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І. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає структуру й порядок керування художньою 

радою та слугує організаційно-методичною основою її формування і організації 

діяльності. 

1.2. Художня рада є незалежним дорадчим органом, що здійснює свою 

діяльність згідно із законами України, прийнятими відповідно до Конституції 

України, актами органів місцевого самоврядування, керуючись ст.42, ч.4 п.20 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та положенням про 

раду. 

1.3. Художня рада як форма керівництва створена для координації творчої 

діяльності та професійного, колегіального контролю за якісним рівнем 

підготовки концертних програм у Сєвєродонецькому фаховому коледжі 

культури і мистецтв  імені Сергія Прокоф’єва» (далі – коледжі). 

ІІ. Мета і завдання  

2.1. Метою створення художньої ради є 

 підтримка іміджу і престижу коледжу як культурного осередку 

академічної мистецької освіти в Луганській області; 

 зміцнення творчих традицій коледжу;  

 сприяння підвищенню рівня виконавської майстерності; 

 сприяння розвитку творчої ініціативи; 

 формування у колективі атмосфери високої професійної вимогливості. 

2.2. Діяльність ради сприяє систематичному збагаченню й поповненню 

репертуару концертних програм коледжу найкращими зразками вітчизняної і 

світової музики. 

2.3. Художня рада, у відповідності до покладених на неї завдань, 

прослуховує концертні номери і надає рекомендації щодо забезпечення їх 

високого професійного виконавського рівня з таких питань: 

 інтонаційна точність; 

 техніка виконання; 

 дотримання стилю і форми творів; 

 музикальність, емоційність, артистизм; 

 сценічний вигляд; 

 відповідність змісту музичного твору формату концерту. 

ІІІ. Склад і структура  

3.1. У складі ради ї її голова, його заступник, члени ради і секретар. 
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3.2. Склад художньої ради затверджується наказом директора коледжу 

щорічно до початку навчального року. 

3.3. Головою ради є директор коледжу, а членами ради – провідні 

викладачі, керівники колективів, голови циклових комісій, завідувач навчально-

методичного кабінету, методист. 

3.4. Чисельність ради не регламентується, але в числі членів ради мають 

бути представники від усіх спеціалізацій. 

IV. Права  

4.1. Члени художньої ради мають право 

 широкого і вільного обміну думками з кола питань, які розглядаються 

на засіданнях, висловлювати свою думку щодо рішень художньої ради та брати 

участь у голосуванні; 

 подавати пропозиції з удосконалення діяльності творчих колективів і 

окремих виконавців; 

 рекомендувати творчі колективи та індивідуальних виконавців до 

участі в міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах; 

  встановлювати вартість квитків на платні концерти. 

4.2. Члени художньої ради, якщо вони є учасниками концерту, який 

розглядається, не мають право голосувати за себе і за студентів свого класу. 

V. Обов’язки  

5.1. Дотримання у роботі таких принципів ради як колегіальність, 

об’єктивність, прозорість, творча і громадянська принциповість, відповідальність, 

доброзичливість. 

5.2. Розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня 

виконавської майстерності. 

5.3. Надання консультативної, методичної та інформативної допомоги.  

5.4. Інформування про свою діяльність  колективу коледжу. 

5.5. Ведення необхідної документації. 

VI. Організація і діяльність  

6.1. Формою роботи ради є прослуховування концертних номерів, які 

пропонуються цикловими комісіями і проводяться в довільній формі за 10-14 

днів до дати проведення концертів. 

6.2. Дата прослуховування оголошується за місяць до концерту.  

6.3. Для участі у прослуховуванні концертних номерів подаються заявки і 

програми виступів. 
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6.4. Після прослуховування і обговорення програми проводиться відкрите 

або закрите (в разі спірних питань) голосування,  рішення художньої ради 

приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. 

6.5. За результатами прослуховування і обговорення, програма концерту 

затверджується художньою радою, а секретарем ради складається протокол і 

засвідчується підписом голови ради.  

6.6. Члени художньої ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

 

 

Положення розглянуто  
на засіданні навчально-методичної ради, 
протокол № 10 від 07.06.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала О.Міхалєва  


