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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Студентський клуб «Перемога» є структурним підрозділом 

Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет), який 

підпорядкований проректору з науково-педагогічної та виховної роботи. 

1.2. Студентський клуб «Перемога» у своїй діяльності керується чинним 

законодавством, державною програмою з формування у молоді високого 

культурного рівня, національної самосвідомості, розвитку ініціативи та 

самоуправління, самовдосконалення форм та методів діяльності студентського 

клубу, статутом Університету та цим Положенням. 

1.3. Студентський клуб «Перемога» широко використовує  різноманітні 

форми культурно-масової роботи, враховуючи професійні, вікові, освітні та інші 

особливості колективу Університету. 

1.4. У своїй діяльності студентський клуб «Перемога» співпрацює з 

адміністрацією Університету, навчально-науковими інститутами, факультетами, 

кафедрами та іншими підрозділами Університету. 

1.5. Безпосереднє управління діяльністю студентського клубу «Перемога» 

здійснює завідувач студентським клубом «Перемога» . Завідувач студентським 

клубом «Перемога» призначається наказом ректора. 

1.6. Спеціалісти студентського клубу «Перемога» призначаються наказом 

ректора за поданням проректора з науково-педагогічної та виховної роботи. 

  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ 

«ПЕРЕМОГА» 
 

2.1. Організація активного дозвілля здобувачів вищої освіти та 

співробітників Університету шляхом залучення їх в творчі колективи та 

аматорські об’єднання. 

2.2. Створення та розвиток аматорських об’єднань, гуртків, студій з 

урахуванням національно-культурних традицій, запитів та інтересів здобувачів 

вищої освіти. 

2.3. Надання методичної допомоги при проведенні культурно-масових 

заходів навчально-науковими інститутами та факультетами Університету. 

2.4. Створення умов для розкриття та реалізації творчого потенціалу 

здобувачів вищої освіти. 

2.5. Організація та координація творчої та культурної діяльності 

Університету. 

2.6. Підготовка та проведення концертів, шоу-програм, фестивалів, вечорів, 

оглядів і конкурсів художньої самодіяльності, чемпіонатів серед команд КВК, 

виставок та інших заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей в 

естетичному вихованні та пропаганду здорового способу життя студентської 

молоді. 

2.7. Здійснення інших видів культурно-пізнавальної, дозвільної та іншої 

діяльності відповідно до основних принципів та цілей студентського клубу 

«Перемога». 



 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ «ПЕРЕМОГА» 

 

3.1. Рекомендувати адміністрації, органам студентського самоврядування 

кандидатури найбільш активних здобувачів вищої освіти для заохочення. 

3.2. Організовувати здобувачів вищої освіти Університету для участі в 

заходах, що проводяться студентським клубом «Перемога» за узгодженням із 

адміністрацією. 

3.3. Брати участь в нарадах з питань естетичного, патріотичного виховання 

студентської молоді. 

3.4. За погодженням з керівництвом Університету використовувати 

приміщення, необхідні для проведення занять та заходів. 

3.5. Взаємодіяти з іншими студентськими клубами інших навчальних 

закладів та організацій з питань, що стосується діяльності студентського клубу 

«Перемога». 

3.6. Студентський клуб «Перемога» зобов’язаний: 

 належним чином представляти інтереси Університету; 

 ефективно використовувати кошти та надане йому в користування майно; 

 здійснювати оперативний облік своєї діяльності; 

 виконувати накази та розпорядження ректора і проректорів. 

3.7. Представляти Університет у різних установах і організаціях, брати 

безпосередню участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань 

діяльності студентського клубу «Перемога» як в Україні, так і за її межами.  

3.8. Одержувати від структурних підрозділів Університету матеріали та 

відомості, необхідні для вирішення поставлених перед студентським клубом 

«Перемога» завдань. Залучати за узгодженням із керівництвом Університету до 

роботи студентського клубу «Перемога» професорсько-викладацький склад та 

науковців за рахунок понад навчального навантаження експертами і 

консультантами. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

4.1. Відповідальність студентського клубу «Перемога» визначається 

відповідальністю його завідувача та працівників у межах посадових інструкцій 

кожного. 

4.2. Студентський клуб «Перемога», в особі його завідувача несе 

відповідальність: 

 за своєчасне якісне виконання завдань і функцій, визначених цим 

Положенням; 

 за стан, експлуатацію і використання матеріально-технічної бази, 

обладнання, інвентар; 

  контроль за санітарно-гігієнічним станом місць занять, за дотриманням 

здобувачами вищої освіти санітарно-гігієнічних вимог; 

  за організацію придбання, зберігання, видачі, ремонту обладнання, 

інвентарю, меблів; 



 за організацію реконструкції, ремонту, благоустрою, охорони, 

прибирання, освітлення, водопостачання, опалення, телефонної мережі, територій 

та приміщень студентського клубу «Перемога»; 

 за дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, 

охорони праці, правил техніки безпеки та пожежної безпеки. 

 


