
                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

І. Загальні положення. 

1.1. На підставі статті 30 Закону України «Про вищу освіту» та 

Статуту університету, Культурний Центр діє з метою створення умов для 

розвитку особистості і творчої самореалізації осіб, які навчаються в 

університеті, з метою підвищення активної діяльності навчального 

закладу в мистецько-просвітницькій сфері, виховання молоді, здатної 

ефективно навчатись і працювати впродовж життя, збереження і 

примноження цінностей національної культури. 

1.2. Культурний Центр сприяє, підвищенню культурно-творчого 

рівня студентської молоді університету, розвитку різноманітних 

здібностей та виявлення таланту студентства, зростанню продуктивності 

праці, збагаченню духовного життя. 

1.3. Загальна діяльність Культурного Центра формується як 

складова частина соціально-культурної роботи університету в цілому і 

спрямовується на раціональне використання освітнього та творчого 

потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів університету 

для створення сучасної інфраструктури та творчої атмосфери 

університету. 

1.4. Стратегія Культурного Центру повинна містити в собі 

залучення студентства до культурно-масових заходів університету, а 

також комплектацію та поповнення художніх і творчих колективів задля 

організації проведення дозвілля студентства університету. 

2. Мета, предмет діяльності і завдання. 

2.1. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої 

творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, збереження 

доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для 

кожного студента, співробітника та представника професорсько- 

викладацького складу. 



2.2. Діяльність Культурного Центру спрямована на удосконалення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, 

виховання духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо- 

естетичної, трудової, зростання у студентської молоді соціальної 

активності та відповідальності за доручену справу. 

2.3. Діяльність Культурного Центру сприяє гармонійному 

розвитку особистості студента, формуванню у студентської молоді 

сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок 

самореалізації особистості, стимулювання у молоді прагнення до 

здорового способу життя. 

2.4. Основними завданнями Культурного Центру є: 

• організація та проведення різноманітних культурних заходів 

(вечорів відпочинку, конкурсів, фестивалів, КВК, концертів 

тощо); 

• залучення студентів до діяльності творчих колективів; 

• створення різноманітних студентських аматорських 

колективів; 

• вивчення та впровадження у студентське життя досягнень 

культури; 

2.5. Суттю студентського дозвілля є творча поведінка (взаємодія з 

навколишнім середовищем) у вільному для вибору роду занять і ступеня 

активності в просторово-часовому середовищі, детермінований 

внутрішньо (потребами, мотивами, установками, вибором форм і способів 

поведінки) і зовні (чинниками, що породжують поведінку). 

2.6. Основні характеристики дозвілля студентів: 

• дозвілля має яскраво виражені фізіологічні, психологічні й 

соціальні аспекти; 

• дозвілля засноване на добровільності при виборі роду занять 

і ступеня активності; 

• дозвілля припускає не регламентовану, а вільну творчу 

діяльність; 

• дозвілля формує й розвиває особистість; 



• дозвілля сприяє самовираженню, самоствердженню й 

саморозвитку особистості через вільно вибрані дії; 

• дозвілля стимулює творчу ініціативу; 

• дозвілля є сферою задоволення потреб особистості; 

• дозвілля сприяє формуванню ціннісних орієнтацій; 

• дозвілля забезпечує веселий настрій і персональне 

задоволення; 

• дозвілля сприяє самовихованню особистості. 

2.7. Перелік колективів Культурного Центру і кількісний склад їх 

учасників: 

• Хоровий колектив - не менше 20 осіб; 

• Вокальні ансамблі - не менше 6-8 осіб; 

• Ансамблі танцю - не менше 16 осіб; 

• Театр пісні - не менше 5 осіб. 

3. Організаційна структура. 

3.1. Структура Культурного Центру, його штат затверджується 

ректором університету; 

3.2. Керівництво Культурного Центру здійснює завідувач, який 

підпорядковується ректору, проректору з науково-педагогічної та 

виховної роботи університету. 

3.3. Співробітники Культурного Центру підпорядковуються у 

своїй діяльності завідувачу. 

3.4. До складу Центру Культури та дозвілля входять: 

• Концертмейстер; 

• Фотограф; 

• Балетмейстер; 

• Художник; 

• Хормейстер. 

Залежно від творчої діяльності  Культурного Центру кількість 

відділень та керівників колективів може змінюватись. 

4. Розвиток Культурного центру 

4.1. Розвиток матеріально-технічної бази Культурного Центру  та 



підтримання її в робочому стані; 

4.2. Розвиток та робота творчих колективів Культурного Центру: 

• проведення анкетування студентів з метою залучення якомога 

більшої кількості молоді до художньо-творчих колективів Культурного 

Центру; 

• проведення моніторингу документів приймальної комісії з 

метою залучення першокурсників до активної участі в культурно-масовій 

діяльності Культурного Центру університету; 

• організація, створення нових студій, гуртків художньої 

самодіяльності, танцювальних та вокальних проектів, творчих об'єднань; 

• забезпечення участі творчих колективів Культурного Центру  

у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та 

конкурсах, організація та проведення відповідних фестивалів та конкурсів 

на базі університету; 

• проведення зустрічей керівників творчих колективів 

Культурного Центру з першокурсниками; 

• співпраця зі Студентською Радою ОДАУ; 

4.3. Форми естетичного виховання та активізації творчої 

діяльності студентської молоді: 

• організація та проведення чемпіонату за кубок кращої 

команди КВК між факультетами Одеського державного аграрного 

університету; 

• організація та проведення святкового концерту «Звіт 

Культурного Центру» (кінець навчального року); 

• організація та проведення урочистостей та святкових 

концертів присвячених пам’ятним та знаменним датам. 

                5. Співпраця з іншими підрозділами університету. 

Культурний центр у своїй роботі взаємодіє: 

5.1.    З профспілковим комітетом університету; 

          5.2.    З заступниками декана факультетів з виховної роботи. 

          5.3.   З бухгалтерією університету щодо використання коштів на 

придбання матеріальних цінностей та технічного устаткування, призів, 



подарунків, заохочень тощо; 

          5.4.   Із службами адміністративно-господарчої частин, з питань 

проведення ремонту, створення сприятливих умов для роботи в робочих 

кімнатах та на сцені. 

                                    6.Права і відповідальність. 

Колектив Культурного центру  мас право: 

          6.1.    Вносити зміни та доповнення до положення про Культурний 

центр за згодою ректора університету. 

          6.2.   Залучити студентську молодь до занять у художніх колективах 

університету. 

          6.3.   Вносити  пропозиції щодо проведення нових форм роботи і 

планування різноманітних розважальних і виховних заходів. 

          6.4. За дотримання чинного законодавства і концептуальних 

положень державних актів, що стосуються діяльності університету. 

 

 

 


