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Заслухавши та обговоривши доповідь директора бібліотеки 
університету Колесникової Н.П. з питання «Про затвердження Положення 
про сектор культурно-просвітницької роботи», та враховуючи 
необхідність' забезпечення високого рівня професійності й вихованості 
студентської молоді, формування позитивного образу України як суверенної 
держави, національно-патріотичного світогляду, забезпечення єдності й 
наступності поколінь, плекання поваги до Університету та примноження 
його культурних традицій,

Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Положення про сектор культурно-просвітницької роботи 
(додається, на 5 аркушах).

2. Контроль за дотриманням Положення про сектор культурно- 
просвітницької роботи покласти на проректора з навчально-виховної 
роботи університету, директора бібліотеки університету.

Відповідальні: Коляда О.П., Колесникова Н.П.
г в р  в о V,Іермі
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1. Загальні положення

1.1. Положення про сектор культурно-просвітницької роботи (далі -  
Положення) визначає основні завдання, структуру, функції, права й 
відповідальність сектору культурно-просвітницької роботи, порядок проведення 
робіт, керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також взаємовідносини 
сектору з іншими підрозділами Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» (надалі -  Університет).

1.2. Сектор культурно-просвітницької роботи (далі -  Сектор) є 
структурним підрозділом Бібліотеки Університету (далі -  Бібліотека) та 
підпорядковується безпосередньо директорові Бібліотеки.

1.3. Сектор створюється та ліквідовується наказом Президента 
Університету в порядку, визначеному наказом по Університету від 09.03.2011 р. 
№ 25 «Про порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення доплат, 
надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат».

1.4. Штатна чисельність і структура Сектору визначається відповідними 
наказами Президента Університету.

1.5. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами 
України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», указом Президента України «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Статутом 
Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та 
розпорядженнями Президента Університету, Положенням про Департамент 
освітньої діяльності, Положенням про бібліотеку, цим Положенням та іншими 
нормативними документами.

1.6. Безпосереднє керівництво роботою Сектору здійснює його 
завідувач, на посаду якого наказом Президента Університету призначається 
особа, яка має фахову повну вищу освіту та досвід роботи у відповідній 
сфері діяльності не менше 2-х років.

1.7. На період відсутності завідувача сектору (відпустка, відрядження, 
хвороба тощо) його обов’язки покладаються на особу, призначену в 
установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за 
виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними 
документами.

1.8. Працівники Сектору призначаються на посаду та звільняються з 
посади наказом Президента Університету за погодженням із директором 
Бібліотеки і проректором з навчально-виховної роботи.

1.9. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, що 
складається на навчальний рік.

1.10. У разі необхідності внесення змін до даного Положення директор 
Бібліотеки розробляє нове положення та погоджує його в установленому 
порядку.

1.11. Положення діє до заміни новим, а його оригінал зберігається у відділі 
організаційної роботи і контролю разом із наказом про його затвердження. Копії: 
1 примірник -  у відділі по роботі з персоналом, 2-й примірник -  у підрозділі.



1.12. Працівники, які приймаються на роботу до Сектору, до початку 
роботи повинні бути ознайомлені з даним Положенням під особистий підпис.

2. Структура

2.1. Структуру Сектору затверджує Президент Університету за поданням 
директора Бібліотеки.

2.2. Структура Сектору узгоджується з кадровою комісією відповідно до 
наказу по Університету «Про порядок створення підрозділів, введення посад, 
встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних 
виплат».

2.3. Положення про Сектор затверджується Президентом Університету.

3. Основні завдання

Основними завданнями, що покладаються на Сектор, є:
3.1. Забезпечення високого рівня професійності й вихованості студентської 

молоді.
3.2. Формування у студентів позитивного образу України як суверенної 

держави, національно-патріотичного світогляду, розвиток почуття власної та 
національної гідності.

3.3. Виховання культурно активної і духовно багатої особистості.
3.4. Забезпечення єдності й наступності поколінь, виховання поваги до 

старших, культури, історії і традицій українського народу.
3.5. Поширення україномовного культурного продукту: популяризація 

творів класиків української літератури, знайомство із сучасними письменниками 
та їх творчістю.

3.6. Забезпечення високої художньо-естетичної культури, прищеплення 
шанобливого ставлення до книги, оволодіння надбаннями світової культури.

3.7. Сприяння розвиткові індивідуальних здібностей, талантів і 
самореалізації студентства.

3.8. Плекання поваги до своєї alma mater, збереження та примноження 
культурних традицій Університету.

3.9. Популяризація наукового доробку професорсько-викладацького 
складу Університету.

4. Головні функції

Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
4.1. Розробляє план роботи на навчальний рік, який затверджується 

директором Бібліотеки.
4.2. Організовує засідання лекторію «Світло науки», літературно- 

художньої вітальні «Барви життя», продовжує діяльність бібліоклубу «Світоч» і 
краєзнавчої студії «Джерело», бере участь у роботі творчої майстерні 
«Натхнення».

4.3. У межах вищезазначених форм проводить наукові читання, читацькі 
конференції, презентації, літературні й тематичні вечори, творчі зустрічі,



екскурсії, краєзнавчі розвідки та майстер-класи.
4.4. Надає практичну допомогу в оформленні книжкових, художніх, 

декоративно-ужиткових і наукових віртуальних виставок.
4.5. Веде хроніку культурно-просвітницької діяльності Бібліотеки.
4.6. Висвітлює культурно-просвітницькі заходи на сайті Університету в 

розділі «Бібліотека», у соціальних мережах.
4.7. Подає е-матеріали до рубрики «Бібліотечний анонс», провадить бесіди 

з віртуальними читачами, популяризуючи рідкісні, раритетні, розкішні видання, 
що є у фондах Бібліотеки.

4.8. Бере участь у презентаційних заходах Університету: міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і вебінарах, сприяє 
піднесенню іміджу Бібліотеки.

5. Права

Сектор для вирішення покладених на нього завдань згідно з визначеними 
функціями має право:

5.1. Брати участь у загальних зборах (конференції трудового колективу) 
Університету, засіданнях Вченої ради, інших дорадчих і колегіальних органів, 
нарадах, що проводяться в Університеті.

5.2. Самостійно листуватись із культурними закладами та відомчими 
організаціями щодо питань, які знаходяться в компетенції Сектору і не 
потребують узгодження з керівництвом Університету.

5.3. Представляти інтереси Університету в установленому порядку з 
питань, що стосуються повноважень Сектору, у відносинах із органами 
державної влади, а також іншими підприємствами, установами, організаціями.

5.4. Давати роз’яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять до 
компетенції Сектору.

5.5. Отримувати від усіх структурних підрозділів Університету 
інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор завдань.

5.6. Вносити керівництву Бібліотеки пропозиції з питань удосконалення 
роботи Сектору.

6. Відповідальність

Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за:
6.1. Якість та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на 

Сектор, а також за повну реалізацію прав, наданих Сектору.
6.2. Дотримання вимог нормативних правових та організаційно- 

розпорядчих документів Бібліотеки й Університету в частині, що стосується 
Сектору.

6.3. Правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації 
політики Університету в царині культурно-просвітницької діяльності.

6.4. Збереження і справний стан закріпленої за ним техніки.
6.5. Дотримання фінансової та виробничої дисципліни, ефективне 

використання робочого часу.
6.6. Заподіяння матеріальної шкоди бібліотечному фонду книгозбірні.



6.7. Своєчасне надання інформації Університету стосовно: виникнення 
подій техногенного характеру; нещасних випадків; масових захворювань; 
скоєння співробітниками або студентами злочинів; масового збурення студентів 
із різних причин; появи в ЗМІ матеріалів тенденційного, критичного характеру; 
скарг громадян тощо.

6.8. Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони 
праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

6.9. Дотримання режиму конфіденційності в роботі з інформацією 
обмеженого користування, нерозголошення конфіденційної інформації.

6.10. Коректне ставлення до користувачів та працівників Бібліотеки, 
спільноти Університету.

Сектор у своїй діяльності при підготовці культурно-освітніх заходів та 
соціокультурних акцій співпрацює:

7.1.3 відділами Бібліотеки та з науковими бібліотеками закладів вищої 
освіти.

7.2. З кураторами груп, викладачами, заступниками з виховної роботи 
директорів інститутів, дирекцією Фахового коледжу «Освіта», з відділенням 
доуніверситетської підготовки та підготовчим відділенням для іноземців та осіб 
без громадянства.

7.3. З навчально-виховними підрозділами базової структури, студентським 
самоврядуванням, відділом організації виховної роботи, Центром інклюзивних 
технологій навчання, Науково-освітнім центром патріотичного виховання 
молоді, Центром художньої творчості, Артстудією щодо підвищення духовного 
та культурного рівня студентської молоді.

7.4. З усіма структурними підрозділами Університету з питань організації: 
наукової та культурно-дозвіллєвої діяльності, розвитку неформальної якісної 
освіти, участі Сектору в соціокультурних заходах Університету.

7. Взаємодія з підрозділами Університету

Директор бібліотеки Н. П. Колесникова


