Прект
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради ОНАХТ
від __________________
Протокол ________
ВВЕДЕНО В ДІЮ:
Наказом ОНАХТ від _________
№ _________ «Про введення в дію положень»

ПОЛОЖЕННЯ
про Інститут культури та мистецтв ОНАХТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про «Інститут культури та мистецтв ОНАХТ» розроблено
відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про
освіту», «Концепції виховної роботи і фізичного розвитку студентів та
викладачів Одеської національної академії харчових технологій» (наказ
ОНАХТ від 18.08.2016 р. № 201-01 «Про введення в дію «Концепції виховної
роботи і фізичного розвитку студентів та викладачів Одеської національної
академії харчових технологій»), «Положенню про інститут кураторів ОНАХТ»
(наказ ОНАХТ від 27.06.2018 р. № 268-01 «Про введення в дію «Положення
про інститут кураторів ОНАХТ»), Статуту ОНАХТ та інших нормативноправових актів.
2.Діяльність Інституту культури та мистецтв ОНАХТ спрямована на
надання студентам знань з окремих напрямів та проблем культури, формування
громадянської свідомості, гідності, високої моральності, культури поведінки,
ознайомлення їх з ефективними методами самоосвіти в галузі мистецтва та
літератури, етики, естетики, історії, краєзнавства, психології тощо; на
формування активної життєвої позиції студентів, оволодіння ними досвідом
ефективного ділового спілкування, підготовку студентів до результативної
праці в сучасних умовах глобалізації світової економіки.
3. Інститут культури та мистецтв (далі ІКМ) ОНАХТ є підзвітним Раді з
гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ та відповідальним перед нею.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Інституту культури та мистецтв ОНАХТ є:
1. Підготовка висококваліфікованих, гармонійно розвинених кадрів,
формування в них навичок майбутнього організатора й керівника виробництва.
2. Формування у студентів гуманістичного мислення, національної
свідомості та патріотизму.
.3. Розвиток у студентів інтересу до культури українського народу та
культури народів світу, духовної зрілості.
4. Виявлення та реалізація творчих здібностей студентів, сприяння
гармонійному розвитку особистості студента.
5. Сприяння ознайомленню з сучасними тенденціями розвитку культури
України.
6. Вивчення об’єктивних закономірностей культурного обміну з іншими
народами.
7. Координація своєї роботи з загально академічним виховним процесом.
8. Вивчення новаторського досвіду культурно-просвітницької роботи інших
закладів вищої освіти України й упровадження цього досвіду у роботу
Інституту культури та мистецтв ОНАХТ.
3. ФУНКЦІЇ
Інститут культури та мистецтв ОНАХТ здійснює наступні функції:
1. Забезпечує формування у студентів любові до Батьківщини, відданості їй,
готовності захищати, збагачувати особистою працею.
2.Сприяє залученню студентів
до культурних, духовних, моральних
цінностей, створених українським та іншими народами світу, формуванню
поваги до міжнародного інтелектуального та суспільного досвіду.
3. Забезпечує формування соціально зрілої, відповідальної поведінки
студентів.
4. Сприяє освоєнню студентами моральної культури суспільства, норм
поведінки, стосунків між людьми.
5. Затверджує у свідомості студентів знання про природу як єдину основу
життя на землі, переконання необхідності гуманного ставлення до неї та
особисту відповідальність за її майбутнє.
6.. Забезпечує становлення і розвиток у студентів відчуття, розуміння і
потреби у красі, усвідомлення необхідності жити і творити за її законами, з
позиції естетичної міри оцінювати явища і процеси навколишньої дійсності,
отримувати естетичне задоволення від результатів діяльності.
7. Виховує любов до праці та потребу у ній, забезпечує набуття знань і
вмінь для здійснювання професійної діяльності, реалізації своїх здібностей.
8. Сприяє розвитку і зміцненню здоров'я студентів, їх фізичних задатків та
здібностей, затвердженню активного, здорового способу життя, формуванню
навичок самостійно використовувати форми і методи фізичної культури в
процесі власної життєдіяльності.

4. СТРУКТУРА
1. Діяльність Інституту культури та мистецтв ОНАХТ підпорядковується
проректору з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань,
оздоровлення і спорту.
2. Директор Інституту культури та мистецтв ОНАХТ призначається
розпорядженням проректора з НПтаВРСПОіС.
3. Рада з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ заслуховує звіт про
виконану роботу Директора ІКМ ОНАХТ за навчальний рік та оцінює його
роботу відповідно до п. 3.54 розділу ІІІ Колективного договору ОНАХТ на
2017-2020 рр. та п. 3.2 розділу ІІІ Правил внутрішнього розпорядку в академії
Додатку № 11 до Колективного договору ОНАХТ на 2017-2020 рр.
4. Декани факультетів своїм розпорядженням до 1 вересня поточного року
призначають відповідальних на факультетах за діяльність ІКМ, які
підпорядковуються Директору ІКМ.
5. Завідувачі кафедр своїм розпорядженням призначають відповідальних
на кафедрі за діяльність ІКМ і проведення культурно-виховних заходів,
науково-популярних лекцій за своїм фахом, які підпорядковуються
відповідальним на факультетах та Директору ІКМ.
6. Відповідальні на кафедрах звітують про свою роботу на засіданні
кафедри та засіданнях Вчених рад факультетів.
7. Відповідальні на факультетах за діяльність ІКМ звітують про свою
роботу на засіданнях Вчених рад факультетів, постійно діючої комісії Вченої
ради ОНАХТ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту,
Ради з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІКМ
Відповідальні за діяльність ІКМ на кафедрах, факультетах та директор
ІКМ мають такі обов’язки:
1. Виховувати патріотизм до рідної держави, міста, академії, факультету
та любов до культурної спадщини українського народу.
2. Не менше одного разу за семестр проводити заходи за тематикою
Інституту культури та мистецтв ОНАХТ.
3. Залучати студентів до культурно-просвітницької діяльності академії.
4. Виховувати у студентів інтерес до культури України та культури
народів світу, духовної зрілості.
Відповідальні за діяльність ІКМ на кафедрах, факультетах та директор
ІКМ мають право:
5. Вивчати досвід з впровадження ефективних методів освіти в галузі
культури.
6. Брати участь у розгляді питань пов'язаних з формуванням громадянської
свідомості, гідності, моральності, культури поведінки, інших загальнолюдських
цінностей.

7. Подавати до адміністрації академії пропозиції щодо покращення
освітньо-виховного процессу.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
ОНАХТ
1. З метою якісного забезпечення освітньо-виховного процесу Інститут
культури та мистецтв ОНАХТ взаємодіє з усіма структурними підрозділами
академії.
Витяг з рішення Ради з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ про
оцінку роботи Директора ІКМ ОНАХТ надається завідувачу відповідної
кафедри для врахування при оцінюванні якості та повноти всіх видів
навантаження, що доручені науково-педагогічним працівникам (далі НПП), в
межах загального річного робочого часу 1548 годи при звітуванні НПП на
засіданні кафедри.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА
МИСТЕЦТВ ОНАХТ
1. Контроль за діяльністю Інституту культури та мистецтв ОНАХТ
здійснює ректор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
соціальних питань, оздоровлення і спорту, Вчена рада ОНАХТ, Рада з
гуманітарної освіти та виховання, постійно діюча комісія Вченої ради ОНАХТ
з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту.
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА
МИСТЕЦТВ ОНАХТ
1. В разі реорганізації Інституту культури та мистецтв ОНАХТ усі
документи, що утворилися в процесі його діяльності, передаються на
зберігання до новоутвореного структурного підрозділу, а в разі ліквідації (без
правонаступника) – до архіву академії.
Директор Інституту культури
та мистецтв ОНАХТ
Погоджено:
Проректор з НПтаВРСПОіС
Начальник юридичного
відділу

