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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», нормативно-правових актів Мiнiстерства освіти i науки 

України, Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

1.2. Положення визначає основні завдання, функції, права й 

відповідальність студентського клубу Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

(далі - Студентський клуб, Академії), його взаємини з іншими 

структурними пiдроздiлами Академії. 

1.3. Студентський клуб є структурним пiдроздiлом Академії, що 

здійснює організацію культурно-просвітницької діяльності студентської 

молоді в поза навчальний час. 

1.4. Студентський клуб у своїй роботі керується Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», ,»Про 

наукову i науково - технічну діяльність», «Про засади державної 

мовної політики», Стратегією розвитку державної молодіжної політики 

на період до 2024 року, Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, постановами та розпорядженнями Кабінету 

Мiнiстрiв України, наказами та розпорядженнями Мiнiстерства освіти і 

науки України, чинними нормативно-правовими документами, що 

регламентують діяльність у галузі освіти, Статутом Академії, 

Правилами внутрішнього розпорядку Академії, наказами та 

розпорядженнями ректора Академії, цим Положенням. 

1.5. Загальне керiвництво роботою Студентського клубу здійснює 

керівник вiддiлу навчально-виховної роботи. 

Безпосереднє керiвництво роботою Студентського клубу здійснює 

його директор. Директор Студентського клубу призначається та 

звільняється з посади наказом ректора Академії. 

1.6. Робота Студентського клубу регламентується планом роботи, 

погодже..ним з керівником вiддiлу навчально-виховної роботи i 

затвердженим ректором Академії. 

1.7. Штатний розклад Студентського клубу  затверджує ректор 

Академії. 

1.8. Права та обов'язки директора Студентського клубу визначає 

його посадова інструкція, розроблена керівником вiддiлу навчально-

виховної роботи та затверджена ректором Академії. 

II. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ 

СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ 

2.1. Основними завданнями Студентського клубу є: 

- створення сприятливих умов для організації дозвілля студенів 

 



 

Академії та розвитку їх творчого потенціалу; 

- співпраця з органами студентського самоврядування Академії; 

- співпраця з всеукраїнськими та міськими молодіжними 

органiзацiями; 

- моніторинг запитів студентської молоді Академії. 

2.2. Основні напрямки діяльності Студентського клубу: 

- національно-патріотичне виховання; 

- морально-правове виховання; 

- культурно-естетичне виховання; 

- сiмейно-родинне виховання; 

- екологічне виховання; 

- волонтерська та благодійна діяльність. 

2.3. Для виконання своїх завдань Студентський клуб здійснює такі 

функції: 

- участь у плануванні роботи Академії, вченої ради Академії, ректорату з 

питань організації дозвілля студентської молоді; 

- розробка проектів наказів, розпоряджень з питань організації дозвілля 

студентів Академії; 

- залучення студентів до участі в роботі клубів, гуртків, творчих 

колективів тощо; 

- залучення студенів до участі в мистецьких і творчих заходах 

(конкурсах, вечорах, концертах, оглядах художньої самодiяльностi, брейн 

рингах тощо); 

- виховання у студентів національної самосвiдомостi, спрямування на 

осмислення моральних i культурних цінностей, історії, систему 

вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням 

відповідальності; 

- виховання у студентів громадянської позиції; популяризація історії 

українського народу, формування готовності до захисту Вітчизни; 

- виховання поваги та любові до державної мови; 

- формування моральних якостей особистості, культури поведінки, 

виховання бережливого ставлення до природи, розвиток мотивації до 

праці. 
2.3.1. Морально-правове виховання: 

- ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі справедливості, 

гуманності, патріотизму. 

- формування якостей моральної відповідальності; 

- проведення профілактичної роботи щодо порушень серед студентів. 

2.3.2. Культурно - естетичне виховання: 

- формування загальної культури студентів шляхом естетичного 

виховання; 



 

 - ознайомлення з художніми цінностями і досягненнями 

світового та вітчизняного мистецтва; 

- розвиток естетичних ідеалів смаків; 

- культивування почуття прекрасного; 

- сприяння формуванню високої індивідуальної естетичної 

культури. 

2.3.3. Сiмейно-родинне виховання: 

- популяризація українських сімейних i родинних традицій; 

- організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку 

сімейних i родинних традицій. 

2.3.4. Екологічне виховання: 

- формування екологічної культури; 

- проведення акцій, конкурсів, фотовиставок, присвячених 

екологічним проблемам; 

- залучення студентів до участі в міських i всеукраїнських 

екологічних акціях. 

2.3.5. Волонтерська та благодійна діяльність: 

- організація роботи «Школи волонтера»; 

- залучення студентів до волонтерської та благодійної діяльності;  

- налагодження контактів з міською організацією товариства 

Червоного Хреста, Всеукраїнського дитячого фонду та іншими органiзацiями, 

що займаються благодійністю. 

2.3.6. Розміщення інформації про конкурси, фестивалі, 

спортивні заходи, екскурсії, виставки тощо на web-сторінці вiддiлу 

навчально-виховної роботи i гуманітарної освіти, наповнення вiдповiдним 

контентом сторінки в соцiальнiй мережі Facebook. 

III. OCHOBHI ФОРМИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ 

Основними формами роботи Студентського клубу є органiзацiя та 

проведення концертів, фестивалів, вечорів, оглядів i конкурсів самодіяльних 

колективів, тренiнгових занять, чемпiонатiв серед команд Ліги сміху, 

організація різноманітних волонтерських та благодійних акцій, надання 

методичної допомоги у проведенні культурно-масових заходів на факультетах 

тощо. 

IV. ПРИНЦИПИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГОКЛУБУ 

4.1. В організації своєї роботи Студентський клуб керується такими 

принципами: 

- органічна єдність навчання і виховання; 

- гуманізація освіти та виховання, яка передбачає визнання людини 

вищою цінністю, найбільш повне розкриття здібностей особистості, 



 

. 

задоволення інтелектуальних, пізнавальних i культурних потреб студентів; 

- забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, 

гармонії стосунків з оточуючим середовищем; 

- національна спрямованість виховання, яка забезпечує невiдємнiсть 

освіти i виховання від національного ґрунту, історії народу та його традицій; 

- полiварiативнiсть та диференцiацiя культурно-масової роботи, що 

передбачає можливість широкого вибору форм, методів i засобів виховання. 

V. ПРАВА ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

5.1. Студентський клуб для реалізації покладених на нього завдань i 

функцій має право отримувати необхідну документацію та інформацію в 

структурних пiдроздiлах Академії; 

Безпосередні права директора Студентського клубу визначає його 

посадова інструкція. 

5.2. Студентський клуб зобов'язаний: 

- здійснювати свою діяльність відповідно до Статуту Академії, 

Правил внутрішнього розпорядку Академії, цього Положення; 

- своєчасно та якісно виконувати накази, розпорядження та 

доручення ректора Академії; 

- знати нормативні документи в галузі вищої освіти; 

- оперувати достовірною інформацією про основі показники 

діяльності Академії (за напрямком роботи); 

- дотримуватись вимог законодавства про працю, правил і норм 

охорони праці та техніки безпеки. 

Персональна відповідальність директора Студентського клубу визначає 

його посадова інструкція. 

VI. ВЗАЄМИНИ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПIДРОЗДIЛАМИ 

АКАДЕМІЇ 

Студентський клуб взаємодіє: 

- з деканатами факультетів у питаннях організації поза навчальної 

діяльності студентської молоді; 

- з центром iнформацiйних технологій у питаннях допомоги у 

використанні комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічних 

засобів; 

- з вiддiлом кадрів щодо інформації про контингент студентів Академії; 

- з органами студентського самоврядування i профспілковим 

комітетом студентів, аспiрантiв та докторантів Академії в питаннях 

організації та проведення просвітницьких, наукових, спортивних, 

оздоровчих та інших заходів. 

VII. ПРИКIНЦЕВIПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення обговорюються на 



 

засiданнi вченої ради Академії та затверджуються в тому ж порядку, що й 

саме Положення, шляхом його викладення у новій редакції. 

7.2. Положення вводиться в дію наказом ректора ДВНЗ ПДАБА. 

7.3. Реорганiзацiя або ліквідація Студентського клубу здійснюється 

на пiдставi ухвали вченої ради Академії за поданням ректора. 

 

    

 
ПОГОДЖЕНО 

Проректор з навчально-виховної роботи    Галина ЄВСЄЄВА 

Провідний юрисконсульт ректорату    Світлана СІНІЦИНА 


