
 

Обласний науково-методичний центр культури 

 

Основними цілями та напрямами діяльності є: 

– організаційно-методична та творча робота направлена на втілення 

державної політики у галузі української національної культури, утвердження 

духовності та зміцнення моральних засад суспільства; 

– виконання всеукраїнських, обласних програм: «Розвитку культури, 

мистецтва та охорони культурної спадщини»; національно-патріотичного, 

виховання тощо;  

– організаційно-методичне забезпечення роботи (методичний 

супровід) клубних закладів та мистецьких навчальних закладів;  

– розвиток аматорського мистецтва – пісенного, музичного, 

хореографічного, театрального, образотворчого та декоративно-

прикладного, відродження і збереження народних свят, звичаїв та обрядів; 

– проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних 

фестивалів, конкурсів, оглядів, мистецьких свят, науково-практичних 

конференцій, календарно-обрядових, обрядових дійств, культурно-

мистецьких заходів тощо; 

– організація фольклорно-етнографічних експедицій, пошуково-

інформаційна, фондоутворювальна робота: систематизація, 

упорядкування, поповнення і створення власних джерел і видів інформації, 

виготовлення інформаційно-рекламної продукції та кіно-відео-

фотоматеріалів тощо; 

– надання методичної і практичної допомоги клубним закладам області 

з удосконалення форм і методів культурно-просвітницької та дозвіллєвої 

роботи, пошуку інноваційних напрямків їх діяльності, підвищення 

виконавського рівня аматорських колективів, підбору репертуару тощо; 

– надання методичної і практичної допомоги мистецьким навчальним 

закладам з підвищення рівня навчально-виховної роботи в школах, 

розробки навчальних планів, програм, прогресивних методик тощо; 

– вивчення, узагальнення, збереження та розповсюдження 

досягнень культури, мистецтва, передового досвіду роботи провідних 

спеціалістів галузі, кращих установ та колективів; 

– підтримка культурно-мистецьких ініціатив громадських організацій, 

спілок, асоціацій; 

– координаційна робота з налагодження оперативних та постійних 

міжрегіональних і міжвідомчих творчих зв'язків у галузі культури в Україні 

та за її межами; 



– вивчення, аналіз та визначення тенденцій розвитку та узагальнення 

інформації про діяльність клубних закладів, мистецьких шкіл районів і 

міст області, проведення досліджень, розробка та впровадження 

культурних проектів та програм з урахуванням особливостей і традицій 

регіону; 

– видавнича та поліграфічна діяльність: підготовка, видання та 

розповсюдження методичних рекомендацій, репертуарних збірників, 

буклетів, брошур, розробок, книг, журналів, створення рекламних, 

інформаційних, музичних, розважальних, відео- і кіносюжетів та програм, 

звукозаписів, аранжування та обробка музичних творів, запис фонограм, друк 

нотних матеріалів тощо. 


