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Ц

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ

ентр культури — це місце спілкування, духовного
збагачення і відпочинку студентів, викладачів та
співробітників університету, один із напрямів
системи виховання студентської молоді ВНЗ, культурний осередок Запорізького національного університету.
Центр культури був створений у 2007 р. під керівництвом помічника ректора Н. В. Воронової. З кожним роком відділ розвивався і на високому рівні організовував
загальноуніверситетські, міські, обласні заходи та конкурси, конференції, брав участь у зустрічах поважних
гостей. Заходи відділу гідно оцінюють за межами вишу,
серед них: «Міжнародний день знань, 1 вересня», «Дозвольте відрекомендуватися, 1 курс», хореографічний
масовий флешмоб «День Миру», «Міжнародний День студента», «Студентська весна», хореографічний масовий
флешмоб до Дня Європи, тощо. Центр культури співпрацює зі школами, коледжами та залучає їх до заходів вишу,
що свідчить про активну профорієнтаційну роботу відділу. Організація конкурсів краси в університеті оцінювалася Всеукраїнською асоціацією конкурсів: Відкрита Ліга
КВН на кубок ректора ЗНУ — одна з найкращих ліг м. Запоріжжя за організацією та якістю команд КВН.
6 вересня 2017 р. відділу виповнюється десять років.
Завдання та функції Центру культури:
– організація, координування, контроль та проведення
культурно-масової роботи в Запорізькому національному університеті;
– всебічне сприяння духовному, психологічному, фізичному та творчому розвитку студентської молоді,
виховання у неї почуття громадянської свідомості та
патріотизму;
– забезпечення безпосередньої участі студентів у організації культурно-масової роботи та молодіжної політики університету;
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– складання планів з культурно-масової роботи структурних підрозділів університету на місяць, семестр,
навчальний рік, включення їх до загальноуніверситетського плану заходів на навчальний рік;
– надання методичної та практичної допомоги
структурним підрозділам університету та органам студентського самоврядування щодо організації
масових проектів і заходів (проведення спортивних, культурно-масових, національно-патріотичних,
морально-естетичних, наукових, інтелектуальних
заходів);
– організація заходів щодо розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного
досвіду;
– організація заходів, спрямованих на агітацію ведення здорового способу життя та підвищення його
престижності;
– створення та організація діяльності творчих студій,
виявлення та підтримка молодих талантів, надання
їм можливості реалізувати свій творчий потенціал
і залучення студентської молоді до світових культурних цінностей;
– організація роботи щодо формування естетичних
ідеалів, почуття прекрасного, індивідуальної етичної
культури, духовного збагачення особистості, популяризація серед студентської молоді змістовного культурного дозвілля;
– сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування;
– вивчення проблем студентської молоді та створення
необхідних умов діяльності молодіжних організацій
для повноцінного соціального становлення та роз
витку молоді;

День козацтва
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– забезпечення
висвітлення
у ЗМІ культурно-масових заходів, спрямованих на формування моральних і духовних
цінностей, національного та
патріотичного виховання,
здорового способу життя, що
здійснюються в університеті;
– співпраця зі Спортивно-
оздоровчим центром, відділом виховної роботи,
Науковою бібліотекою, Пресцентром,
студентськими
радами факультетів, Студентською радою університету;
– співпраця з органами студентського самоврядування міста
й області, громадськими організаціями, представниками
органів державної влади та
місцевого самоврядування;
Колектив центру. Зліва направо: постановник хореографії студії «D.A.L.S.»
– дотримання правил внутрішА. О. Черкасова, фахівець (фото та відео) А. Р. Осадчук, художник-постановник
нього трудового розпорядку,
В. Д. Шаповалов, звукооператор В. В. Троян, директор Центру культури Ю. Ю. Янько,
охорони праці, техніки без- керівник хореографічної студії «D.A.L.S.» І. С. Василенко, звукооператор В. Д. Спаський,
костюмер С. П. Хворова, керівник вокальної студії «Кантилена» Н. Д. Пиріг
пеки, протипожежних правил і виробничої санітарії.
У Центрі культури діють безкоштовні творчі студії
загальноуніверситетських, районних і міських кульдля студентів Запорізького національного університурно-масових заходів, участь у конкурсах і
тету: студія КВК, вокальна студія «Кантилена», хорео
фестивалях.
графічна студія «D.A.L.S.». З кожним навчальним
2. Хореографічна студія «D.A.L.S.» (керівник — І. С. Вароком студії поповнюються талановитою молоддю,
силенко) — залучення талановитої студентської морозширюють свій репертуар, виступають на міських та
лоді до участі у масових танцювальних флешмобах,
обласних заходах, беруть участь у всеукраїнських фесхореографічних постановках під час культурно-масотивалях і конкурсах. Також Центр культури активно
вих і розважальних заходів ЗНУ, м. Запоріжжя та Запідтримує і розвиває інтелектуальний рух в універсипорізької області.
теті та місті: щорічно проводяться Чемпіонати зі спор3. Студія КВН (керівник — О. С. Савицький) — залутивного «Що? Де? Коли?» серед студентських команд
чення студентів до факультетських, загальноунівервишу; спільно із Запорізьким обласним центром молоді
ситетських, районних і міських культурно-масових
та Прес-центром «Акцент» проводяться обласні Чемзаходів. Студія КВН — найчисленніша студія Центру
піонати серед школярів та студентів з інтелектуальних
культури, адже майже всі факультети університету
ігор. На завершення — детальніше про творчі студії:
мають свої команди КВН, які беруть участь у різ1. Вокальна студія «Кантилена» (керівник — Н. Д. Пиноманітних лігах КВН та міських культурно-розваріг) — залучення студентів до факультетських,
жальних заходах.

День працівника освіти
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