




І. Загальні положення 

Музейний комплекс ХНПУ імені Г.С. Сковороди (далі – Музейний комплекс) 

створено на підставі рішення Вченої Ради Університету. 

Музейний комплекс є структурним підрозділом Університету без  створення 

юридичної особи.  

У своїй діяльності Музейний комплекс керується  Законом України «Про 

музеї та музейну справу», Законом України «Про культуру», Статутом ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, рішеннями Вченої ради Університету, Правилами 

внутрішнього розпорядку, іншими організаційно-розпорядчими документами, що 

діють в Університеті, даним Положенням. 

Керівництво Музейним комплексом здійснює директор Музейного 

комплексу. 

Директор приймається на роботу, та звільняється наказом ректора за 

поданням проректора з навчально - виховної роботи. 

Директор Музейного комплексу безпосередньо підпорядковується 

проректору з навчально - виховної роботи. 

Реорганізація та ліквідація Музейного комплексу проводиться на підставі 

рішень Вченої Ради Університету і наказу ректора. 

 

II. Завдання Музейного комплексу 

Основними завданнями Музейного комплексу є: 

• Вивчення та збереження історії університету. 

• Розвиток інтересу до історії та традицій ХНПУ імені Г.С. Сковороди, його 

повсякденної діяльності, перспектив розвитку. 

• Сприяння студентам і викладачам університету у вивченні історії Харкова 

та України, діяльності видатних історичних особистостей. 

• Національно-патріотичне та естетичне виховання студентів університету в 

ході додаткових освітніх заходів. 

• Координаційна діяльність і взаємодія музеїв університету. 

 



ІІІ. Функції Музейного комплексу 

Робота з пошуку та введення в обіг документів і матеріалів з історії 

університету. 

Здійснення експозиційно-виставкової діяльність у приміщеннях ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди та міста Харкова. 

Забезпечення екскурсійного, лекційного, консультативного супроводу 

співробітників, здобувачів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, гостей 

університету. 

Ведення профорієнтаційної екскурсійної роботи зі школярами, випускниками 

загальноосвітніх та середніх професійних навчальних закладів. 

Проведення зі здобувачами вищої освіти віртуальних екскурсій в музеях 

світу з використанням мультимедійних технологій.  

 

IV. Структура, управління та працівники 

До складу Музейного комплексу входять: 

 Музей історії університету 

 Ботанічний музей 

 Музей анатомії 

 Виставкова зала «Музей букваря» 

 Зоологічний музей ім. О.П. Кропивного 

 Музей історії науки «FMF Open Space» 

 Музей іграшок 

 Музей етнодизайну. 

Директор Музейного комплексу організовує роботу Музейного комплексу. 

Директор Музейного комплексу може діяти як повноважний представник 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди з питань, пов'язаних з діяльністю Музейного 

комплексу, представляти його в державних і громадських організаціях, 

підприємствах та установах. 



Виконання працівниками Музейного комплексу посадових обов'язків 

регламентується посадовими інструкціями, наказами ректора університету та 

розпорядженнями директора Музейного комплексу.  

Працівники музею є співробітниками ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

V. Фінансово-господарська діяльність 

Для забезпечення діяльності Музейного комплексу за ним закріплюються: 

приміщення, обладнання, оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв'язку та 

інше необхідне майно. 

Обладнання та майно Музейного комплексу знаходяться на балансі ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди і передається під звіт матеріально відповідальним особам 

музеїв, що входять до складу Музейного комплексу. 

При підготовці та проведенні експозиційно-виставкових заходів може 

використовуватись майно третіх осіб в якості предметів експонування.  

 

VI. Права 

Директор Музейного комплексу в межах своїх повноважень: 

• дає роз'яснення, рекомендації керівникам і працівникам структурних 

підрозділів ХНПУ імені Г.С. Сковороди з питань, що належать до його 

компетенції і випливають з функцій музеїв, перерахованих у цьому 

положенні; 

• отримує від керівників та працівників структурних підрозділів ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди відомості та матеріали, необхідні для здійснення 

діяльності Музейного комплексу; 

• дає розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками 

Музейного комплексу; 

• вносить пропозиції про заохочення працівників музейного комплексу за 

успішну роботу, про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, 

які порушують трудову дисципліну; 



• проводить наради в підпорядкованих музеях і бере участь у нарадах, що 

проводяться в ХНПУ імені Г.С. Сковороди з питань, що належать до 

діяльності Музейного комплексу. 

Права працівників Музейного комплексу визначаються трудовим 

законодавством України, Статутом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Правилами 

внутрішнього розпорядку університету та посадовими інструкціями. 

VII. Відповідальність 

На директора Музейного комплексу покладається відповідальність за: 

• неналежне виконання функцій підпорядкованих музеїв; 

• недотримання працівниками Музейного комплексу трудового 

законодавства України, правил внутрішнього розпорядку ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди; 

• несвоєчасне виконання наказів і розпоряджень ректора університету; 

• нераціональне використання приміщень, закріплених за музейним 

комплексом; 

Відповідальність працівників Музейного комплексу встановлюється 

трудовим законодавством України, Статутом Університету, Правилами 

внутрішнього розпорядку ХНПУ імені Г.С. Сковороди та посадовими 

інструкціями. 

VIII. Взаємовідносини. Зв'язки 

Музейний комплекс у процесі здійснення своєї діяльності взаємодіє з усіма 

структурними підрозділами ХНПУ імені Г.С. Сковороди для вирішення завдань, 

виконання функцій та реалізації прав. 

 

IX. Організація роботи 

Робота музейного комплексу здійснюється відповідно до плану роботи. План 

роботи щорічно розробляється директором Музейного комплексу відповідно до 

плану навчально-виховної діяльності університету, завдань, що стоять перед 

університетом, і затверджується проректором з навчально-виховної роботи ХНПУ 



імені Г.С. Сковороди. Директор Музейного комплексу звітує про його роботу на 

засіданні Виконавчої ради (Ради з якості).  

Співробітники Музейного комплексу повинні знати: 

• Трудове законодавство України, Правила внутрішнього  розпорядку ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди; 

• Правила техніки безпеки. 

• Положення про Музейний комплекс; 

• Свої посадові обов'язки. 

 

X. Прикінцеві положення 

Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію 

наказом ректора. У такому ж порядку положення анулюється.  


