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Від ВидаВця

Громадська організація «Центр палеоетно-
логічних досліджень ім.  Хв.  Вовка» – це група 
дослідників: аспірантів, студентів і людей з нау-
ковим ступенем, що об’єдналися для вирішення 
наукових, освітніх і пам’яткоохоронних проблем 
в сучасних археологічній, антропологічній, ет-
нологічній та інших суміжних науках.

Центр засновано та діє на основі добро-
вільності, рівності його членів, самоврядування, 
взаємодопомоги та співпраці; виборності та під-
звітності управління, прозорості у своїй роботі. 
Центр співпрацює з дослідними інститутами, 
освітніми та культурними установами, громад-
ськими організаціями, які зацікавлені в археоло-
гічних та антропологічних дослідженнях

Основними завданнями Центру є:
– задоволення та захист наукових, соціаль-

них, культурно-освітніх та економічних інтересів 
його членів, створення умов для їх професійної 
та творчої діяльності і розвитку;

– сприяння розвитку археологічної і антро-
пологічної науки в Україні, проведення польо-
вих і камеральних досліджень в галузі вивчення 
доісторичної епохи території України;

– налагодження міжнародної співпраці в 
галузі антропології та археології та їх подальший 
розвиток;

– сприяння практичному здійсненню про-
грам і проектів, спрямованих на охорону, дослі-
дження, використання та реставрацію пам’яток 
та об’єктів археологічного спадку України, осо-
бливо тих, яким загрожує знищення під впливом 
природних або антропогенних факторів; 

– публікація результатів наукових 
досліджень;

– підвищення ролі і авторитету археоло-
гічної і антропологічної науки в українському 
суспільстві.

Виходячи з того, що Україна перебуває не 
лише в стані економічної і політичної кризи, а й 

кризи інститутів гуманітарної науки, громадські 
наукові товариства виступатимуть незалежни-
ми дослідницькими центрами в майбутньому. 
Такі організації об’єднують учасників не за прин-
ципами структурної належності та системою під-
звітності, а за колом спільних наукових інтересів 
та колективним вирішенням поставлених науко-
вих завдань. Виходячи з позиції, що інвестиції 
в гуманітарне знання та освіту є інвестиціями в 
майбутнє, з позиції, що зневага до досліджень в 
галузі історії розвитку людини та її культури при-
зводить до ще глибшої дегуманізації суспільства, 
власною діяльністю члени Центру констатують 
необхідність розвитку цих знань та їх популяри-
зацію, особливо у сучасний, кризовий момент.

Тому, метою Центру є об’єднання зусиль 
представників молодого покоління вчених, 
задля проведення комплексних досліджень 
давніх людських спільнот. вирішуючи такі 
завдання:

– Подолання дискретності сучасної науки, 
що затиснена в рамки офіційних установ і через 
високу спеціалізацію досліджень стає все більш 
ізольованою від суспільства. Палеоетнологіч-
ний підхід передбачає комплексність підходу 
до вивчення історичних явищ з використанням 
методів природничих та гуманітарних наук (ар-
хеологія, етнологія, палеогеографія, геологія, 
екологія тощо).

– Проведення комплексних досліджень 
давніх суспільств з метою розкриття взаємосто-
сунків людських спільнот між собою та з оточую-
чим середовищем на різних етапах історичного 
розвитку. Основними джерелами таких дослі-
джень є аналіз решток життєдіяльності давніх 
суспільств в зв’язку з етнографічними спосте-
реженнями та вивченнями давніх екологічних 
систем.

– Слідування принципам наукової етики в 
процесі досліджень, що передбачає суцільне 
неприйняття догматизму, ідеологізації, авто-
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ритаризму і фальсифікації фактів. Натомість в 
пріоритет ставляться принципи колективіз-
му, універсалізму, безкорисності та перевірки 
висновків.

– Розробка нових ідей та поглядів на су-
часне суспільство, через вивчення історії його 
становлення.

– Організація друкованого і Інтернет видан-
ня для висвітлення наукових досягнень.

Згідно переконань учасників Центру, що 
будь-який етнос репрезентує себе через власну 
культурну спадщину, відображену не лише 
в формі усних і письмових пам’яток попере-
дніх поколінь, а й в матеріалізованих рештках 
життєдіяльності:

– збереження культурної спадщини є однією 
з найголовніших вимог сучасного цивілізова-
ного світу, адже без суспільної пам’яті немає 
суспільного буття. Популяризація культурної 
спадщини – потужний чинник формування сві-
домості незалежного і повноцінного європей-
ського народу.

Виходячи з позиції єдності теорії та практи-
ки, Центр ставить перед собою завдання:

– популяризації знань, що стосуються об’єкту 
досліджень, через організацію наукових конфе-
ренцій, виставок, публічних семінарів, друкова-
них видань;

– організація вільного доступу до результа-
тів діяльності Центру через мережу Інтернет;

– активно долучатись до процесу охорони 
культурної та природної спадщини на території 
України як через безпосередню участь (виготов-
лення первинної пам’ятко– та природоохорон-
ної документації тощо), так і через співпрацю 
з державними адміністраціями, науковими та 
іншими громадськими організаціями.

На противагу вузькому заполітизованому 
націоналізму, що оперує міфологізованими по-
діями та особистостями, ми протиставляємо 
дійсний патріотизм, що базується на пошані 
до власної природної та культурної спадщини. 
Об’єктивне дослідження давньої історії люд-
ства разом з охороною культурного та природ-
ного середовища – основні вектори діяльності 
Центру.
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Non governmental Organization «Th. VOVK 
CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH» 
is association of scientists, Ph.D. students and stu-
dents who with the aim of solving the scientific, 
edu cational and heritage protection problems in 
the areas of contemporary archaeology, anthro-
pology, ethnology and other related sciences are 
united.

Center was founded and based on a voluntary 
basis, equality of the members, self-government, 
legitimacy, mutual aid and cooperation, electiv-
ity and accountability of governance, clearness in 
work. The Center collaborates with research institu-
tions, institutions of culture and education, public 
organizations that interested in archaeological and 
anthropological research.

The main goals of the Center are:
– protection of scientific, social, cultural, edu-

cational and economic interests of its members, 
to create conditions for their professional and cre-
ative activities and development;

– promotion of archaeological and anthropo-
logical science in Ukraine, organize field and office 
research in the study of the prehistoric period of 
Ukraine;

– establishing international cooperation in the 
area of anthropology and archeology;

– implementation of programs and projects 
aimed to protect and research monuments and 
sites of the archaeological heritage of Ukraine, es-
pecially those threatened by natural and anthropo-
genic factors;

– publication of research results;
– increase the role and authority of the archae-

ological and anthropological sciences in Ukrainian 
society.

Considering that Ukraine is not only in the situ-
ation of economic and political crisis but also crises 
of institutions of humanitarian sciences, public 
scientific societies would become independent 
research centers. Such organizations unite parti-

cipants not by principles of structural belonging 
and system of accountability, but with the general 
scientific interests and collective solution of the set 
scientific tasks. Based on the position, that invest-
ments in humanitarian knowledge and education 
are investments in the future, that neglecting the 
studies of the history of development of human 
and culture leads to deeper dehumanization of 
society, members of the Center state the necessity 
of development and popularization of this know-
ledge, especially in the moment of current crisis.

That is why, the aim of the Center is to combine 
efforts of the young generation of scientists, for re-
alization of complex studies of ancient human so-
cieties, resolving such issues:

– Overcoming discreteness in modern science, 
which caught in the official institutions and be-
cause of the high specialization of research is be-
coming increasingly isolated from society. Because 
of this, paleoetnology provides an integrated ap-
proach to the study of historical events using the 
methods of natural sciences and humanities (ar-
chaeology, paleogeography, ethnology, geology, 
ecology, etc.).

– Carry out complex studies of ancient socie-
ties to demonstrate relationships between human 
communities and with the environment at different 
stages of historical development. The main source 
of such research is the analysis of the remains of 
ancient vital activity in societies with the relation 
to ethnographic observations and study of ancient 
ecosystems.

– Following the principles of research ethics 
in studies, which provides a complete rejection of 
dogmatism, indoctrination, authoritarianism and 
falsification of facts. Instead, in priority are the prin-
ciples of teamwork, universalism, unselfishness 
and verification of the findings.

– Development of new ideas and views on 
modern society through the study of the history of 
its formation.
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– Organization of printed and online publica-
tions to overview scientific achievements.

According to beliefs of the members of our 
Centre, any ethnic group represents itself through 
its cultural heritage, reflected not only in the form 
of oral and written monuments of previous ge-
nerations but also in materialized remains of vital 
activity:

– Preservation of cultural heritage is one of 
the main requirements of the modern civilized 
world because there is no social life without social 
memory. Promotion of the cultural heritage is a 
powerful factor which forms a consciousness of in-
dependent and complete European nation.

From the position of the unity of theory and 
practice, the Center aims to:

– Promote the knowledge regarding the re-
search object, through the organization of scien-

tific conferences, exhibitions, public seminars and 
publications.

– Provide free access to the results of the Cen-
ter’s activity via the Internet.

– Be actively involved in the process of protec-
tion of cultural and natural heritage in the territory 
of Ukraine through direct participation (produc-
tion of primary heritage and environmental pro-
tection documentation, etc.) and in cooperation 
with state administration, scientific and other non

-governmental organizations.
In contrast to the narrow politicized nationa-

lism that operates by mythological events and per-
sonalities, we stand for the true patriotism, based 
on respect for our own natural and cultural heri-
tage. An objective study of ancient history with the 
protection of the cultural and natural environment 
are the main vectors of the Center’s activity.


