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Творчий центр МНУ імені В.О. Сухомлинського спрямовує свою 

діяльність на збереження та примноження кращих культурних традицій 

університету та на розвиток сучасних напрямів мистецтва, створює умови 

для духовного розвитку та художньо-естетичного виховання студентської 

молоді. У гуртках, мистецьких студіях та клубах за інтересами студенти 

мають змогу не тільки розкрити свої таланти, але й під керівництвом 

професіоналів здобути навички виконавської майстерності, розвинути творчі 

здібності та отримати знання у галузі вокального, музичного, 

хореографічного, театрального мистецтва. 

Творчі колективи ТЦ «Естетика» беруть участь у концертних програмах, 

мистецьких фестивалях та конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, долучаються до благодійних акцій, що ініціюють 

органи міської та обласної влади та безпосередньо організовують благодійні 

заходи. Протягом навчального року ТЦ працює за такими напрямки роботи:  

 художньо-естетичний 

 освітньо-правознавчий 

 освітньо-виховний  

 військово-патріотичний 

Для студентів та викладачів, аспірантів та співробітників МНУ імені 

В.О. Сухомлинського Творчий центр пропонує заходи, які вже стали 

традиційними. 

Концертно-фестивальна загально університетська діяльність ТЦ 

«Естетика»: 

 День знань. Свято «Посвята у студенти» 

 День міста Миколаєва 

 День університету 

 Осінній бал 

 День працівника освіти 

 День захисника України 



 День визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

 День студента 

 День відкритих дверей  

 День збройних сил України 

 Новорічні шоу-програми  

 Випуск магістрів 

 Концерт до 8 березня 

 День гумору. Загальноуніверситетський КВН 

 Благодійна міська акція «Від серця до серця»  

 Концерт до дня Перемоги  

 Свято Дня Європи (у місті) 

 Свято «Випускник» 

Творчий центр «Естетика» втілює у життя нові ідеї та долучає 

студентську молодь до творчості. 

Директор є безпосереднім керівником ТЦ.  Він розробляє та надає на 

затвердження концепцію діяльності ТЦ, розподіляє службові доручення та 

навантаження співробітників ТЦ, вирішує інші адміністративні, господарські 

питання, які пов’язані з діяльністю ТЦ. 

Сприяє виявленню творчих здібностей студентів, викладачів та 

співробітників, самореалізації у культурно-мистецькій діяльності та 

залученню до участі у колективах художньої самодіяльності, творчих студіях 

та гуртках. 

Директор ТЦ співпрацює з відповідними міськими, обласними 

структурами з метою забезпечення участі творчих колективів у конкурсах і 

фестивалях та організацію відряджень для них. 

Забезпечує належні умови для творчої реалізації, духовного та 

естетичного розвитку особистості студентів, виховання у дусі патріотизму, 

поваги до цінностей світової та української культурної спадщини, 

збереження та примноження традицій університету. 



Забезпечує координацію взаємодії з органами студентського 

самоврядування та громадськими організаціями студентів міста Миколаєва 

та Миколаївської області. 
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