
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Херсонського  

державного університету 

_____________ 2022 року № ______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ HUB  

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Культурно-мистецький Hub (далі – Hub) є структурним підрозділом 

Херсонського державного університету, діяльність якого підпорядковується 

безпосередньо ректорові університету й координується проректором з 

міжнародної, соціально-гуманітарної й науково-педагогічної роботи. 

1.2. Діяльність Hub здійснюється відповідно до Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», актів Президента України щодо 

забезпечення та розвитку освіти, Концепції національно-патріотичного 

виховання студентської молоді, актів Кабінету Міністрів України, наказів, 

листів, інших актів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету, 

Стратегічного плану розвитку Херсонського державного університету, а також 

цього Положення. 

1.3. Діяльність Hub спрямована на формування людини як громадянина України 

незалежно від її етнічного та соціального походження, віросповідання та 

передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані 

національною ідеєю та оберігають свої цінності й свободи. Hub здійснює 

виставкову, концертну, тренінгову діяльність, проведення культурно-

мистецьких заходів, вистав, майстер-класів, грантову діяльність. Hub – це 

організація, креативний простір, який використовує свої майданчики та 

інфраструктуру задля формування у здобувачів освіти естетичних поглядів, 

смаків, які ґрунтуються на кращих надбаннях українських народних традицій, 

організує заходи спрямовані на відродження і розвиток української національної 

культури, реалізацію потреб у галузі культури та мистецтва. 

1.4. Це Положення регламентує організацію роботи Hub, структуру, основні 

функції та завдання. 

1.5. Цільовими аудиторіями Hub є здобувачі освіти, викладачі, учні ЗЗСО, жителі 

міста Херсона й Херсонської області. 

 

2. Мета, основні напрями діяльності та завдання HUB 

 

2.1. Основними напрямами діяльності Hub є: 

– проведення заходів, що сприяють формуванню національної свідомості, 

їхньої власної причетності до культури свого народу; 

– налагодження та підтримування зв’язків з творчими спілками, 

культурними осередками, громадськими організаціями міста й області із 

залученням їх до заходів, що проводять в ХДУ; 
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– проведення  заходів в ХДУ відповідно до календаря пам’ятних дат 

України, до основних державних свят, до річниць відомих діячів мистецтва 

і культури України та Херсонщини зокрема; 

– організація  та проведення літературних вечорів, круглих столів, творчих 

виставок, презентації літературних видань херсонських авторів, творчі 

зустрічі студентів з поетами та письменниками Херсонщини. 

2.2. Hub забезпечує: 

– формування естетичних поглядів, смаків, що ґрунтуються на кращих 

надбаннях українських народних традицій; 

– планування та здійснення заходів, спрямованих на відродження і розвиток 

української національної культури; 

– сприяння просуванню соціальних та культурних інтересів; 

– залучення владних та бізнесових структур до діяльності Hub; 

– проведення тематичних заходів, конференцій, тренінгів, майстер-класів; 

– реалізацію культурного і креативного розвитку; 

– узагальнення і аналіз пропозицій факультетів та інших підрозділів щодо 

пріоритетних напрямів співробітництва з закладами вищої освіти, 

дослідницькими установами, грантовими фондами та іншими 

організаціями, які серед своїх основних векторів діяльності виокремлюють 

сприяння розвитку і поширення культурних надбань; 

– перспективне і поточне планування процесу залучення університету в 

цілому і його структурних одиниць зокрема до розвитку креативної 

індустрії; 

– вивчення й узагальнення інформації з основних міжнародних, науково-

дослідницьких, навчальних, культурних та інших програм; 

– забезпечення організації і проведення культурно-мистецьких заходів 

міжнародного рівня; 

– підготовку щорічних звітів щодо результатів діяльності Hub; 

– надання інформаційно-методичної допомоги факультетам та іншим 

структурним підрозділам з питань розвитку культурно-мистецької 

діяльності. 

2.3. Популяризація культури та мистецтва у ХДУ шляхом залучення здобувачів 

освіти ХДУ до участі і відвідування виставок, культурно-мистецьких заходів, 

участі здобувачів освіти в грантових програмах з питань культури та мистецтва, 

у мистецьких тренінгах, майстер-класах, креативних майстернях. 

2.4. Розвиток креативної індустрії в університеті, м. Херсоні та області. 

 

3. Структура Hub та організація його роботи  

 

3. 1. Hub очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

ректором університету у порядку, встановленому законодавством.  

3.2. Керівником Hub може бути особа, яка має вищу освіту та стаж творчої 

роботи не менше 3 років. Керівник Hub організовує роботу, керує його 

діяльністю, виконує інші обов’язки визначені його посадовою інструкцією. 
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Керівник Hub несе персональну відповідальність за організацію роботи 

підрозділу та результати його діяльності. 

3.3. До структури Hub входить актова зала ХДУ. 

3.4. Працівники Hub призначаються на посаду та звільняються з посади наказом 

ректора за поданням керівника Hub і погодженням проректора з міжнародної, 

соціально-гуманітарної й науково-педагогічної роботи. 

3.5. Штатний розклад Hub затверджує ректор університету. 

3.6. Діяльність Hub забезпечується щорічним планом роботи, який охоплює 

основні напрями, функції і завдання підрозділу. 

3.7. У своїй роботі Hub використовує номенклатуру справ, затверджену ректором 

університету. 

 

4. Права та обов՚язки Hub 

 

4.1. Hub має право: 

– співпрацювати з заступниками деканів з організаційно-виховної роботи за 

напрямами; 

– вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для 

розв’язання оперативних питань діяльності ХДУ, що входить в 

компетенцію керівника Hub; 

– представляти інтереси ХДУ в сторонніх організаціях і установах з питань, 

віднесених до компетенції керівника Hub; 

– знайомитися з проєктами рішень ректора ХДУ, що стосуються діяльності 

Hub; 

– брати участь в обговоренні питань, що стосуються роботи Hub а також 

вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення  роботи 

підрозділу; 

– здійснювати взаємодію з керівниками всіх окремих структурних 

підрозділів університету; 

– отримувати інформацію (у визначених законодавством межах) від 

бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших 

підрозділів ХДУ, яка стосується оплати праці.  

4.2. Hub зобов’язаний: 

– складати річний план і звіт діяльність підрозділу; 

– вносити пропозиції щодо заохочення здобувачів освіти і викладачів, які 

беруть активну участь у громадсько-суспільній та культурно-мистецькій 

діяльності університету; 

– проводити національно-патріотичну та культурно-мистецьку роботу серед 

студентської молоді;                                                      

– готувати інформаційні матеріали про роботу підрозділу, про національно-

патріотичні та культурно-мистецькі заходи, що організовуються у ХДУ, 

проводяться і координуються Hub для їх подальшої публікації у ЗМІ 

 

.  
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5. Фінансування й матеріально-технічна база Hub 

5.1. Фінансування діяльності Hub здійснюється за рахунок коштів 

спеціального фонду університету відповідно до кошторису, який погоджується 

й затверджується відповідно до встановленого порядку. 

5.2. Кошти, отримані за надані послуги, використовуються відповідно до 

кошторису на оплату праці персоналу Hub, а також на розширення матеріально-

технічної, інформаційної бази Hub, оплати послуг, пов’язаних із діяльністю Hub 

тощо. 

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Усі зміни до цього Положення мають бути внесені на підставі рішення 

вченої ради університету, затвердженого наказом ректора. 

6.2. Hub створюється, реорганізується й ліквідується рішенням вченої ради 

університету, про що видається відповідний наказ ректора. 

 

 

 

Керівник  культурно-мистецького Hub                                     Сергій КУЗНЕЦОВ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з міжнародної, соціально-гуманітарної                      Алла ЦАПІВ  

та науково-педагогічної роботи  

 

Начальник юридичного відділу                                          Ксенія ПАРАСОЧКІНА 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності                Олексій САКОВНІЧ  

 

 


