -  ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина) 

Тернопільського національного економічного університету (далі -  ТНЕУ).

1.2. Метою Центру є створення і розвиток платформи Африканістики в Україні.

1.3. Повне найменування Центру англійською мовою -  Сепіге «Іпіе^гаїіоп ЬиЬ Гог 

Абісап апсі Азіап соипігіез».

1.4. Діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі 

Статуту Тернопільського національного економічного університету і цього 

Положення.

1.5. Діяльність Центру спрямована на забезпечення розвитку платформи 

Африканістики в Україні.

1.6. Діяльність Центру регламентується даним Положенням, законами України, 

постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього 

розпорядку ТНЕУ, постановами Вченої ради ТНЕУ, наказами та розпорядженнями 

ректора ТНЕУ.
1.7. Центр очолює директор Центру, який призначається наказом ректора ТНЕУ за 

поданням директора ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина.

П. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Центр забезпечує:

2.1. Сприяння просуванню науково-освітніх, соціальних та культурних інтересів 

іноземних студентів в Україні.

2.2. Залучення владних та бізнесових структур до діяльності Центру.

2.3. Проведення тематичних заходів, конференцій і тренінгів.
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2.4гСтворення інтеграційних клубів.

2.5. Реалізацію програм розвитку Африканістики в Україні.

2.6. Дослідження тенденцій розвитку Африканістики в Україні та світі.

III. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

3.1. Узагальнення і аналіз пропозицій інститутів, факультетів та інших 

підрозділів щодо пріоритетних напрямів співробітництва з вищими 

навчальними закладами, дослідницькими установами, грантовими фондами 

та іншими організаціями, які серед своїх основних векторів діяльності 

виокремлюють сприяння розвитку і поширення Африканістики.

3.2. Перспективне і поточне планування процесу залучення університету в 

цілому і його структурних одиниць зокрема до розвитку платформи 

Африканістики в Україні.

3.3. Вивчення та узагальнення інформації з основних міжнародних, науково- 

дослідницьких, навчальних та інших програм розвитку Африканістики.

3.4. Встановлення і підтримка зв’язків з посольствами іноземних країн та 

іншими міжнародними організаціями, акредитованими в Україні.

3.5. Аналіз ефективності співпраці з вищими навчальними закладами та 

іншими міжнародними організаціями з питань Африканістики.

3.6. Забезпечення організації і проведення міжнародних наукових 

конференцій, семінарів, симпозіумів та інших заходів.

3.7. Підготовка щорічних звітів щодо результатів діяльності Центру із 

реалізованих заходів розвитку платформи Африканістики в Україні.

3.8. Надання методичної допомоги інститутам, факультетам та іншим 

структурним підрозділам з питань розвитку платформи Африканістики в 

Україні.
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IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

4.1. Кожен співробітник Центру несе особисту відповідальність за належне 

виконання своїх функціональних обов'язків, за дотримання Правил внутрішнього 

розпорядку та техніки безпеки.

4.2. Через матеріально-відповідальну особу Центр відповідає за майно, меблі та 

інші матеріальні цінності, що закріплені за ним.

4.3. Кожен працівник Центру несе відповідальність за перевищення своїх прав та 

зловживання службовим положенням, за порушення етичних норм у спілкуванні 

між працівниками Центру й університету.

4.4. На директора Центру покладено наступні службові обов’язки:

- участь в організації науково-методичного забезпечення заходів 

університету з питань розвитку Африканістики;

- збір інформації про іноземні науково-методичні заходи, що відповідають 

основним напрямкам діяльності центру та вивчення можливостей участі у 

них науково-викладацького складу, студентів і працівників університету;

- збір інформації про спеціалізовані програми із залученням грантових 

коштів з питань розвитку Африканістики і проведення організаційної 

роботи щодо залучення університету до участі у реалізації цих програм;

- ознайомлення керівників факультетів із нормативними інструкціями, 

документами, здійснення виробничого зв’язку із структурними 

підрозділами університету, своєчасна обробка оперативної інформації;

V. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

6.1. Центр припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації. 

Реорганізація та ліквідація центру проводяться у порядку встановленому чинним 

законодавством та Статутом Університету.
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6.2Г* При реорганізації чи ліквідації центру працівникам, що звільняються 

гарантується дотримання їх прав та інтересів.

Погоджено:

Директор ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина У/Ь&і

Начальник відділу кадрів ,
« ■ ' / " У

/

Начальник юридичного відділу \

І. О. Іващук 

О. С. Гродська 

Л. М. Труфанова
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