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1. Загальні положення 

1.1. Відділ художньої творчості та дозвілля (далі – Відділ)є структурним 

підрозділом Інституту. 

1.2. Відділ – це центр культурно-виховної роботи, місце неформального 

спілкування, формування атмосфери порозуміння, злагоди, товариських, 

дружніх взаємин студентів, які сприяють самоствердженню та розвитку 

особистості. 

1.3. Відділ сприяє формуванню світогляду, підвищенню рівня 

освіченості у сфері культури й мистецтва, естетичного виховання, розвитку 

здібностей і талантів студентів, співробітників Інституту. 

1.4. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством 

України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України питань виховання, положеннями Інституту й цим 

Положенням, відповідає за належне йому майно згідно з чинним 

законодавством України. 

1.5. Колективи художньої творчості очолюють керівники. 

 

2. Завдання та функції Відділу 

2.1. Відділ співпрацює з директором, закладами культури й мистецтв 

міста та району. 

2.2. Головною метою діяльності Відділу є: 

-  формування цілісної та всебічно розвиненої особистості; 

-  популяризація інтелектуального та змістовного дозвілля, 

різноманітних напрямів художньо-творчого виконавського мистецтва 

(театрального, вокального, музичного, хореографічного тощо); 

-  задоволення духовних та інших нематеріальних потреб студентства й 

співробітників Інституту. 

2.3. Мета діяльності реалізується через конкретну систему виховних 

завдань: 



-  формування національної свідомості та гідності, поваги до держави, 

історичних і духовних надбань українського народу, його культури, звичаїв, 

традицій; 

-  виховання духовної культури, створення оптимальних умов для 

самореалізації особистості, формування високих гуманістичних рис; 

-  формування чіткої громадянської позиції, системи принципів, 

соціальних норм та моралі; 

-  формування інтелектуальних рис особистості, виховання 

інтелігентності та естетичних смаків; 

-  проведення громадської, культурно-виховної роботи серед 

студентства та співробітників Інституту. 

2.4. Діяльність Відділу будується на принципах: 

-  визначення культури як одного з головних чинників самобутності 

представників української нації; 

-  утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у 

суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські 

цінності, визнання їх пріоритетності над політичними та класовими 

інтересами; 

-  збереження та примноження культурних надбань; 

-  гарантування свободи творчої діяльності; 

-  рівність прав і можливостей студентів та співробітників Інституту; 

-  доступність культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та 

культурної діяльності для кожного студента й співробітника інституту; 

-  забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня й естетичного виховання студентів і співробітників 

Інституту; 

-  усебічне міжнародне культурне співробітництво. 

 

 

 



 

 

2.5. Форми діяльність Відділу: 

-  пропаганда духовних, історичних та культурних надбань  

українського народу, сприяння подальшому розвитку  української культури, 

культур народів  та етносів, що населяють Україну; 

-  створення, розповсюдження й популяризація творів музичного, 

хореографічного, театрального, образотворчого, декоративного та 

прикладного мистецтва, літератури; 

-  забезпечення та створення належних умов для відпочинку й 

проведення дозвілля студентської молоді на основі вивчення її потреб та 

інтересів; 

-  сприяння інноваційним процесам у сфері підвищення культурно-

масової діяльності серед студентської молоді. 

2.6. Відділ художньої творчості та дозвілля має право здійснювати 

різноманітні форми культурно-масової роботи на безкоштовній основі: 

-  проведення концертів, театральних видовищ, балів, обрядових 

масових гулянь, карнавалів, конкурсів, лекцій та лекторіїв, презентацій, 

виставок і вернісажів; 

-  організація вечорів відпочинку, днів посвяти в студенти та випускних 

вечорів, зустрічей із видатними особистостями; 

-  надання допомоги в проведенні днів факультетів і відділення з 

підготовки молодших спеціалістів Інституту; 

-  організація роботи колективів художньої самодіяльності 

(хореографічні, вокальні, театральні, музичні тощо); 

-  організація роботи аматорських гуртків, об’єднань, студій та клубів за 

інтересами. 

 

 

 



3. Структура Відділу 

3.1. Структура та штати Відділу художньої творчості та дозвілля 

визначаються й формуються директором спільно з відділом кадрів відповідно до 

типових структур і нормативів чисельності, Положення про Відділ Міністерства 

культури і мистецтв згідно з умовами про обсяг робіт, покладених на Відділ 

художньої творчості та дозвілля, що подається на затвердження директору 

Інституту; 

3.2. Штатний персонал підпорядковується безпосередньо керівникові 

Відділу, який відповідно до цього Положення визначає напрямки його основної  

діяльності, структуру управління й умови використання матеріально-технічної 

бази Інституту. 

3.3. До структури Відділу входять: 

1) художній керівник; 

2) мистецько-творчі колективи. 

3.4. Відділ очолює керівник, який призначається і звільняється наказом 

директора Інституту. Директор має право достроково звільнити керівника на 

підставах, передбачених чинним законодавством України. 

 

4. Права Відділу 

4.1. Керівник Відділу має право: 

-  здійснювати підбір кадрів і вносити пропозиції директорові для 

призначення, переведення, звільнення працівників, притягнення їх до 

відповідальності; 

-  розподіляти обов’язки між працівниками; 

-  готувати річні, перспективні й календарні плани роботи Відділу, подавати 

їх на розгляд і затвердження директорові Інституту; 

-  вносити пропозиції адміністрації Інституту стосовно поліпшення роботи 

Відділу; 

-  вживати заходів до збереження майна; 



-  постійно здійснювати контроль за роботою Відділу, підготовкою та 

проведенням культурно-масових заходів; 

-  визначати напрями роботи творчих молодіжних об’єднань; 

-  представляти Відділ в усіх організаціях, підприємствах та установах під 

час вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Відділу; 

-  брати участь у роботі нарад, конференцій працівників культури й освіти в 

межах району, всеукраїнських та міжнародних. 

 

5. Відповідальність Відділу 

5.1. Художній керівник Відділу несе відповідальність за виконання 

вимог цього Положення та зобов’язаний: 

-  забезпечувати виконання затверджених планів роботи; 

-  контролювати виконання угод, укладених відповідно до чинного 

законодавства, проводити витрати в межах видатків, затверджених у 

кошторисі; 

-  нести відповідальність за результати та ефективність діяльності 

Відділу, організовувати роботу колективу; 

-  вживати заходи для зміцнення матеріально-технічної бази, 

здійснювати контроль за економним витрачанням коштів; 

-  подавати на розгляд пропозиції та вживати необхідні заходи 

щодо реконструкції, ремонту приміщень Відділу, придбання 

обладнання, технічних засобів, інвентарю, інструментів;  

-  забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку; 

-  здійснювати заходи для збереження майна Відділу. 

Безпосередню відповідальність за роботу художньо-творчих колективів, 

підготовку й проведення культурно-масових заходів несе художній керівник. 

 

 

 

 



6. Взаємовідносини Відділу з підрозділами 

6.1. Працівники Відділу художньої творчості та дозвілля мають права 

й обов’язки, користуються пільгами згідно з чинним законодавством 

України; 

6.2. Оплата праці здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України; 

6.3. Фонд оплати праці формується згідно зі штатним розписом, 

матеріальне заохочення до посадових окладів призначає директор 

Інституту, ураховуючи особистий внесок та якість роботи; 

6.4. Режим праці й відпочинок працівників Відділу художньої 

творчості та дозвілля, їхнє соціальне забезпечення, соціальне й медичне 

страхування встановлюється з дотриманням норм чинного законодавства; 

6.5. Відділ художньої творчості  та дозвілля вступає у 

взаємовідносини з усіма підрозділами Інституту в частині функцій, 

визначених цим Положенням. 

 

7. Припинення діяльності 

7.1. Відділ припиняє свою діяльність згідно з наказом директора 

інституту на підставі рішення Вченої ради інституту. 

 


