ПЛАН РОБОТИ
Комунального закладу Сумської обласної ради –

Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв

1.1. Ціль: Організація культурно-масових заходів
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
п/п
заходу
виконання
1 Обласний фестиваль народної упродовж Бистрицька
Є.М.,
фахівці
творчості «Квітуй в любові і
року
Центру
добрі,
Сумщино,
край
благословенний!», присвячений
80-й річниці утворення Сумської
області (за окремим графіком)
2 Обласні заходи до Міжнародного березень Бистрицька Є.М., Галевич
дня
прав
жінок
і
миру,
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
м. Суми
Е.Є., Матвієнко Т.М.
3 Обласний відбірковий конкурс
читців,
присвячений
пам’яті
Т.Г.Шевченка, м. Суми

березень

Бистрицька Є.М., Бойко О.В.,
Галевич М.Є., Зубко С.Л.,
Колесник Е.Є., Матвієнко Т.М.

4 Обласна
культурнопросвітницька акція «Тарасове
слово», м. Суми

березень

Бистрицька Є.М., Бойко О.В.,
Галевич М.Є., Зубко С.Л.

Очікуваний
результат
Проведення цього року культурно-мистецьких
заходів, творчих звітів 14 районів та міст області
в рамках ІІ етапу фестивалю. Орієнтована
кількість глядачів – 5000 осіб, учасників заходів
– 2200 осіб.

Сприяти утвердженню гендерної культури в
суспільстві, вшанувати жіноцтво. Орієнтовна
кількість глядачів – 800 осіб, кількість учасників
– 20 аматорських колективів та окремих
виконавців області (180 осіб).
Популяризувати
творчість
Т.Г.Шевченка,
залучити молодь до вивчення та мистецького
відтворення
творів
сучасної
української
літератури.
Орієнтовна кількість учасників конкурсної
програми – 40 осіб.
Гідне відзначення 204-річчя видатного сина
українського народу Тараса Григоровича
Шевченка, вивчення і популяризації спадщини
Великого Кобзаря в Сумській області.
Національно-патріотичне
виховання
підростаючого покоління, збереження та
популяризація творчості Т. Г. Шевченка,
залучення молоді до вивчення та мистецького
відтворення
творів
сучасної
української
літератури. Орієнтовна кількість глядачів – 300
осіб, кількість учасників – 20 аматорських
колективів та окремих виконавців області (120
осіб).

5. Обласний
конкурс
хореографії, м. Шостка

сучасної

квітень

Бистрицька Є.М, Галевич М.Є., Популяризація нових форм та особливостей
хореографічного жанру, де кожен учасник має
Зубко С.Л.

6 Обласний відбірковий конкурс
ХVІ Всеукраїнського фестивалю
сучасної пісні та популярної
музики «Червона рута», м. Суми

21 квітня

Бистрицька Є.М, Галевич М.Є.,
Зубко С.Л.

7 Обласне
культурно-мистецьке
свято «Дякуємо за Перемогу»,
м. Суми

травень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є.,
Зубко
С.Л.,
Колесник Е.Є., Матвієнко Т.М.

8 Обласна
культурнопросвітницька
акція
«Війна.
Перемога. Пам’ять», м. Глухів

травень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

9 Обласне свято «Юні таланти
Сумщини – рідній Україні»,
м. Путивль

травень

Бистрицька Є.М., Бойко О.В.,
Галевич М.Є., Зубко С.Л.,
Колесник Е.Є.

10 Обласний конкурс сільських
дитячих
хорових
колективів
«Співаймо разом», смт. Терни
Недригайлівського району

травень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

змогу продемонструвати розмаїття творчих
здобутків сучасного та класичного танцю.
Орієнтовна
кількість
колективів-учасників
конкурсу – 40 од (1500 осіб).
Пошук та відкриття нових імен, підтримка
молодих, ще невідомих музикантів. Відбір
переможців, що отримують право виступати на
заключному етапі фестивалю «Червона рута 2019». Орієнтовна кількість глядачів – 800 осіб,
кількість учасників – 30 аматорських колективів
та окремих виконавців області (180 осіб).
Вшанувати ветеранів Другої світової війни,
воїнів української армії засобами культурномистецької роботи. Орієнтовна кількість
глядачів – 800 осіб, кількість учасників – 25
аматорських колективів та окремих виконавців
області (180 осіб).
Вшанувати ветеранів Другої світової війни,
воїнів української армії засобами культурномистецької роботи. Орієнтовна кількість
глядачів – 2000 осіб, кількість учасників – 40
аматорських колективів та окремих виконавців
області (150 осіб).
Створити умови для розвитку та самореалізації
дітей та юнацтва, відзначення кращих
колективів та виконавців Сумщини. Орієнтовна
кількість глядачів – 400 осіб, кількість учасників
– 30 дитячих аматорських колективів та окремих
виконавців області (380 осіб).
Сприяти розвитку дитячого хорового виконавства,
розширити репертуар та творчі зв’язки колективів,
здійснити обмін досвідом. Орієнтовна кількість
учасників – 390 дітей-учасників хорових колективів
з районів та міст обласного підпорядкування.

Є.М.,

фахівці Підтримка

11 Національно-патріотична
акція
«Моя родина – моя Україна»,
присвячена Міжнародному дню
сім’ї та Дню матері в Україні,
м. Суми

травень

Бистрицька
Центру

12 Обласний конкурс української
естрадної пісні та сучасної
популярної музики «Радослав»,
м. Лебедин

червень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

13 Обласний
конкурс
родинної
творчості «Роде наш красний»,
смт. Липова Долина

липень

Бистрицька Є.М.,
М.Є., Зубко С.Л.,

14 Всеукраїнський
фестиваль
«Козацький родослав» у рамках
святкування в Сумській області
359-ї річниці перемоги війська
І.Виговського у Конотопській
битві,
с. Шаповалівка
Конотопського району

липень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є., Матвієнко Т.М.

15 Відкритий обласний фестиваль
народної творчості «Дивограй»,
с. Пустовійтівка
Роменський
район

липень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є., Матвієнко Т.М.

Галевич

традиційної
культури
та
стимулювання розвитку аматорської творчості
шляхом організації інноваційного національнопатріотичного проекту, який наочно демонструє
досягнення аматорських колективів Центру,
виявляє тенденції розвитку народної творчості
регіону. Орієнтовна кількість глядачів – 800
осіб, кількість учасників – 4 аматорські
колективи (200 осіб).
Виявити і підтримати молодих талановитих
виконавців області, забезпечити платформу для
обміну виконавським досвідом, створити
можливості
для
розширення
та
урізноманітнення
концертного
репертуару.
Орієнтовна кількість глядачів – 300 осіб,
кількість учасників – 30 аматорських колективів
та окремих виконавців області (180 осіб).
Вшанувати кращі творчі родинні колективи області.
Орієнтовна кількість глядачів – 200 осіб, кількість
учасників – 15 творчих родин з регіонів області (75
осіб).
Збільшити кількість всеукраїнських фестивалів в
області, що відображають історичну значимість
регіону.
Створити регіональний туристичний продукт.
Презентувати
туристичний
потенціал
територіальних громад області.
Орієнтовна кількість глядачів – 5000 осіб, кількість
учасників – 25 найкращих аматорських колективів
області та інших регіонів України (420 осіб).
Залучення мистецьких колективів області до
популяризації традицій українського козацтва,
історичної та культурної спадщини краю.
Забезпечення змістовного дозвілля населення до
2000 осіб

Поширити творчі здобутки письменникаБистрицька Є.М., Зубко С.Л.,
Колесник Е.Є., Матвієнко Т.М. земляка серед громадськості шляхом включення

16 Кулішеві читання, присвячені
Пантелеймону Кулішу, м. Шостка
та Шосткинський район

серпень

17 Обласне
культурно-мистецьке
свято до Дня незалежності
України, м. Суми

серпень

Бистрицька
Центру

18 Обласна
культурно-мистецька
акція «Ми – українці!», м. Глухів

серпень

Грицаєнко Р.В., Коршак Т.М.,
Бистрицька Є.М.,

19 Обласне національно-патріотичне
свято «Вишивана моя Україна»,
м. Глухів

серпень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

20 Обласне молодіжне свято «Східрок», м. Тростянець

серпень

Бистрицька Є.М.,
М.Є., Зубко С.Л.

Є.М.,

фахівці

Галевич

у репертуар колективів та окремих виконавців
творів письменника та творів місцевих авторів.
Орієнтовна кількість глядачів – 200 осіб,
кількість учасників – 20 аматорських колективів
та окремих виконавців області (80 осіб).
Відзначити в області подію державного
значення, сприяти патріотичному вихованню
населення.
Орієнтовна кількість глядачів – 800 осіб,
кількість учасників – 25 аматорських колективів
та окремих виконавців області (280 осіб).
Створити виставки, концертні програми,
провести
культурно-просвітницькі
заходи,
спрямовані на формування національнопатріотичного світогляду жителів області.
Орієнтовна кількість глядачів – 1000 осіб,
кількість учасників – 20 аматорських колективів
та окремих виконавців області (250 осіб).
Створити умови для виявлення національнопатріотичних почуттів за допомогою культурномистецьких засобів для численної громадської
аудиторії. Орієнтовна кількість глядачів – 1000
осіб, кількість учасників – 20 аматорських
колективів та окремих виконавців області (180
осіб).
Створити умови для самовираження музичних
колективів
області,
що
працюють
в
альтернативних
напрямках
творчості
та
забезпечити
змістовний
відпочинок
молодіжного середовища.
Кількість глядачів – 1000 осіб, кількість
виконавців – 40 молодіжних колективів області
та різних регіонів України.

Бистрицька Є.М., Бойко О.В., Реалізація в області мультиподієвого фестивалю
сучасного українського мистецтва, який поєднає
Галевич М.Є., Зубко С.Л.

21 Відкритий обласний фестиваль
сучасних видів мистецтва «YouthFest», м. Глухів

вересень

22 Всеукраїнський
сільський
фестиваль мистецтв «Боромля»,
Тростянецький район

вересень

Бистрицька Є.М.,
М.Є., Зубко С.Л.

23 Урочистості з нагоди відзначення
Дня
партизанської
слави,
м. Путивль

вересень

Бистрицька Є.М., Колесник
Е.Є., Матвієнко Т.М.

24 Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі
рушники», м. Кролевець

вересень

Бистрицька Є.М.,
М.Є., Зубко С.Л.

25 Регіональний
етап
Всеукраїнського
фестивалю
творчості осіб з обмеженими
фізичними можливостями «Барви
життя», м. Суми

жовтень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Колесник Е.Є., Матвієнко
Т.М.

Галевич

Галевич

хореографічну,
театральну,
літературну,
музичну та виставкову програми, візуальні
проекти. Орієнтовна чисельність учасників 500
осіб. Орієнтовна кількість глядачів – 500 осіб.
Створити нові мистецькі твори про українське
село. Забезпечити умови для змістовного
відпочинку сільського населення. Орієнтовна
кількість глядачів – 1500 осіб, кількість учасників –
60 аматорських колективів та окремих виконавців
області та різних регіонів України (250 осіб).
Провести заходи щодо увічнення пам’яті
партизанів та підпільників, які відстоювали мир
та незалежність у роки Другої світової війни.
Орієнтовна кількість глядачів – 1500 осіб.
Залучити широке коло громадськості та творчої
інтелігенції до збереження, примноження та
популяризації надбань традиційної культури
регіону. Провести мистецькі заходи, що
сприяють
внесенню
елемента
НКС
«Кролевецький рушник» до Списку ЮНЕСКО.
Орієнтовна кількість глядачів – 4500 осіб,
кількість учасників – 60 аматорських колективів
та окремих виконавців області (120 осіб).
Привернути увагу державних, громадських,
комерційних організацій до проблем інвалідів,
сприяти процесу реабілітації та соціальної
адаптації осіб з особливими потребами засобами
мистецтва. Здійснити відбір конкурсантів для
участі у Всеукраїнському фестивалі творчості
людей з обмеженими фізичними можливостями
«Барви життя», що відбудеться у м.Київ.
Орієнтовна кількість глядачів – 400 осіб,
кількість учасників – 50 колективів та окремих
виконавців за різними номінаціями (135 осіб).

26 Обласне
патріотичне
«Козацькому
роду
переводу», м. Конотоп

свято
нема

жовтень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

27 Обласне
культурно-мистецьке
свято «Для вас, захисники
Вітчизни!», м. Суми

жовтень

Бистрицька Є.М., фахівці
Центру

28 Обласна
культурно-мистецька
акція «Мистецькі сходи» до
Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного
мистецтва, м. Суми
29 Обласний
дитячий
конкурс
виконавців сучасної естрадної
пісні «Чарівний ключик»

листопад

Бистрицька
Центру

листопад

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Зубко С.Л., Колесник
Е.Є.

30 Творча зустріч поетів-піснярів та
композиторів «Мистецькі крила
Сумщини», м. Суми

грудень

Бистрицька Є.М., Галевич
М.Є., Колесник Е.Є., Матвієнко
Т.М.

31 Обласне
культурно-мистецьке
свято «Слава Збройним силам
України!», м. Суми

грудень

Бистрицька
Центру

Є.М.,

Є.М.,

фахівці

фахівці

Створити виставки, концертні програми,
провести
культурно-просвітницькі
заходи,
спрямовані на формування національнопатріотичного світогляду у рамках відзначення
Дня українського козацтва. Орієнтовна кількість
глядачів – 1500 осіб, кількість учасників – 30
аматорських колективів області (280 осіб).
Відзначити в області подію державного
значення, сприяти патріотичному вихованню
населення. Орієнтовна кількість глядачів – 800
осіб, кількість учасників – 25 колективів та
окремих виконавців області (190 осіб).
Підвести підсумки діяльності галузі. Вшанувати
кращих працівників. Підвищити престиж
професії. Орієнтовна кількість глядачів – 400
осіб, кількість учасників – 10 аматорських
колективів та окремих виконавців області (160
осіб).
Виявити та підтримати юних талановитих
виконавців області, створити умови для
підвищення їх виконавської майстерності,
популяризації дитячої музичної творчості.
Орієнтовна кількість глядачів – 400 осіб,
кількість учасників – 50 колективів та окремих
виконавців за різними номінаціями (100 осіб).
Вивчити та поширити творчий музичнопісенний доробок аматорів Сумщини. Створити
твори
мистецтва
регіонального
змісту.
Орієнтовна кількість глядачів – 200 осіб,
кількість учасників – 25 виконавців з районів та
міст області.
Вшанувати мистецькими формами роботи
військові формування, підрозділи до Дня
Збройних сил України. Орієнтовна кількість
глядачів – 800 осіб, кількість учасників – 25
колективів та виконавців області (120 осіб).

32 Обласна
культурно-мистецька
акція «Діти – дітям» за участю
талановитих
дітей
області,
м.Суми

грудень

Бистрицька
Центру

Є.М.,

33 Обласне дитяче новорічне свято,
м. Суми

грудень

Бистрицька
Центру

Є.М.,

№
п/п
1

2

фахівці Провести дитячий святковий захід до Дня

Святого Миколая для дітей пільгових категорій,
дітей учасників АТО. Орієнтовна кількість
глядачів – 800 осіб, кількість учасників – 25
аматорських колективів та окремих виконавців
області (320 осіб).
фахівці Організувати та провести новорічний захід для
дітей за підтримки керівництва області.
Орієнтовна кількість глядачів – 800 осіб,
кількість учасників – 5 аматорських колективів
та окремих виконавців області (180 осіб).

1.2. Ціль: Організаційно-методичне забезпечення діяльності клубних закладів області
Заходи на реалізацію цілі:
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
Очікуваний
заходу
виконання
результат
Є.М.,
фахівці Впровадити інноваційні форми і методи у роботу
Навчально-методичний проект упродовж Бистрицька
клубних закладів області в умовах зміни
року
Центру
«Академія клубних працівників»
державного устрою в Україні.
на
тему
«ОрганізаційноОрієнтована кількість учасників навчання, яке
відбудеться
в
об’єднаних
територіальних
методичне забезпечення основної
громадах області – 400 осіб – працівників
діяльності клубних закладів в
клубних закладів області.
умовах децентралізації», об’єднані
територіальні громади області
Надання
методичної
і упродовж Бистрицька Є.М., фахівці Участь фахівців Центру в організації
представлення здобутків аматорських колективів
року
практичної
допомоги
у
Центру
районів, міст області, окремих територіальних
підготовці
та
проведенні
громад шляхом забезпечення процесів створення
культурно-мистецьких заходів, у
якісного культурного продукту, який буде
рамках обласного фестивалю
презентовано в рамках проведення обласного
народної творчості «Квітуй в
фестивалю народної творчості. Процес надання
допомоги включатиме: підготовку типових
любові і добрі, Сумщино, край
сценаріїв;
розробку
рекламно-анансуючої
благословенний!», присвяченого
продукції;
надання
практичної
допомоги
80-й річниці утворення Сумської
дистанційно (за зверненням) та з виїздом на місця
області
(генеральні репетиції концертних програм) тощо

Бистрицька Є.М., Бойко О.В., Підвищення професійного рівня керівників
клубних формувань вокального жанру та
Галевич М.Є.

3 Творча лабораторія з естрадного
вокалу, м. Суми

січень

4 Обласний
семінар-практикум
для керівників хореографічних
колективів, м. Суми

лютий

Бистрицька Є.М., Бойко О.В.,
Галевич М.Є.

5 Обласна творча лабораторія
методистів з питань збереження
нематеріальної
культурної
спадщини, м. Суми

березень

Бистрицька Є.М., Бойко О.В.,
Гавриленко В.В.

6 Всеукраїнська
науковоквітень
практична
конференція
директорів центрів народної
творчості, м. Суми, райони та
міста області
7 Обласна
нарада
керівників
травень
базових
клубних
закладів,
організаційно-методичних
центрів, м. Суми
8 Обласна творча лабораторія червень
методистів
та
художніх
керівників базових клубних
закладів, Ямпільський район
9 Обласний
семінар-практикум вересень
керівників
фольклорних
колективів

Бистрицька
Центру

Є.М.,

фахівці

Бистрицька Є.М., Гураль Л.М.,
Бойко О.В.

визначення основних вимог проведення 2018
року конкурсно-фестивальних заходів з
естрадного виконавства. Орієнтовна кількість
учасників семінару – 30 осіб.
Підвищити професійний рівень керівників
аматорських танцювальних колективів клубних
закладів Сумської області. Орієнтовна кількість
учасників семінару – 60 осіб.
Активізувати діяльність у сфері збору, обробки
та складання орієнтовного переліку елементів
НКС для внесення їх до відповідних списків
національного, регіонального (обласного) та
місцевого
рівнів.
Орієнтовна
кількість
учасників творчої лабораторії – 25 осіб.
Проведення в області зібрання фахівців у сфері
соціокультурного
менеджменту
задля
визначення
потенціалу
культурних
та
креативних індустрій як ресурсу розвитку
клубної сфери й аматорської творчості.
Орієнтована чисельність учасників – 100 осіб.
Підвищити професійну компетенцію керівника
клубного закладу, впровадити інноваційні
технології соціокультурного менеджменту.
Орієнтована кількість учасників– 50 осіб.

професійну
майстерність,
Бистрицька Є.М., Гураль Л.М., Підвищити
впровадити інноваційні форми методичної та
Бойко О.В., Зубко С.Л.
творчої
роботи.
Орієнтована
кількість
учасників творчої лабораторії – 60 осіб.

Бистрицька
Є.М.,
Л.М.,
Бойко
Гавриленко В.В.

Гураль Створити освітню платформу для обміну
О.В., досвідом керівників фольклорних колективів –
носіїв та зберігачів фольклорно-обрядових
традицій
області.
Орієнтована
кількість
учасників навчання – 30 осіб.

10 Круглий стіл «Сучасний театр –
діалог
поколінь»,
м. Суми

11 Регіональний
етап
Всеукраїнського
оглядуконкурсу клубних закладів у
сільській місцевості

12 Аналітичний огляд «Розвиток
культурного
середовища
об’єднаної
територіальної
громади
в
умовах
децентралізації: перші кроки»
13 Організаційно-методичне
забезпечення
проведення
атестації художніх колективів з
підтвердження та присвоєння
звання «народний (зразковий)
аматорський колектив (студія)»
14 Щоквартальний
моніторинг
культурно-дозвіллєвої
діяльності,
методичного
забезпечення роботи галузевих
клубних закладів області

жовтень

Бистрицька Є.М., Бойко О.В., Підтримка громадських ініціатив, моніторинг
сучасних тенденцій та їх впровадження у
Галевич М.Є., Матвієнко Т.М.

діяльність аматорських театральних колективів
області.
Орієнтовна кількість учасників круглого столу
– 20 осіб.
упродовж Бистрицька Є.М., фахівці Створити умови для поширення кращого
досвіду роботи сільських клубних закладів та
року
Центру
підвищення престижу професії клубного
працівника, сприяти в реалізації інноваційних
культурно-мистецьких проектів, спрямованих на
духовне відродження села з урахуванням
традицій, звичаїв, обрядів, самобутності та
особливостей територіальної громади.
Орієнтовна кількість учасників – 55 клубних
закладів області.
упродовж Бистрицька Є.М., Гураль Л.М., Оцінка культурного потенціалу розвитку
новостворених
об’єднаних
територіальних
року
Бойко О.В.
громад області з метою модернізації змістовного
наповнення діяльності клубних закладів,
підвищення
кадрового
потенціалу,
впровадження інноваційних форм і методів
роботи.
лютийБистрицька Є.М., фахівці Атестація художніх аматорських колективів
області, які претендують на присвоєння звання
листопад, Центру
«народний» («зразковий») та здійснення
за
підтвердження звання колективам, яким раніше
окремим
присвоєно звання «народний («зразковий»)
графіком
аматорський колектив (студія). Очікувана
кількість колективів – 240 од.
Формування
та
системне
поповнення
упродовж Гураль Л.М., Бойко О.В.
інформаційної
бази
діяльності
клубних
закладів,
року
аматорських колективів, майстрів народної
творчості області.

15 Надання методичної і практичної
допомоги
в
організації
і
проведенні районних, міських,
сільських
свят,
фестивалів,
оглядів, конкурсів
16 Забезпечення роботи художньометодичної ради Центру

упродовж Бистрицька
року
Центру

Є.М.,

фахівці Допомога клубним закладам області у створенні

упродовж Бистрицька
року
Центру

Є.М.,

фахівці Виконання статутних завдань Центру щодо

17 Систематизація та оновлення
методичних фондів Центру:
- галузевих методичних видань;
- сценарних та репертуарних
матеріалів
за
жанрами
і
напрямами народної творчості;
- збирачів фольклору, фото-,
аудіо-, відеотек;
елементів
нематеріальної
культурної спадщини області
18 Створення та оновлення баз
даних:
- майстрів народних промислів
та
ремесел,
декоративноприкладного та образотворчого
мистецтва Сумщини;
- сценарних матеріалів;
- клубних закладів Сумської
області
19 Обмін досвідом роботи з
творчих та методичних проблем
з центрами народної творчості та
науково-дослідницькими
центрами України

упродовж Бистрицька
року
Центру

Є.М.,

якісного культурного продукту та формування
цілісного культурного простору.

виконання Програми роботи закладу на 20162018 роки.
фахівці Виконання статутних завдань Центру щодо
формування цілісного методичного простору,
що покликаний забезпечити повноцінну роботу
галузевих клубних закладів області.

упродовж Бистрицька Є.М., Бойко О.В., Виконання статутних завдань Центру щодо
року
Гавриленко В.В., Матвієнко формування цілісного інформаційного простору,
що покликаний забезпечити повноцінну роботу
Т.М.
галузевих клубних закладів області.

упродовж Бистрицька
року
Центру

Є.М.,

фахівці Вирішення

актуальних проблем розвитку
культури в умовах децентралізації в рамках
роботи Ради директорів обласних центрів
народної творчості.

20 Співпраця з закладами культури упродовж Бистрицька
Є.М.,
фахівці Створення новітніх організаційно-методичних,
культурно-мистецьких,
інформаційнороку
Центру
обласного
підпорядкування,
просвітницьких проектів. Створення платформи
Сумським
педагогічним
обміну досвідом між різногалузевими закладами
університетом
та громадським сектором
ім.А.С. Макаренка, Академією
керівних кадрів культури і
мистецтв,
обласними
відділеннями творчих спілок,
комунальними та громадськими
організаціями,
структурними
підрозділами з питань культури
районних
державних
адміністрацій та міських рад,
районними,
міськими,
сільськими клубними закладами
з питань творчої, науководослідницької діяльності та
проведення
культурномистецьких заходів, семінарів,
тощо
1.3. Ціль: Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
Очікуваний
п/п
заходу
виконання
результат
1. Фольклорно-етнографічний
червеньБистрицька Є.М., фахівці Створення творчої платформи для передачі
фольклорних
традицій
Сумщини
між
липень
Центру
табір, Путивльський район

поколіннями – від носіїв до молоді, які є
учасниками фольклорних колективів області.
Кількість учасників – 70 дітей-учасників
фольклорних колективів з районів та міст
області.

2 Аналітичний огляд «Досвід
збереження
нематеріальної
культурної спадщини у країнах
Євросоюзу»
3 Організаційно-методичний
супровід роботи комісії зі збору,
обробки
та
складання
орієнтовного переліку елементів
нематеріальної
культурної
спадщини для внесення їх до
відповідних
списків
національного,
регіонального
(обласного) та місцевого рівнів
4 Проведення
фольклорноетнографічних
досліджень
традиційної культури

упродовж
року

упродовж
року

упродовж
року

Гавриленко
К.М.

В.В.,

Вірівська Провести

аналіз
успішного
досвіду
європейських країн у сфері збереження НКС,
задля визначення основних проблем галузі
охорони культурного надбання в Україні та
методів їх вирішення.
Бистрицька Є.М., Гураль Л. Збір, обробка та складання орієнтовного
переліку елементів нематеріальної культурної
М., Гавриленко В.В.
спадщини Сумської області та підготовки
пропозицій для внесення їх до списків
національного, регіонального (обласного) та
місцевого рівня.

Гураль Л.М., Гавриленко В.В., Поповнення фондів фольклорних аудіо- та
відеоматеріалів,
дослідження
місцевих
Колесник Є.Е.

1.4. Ціль: Інформаційно-видавнича діяльність Центру
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
п/п
заходу
виконання
1 Забезпечення вільного доступу упродовж Бистрицька Є.М., Гураль Л.М.,
року
Ковтун Л.М., Колесник Є.Е.
до відеоматеріалів культурномистецьких
та
навчальнометодичних заходів області на
офіційному сайті Центру
2. Підготовка та друк методичних упродовж Бистрицька Є.М., Гураль Л.М.,
року
Ковтун Л.М., Колесник Є.Е.
збірок, видань, інформаційноанонсуючої продукції

традицій. Очікувана кількість досліджених
населених пунктів області – 10 од.

Очікуваний
результат
Виконання статутних завдань Центру щодо
формування
цілісного
інформаційного
культурного
простору,
що
покликаний
популяризувати здобутки галузевих клубних
закладів
області.
Очікувана
кількість
розміщених матеріалів – 50 од.
Виконання статутних завдань Центру щодо
формування
цілісного
інформаційного
культурного
простору,
що
покликаний
популяризувати здобутки галузевих клубних
закладів
області.
Очікувана
кількість
розміщених матеріалів – 33 од.

3. Випуск культурно-мистецького
журналу «Джерела творчості»

упродовж Бистрицька Є.М., Гураль Л.М., Виконання статутних завдань Центру щодо
формування цілісного інформаційного культурроку
Ковтун Л.М., Колесник Є.Е.

1.5. Ціль: Робота творчих колективів Центру
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
п/п
заходу
виконання
1 Забезпечення роботи:
упродовж
- народної аматорської студії
року
естрадного вокалу;
фольклорного
пошуководослідницького гурту «Толока»;
- хореографічного колективу
«Танцювальна родина Живчик»;
- молодіжного драматичного
театру «Трафарет»;
- студії звукозапису;
-лабораторії сценарної майстерності
2 Літній мистецький навчальний серпень
табір «Зірки Сумщини», м. Суми

ного простору. Очікувана кількість – 4 од.

Відповідальні виконавці

Очікуваний
результат

Бистрицька Є.М., Гавриленко Підтримка та розвиток аматорської творчості
В.В., Галевич М.Є., Матвієнко Сумщини. Створення позитивного іміджу
Центру.
Апробація
та
застосування
Т.М.
інноваційних форм і методів роботи
прикладах роботи вказаних колективів.

Бистрицька
М.Є.

Є.М.,

на

Галевич Організація змістовного дозвілля юних аматорів

області, підвищення ролі мистецтва у художньоестетичному вихованні молоді, виявлення та
підтримка талановитих виконавців, розвиток їх
творчого потенціалу. Очікувана кількість
учасників – 150 осіб.

1.6. Ціль: Сприяння формуванню громадянського суспільства
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
Очікуваний
п/п
заходу
виконання
результат
1. Національно-патріотичні заходи Упродовж Бистрицька Є.М. та всі фахівці Формування національної свідомості молодого
покоління, виховання шанобливого ставлення до
Центру
за участю творчих колективів року
історичних та культурних надбань нашого
Центру
народу.

2. Забезпечення
роботи
Громадської ради директорів
районних, міських клубних
закладів,
організаційнометодичних центрів

упродовж Бистрицька Є.М., Бойко О.В.
року

1.7. Ціль: Забезпечення фінансово-господарської діяльності Центру
Заходи на реалізацію цілі:
№
Зміст
Термін
Відповідальні виконавці
п/п
заходу
виконання
1. Забезпечити постійний контроль упродовж Бистрицька Є.М., Гоман С.П.
за цільовим використанням
року
бюджетних та позабюджетних
коштів
2. Забезпечити
формування упродовж Бистрицька Є.М., Гоман С.П.
проекту бюджету закладу на
року
2019 рік
3

Забезпечення виконання плану упродовж Бистрицька
надання платних послуг
року
Центру

Директор

Є.М.,

Впровадження нових напрямів співпраці
фахівців Центру та керівників клубних закладів
на засадах відкритості, підтримки креативності
та забезпечення платформи для обміну
досвідом. Очікувана кількість учасників ради –
35 осіб.

Очікуваний
результат
Дотримання вимог фінансової дисципліни в
Центрі

Вчасне та повноцінне формування проекту
бюджету закладу та подання його на розгляд
управління культури і туризму Сумської ОДА у
визначені терміни
фахівці Залучення коштів з недержавних джерел
фінансування на втілення культурно-мистецьких
проектів, забезпечення повноцінної роботи
структурних підрозділів центру. Очікувана сума,
отримана від надання платних послуг -7089 грн.

Є.М. Бистрицька

