1. Загальні положення
1.1.Студентські об’єднання, школи та клуби суспільного спрямування (далі
об’єднання ) створюються на добровільних засадах студентів, що беруть
активну участь у суспільно-політичному , громадському житті, та навчальновиховному процесі з метою спілкування, обміну інформацією, розширення
кругозору, реалізації талантів.
1.2.Об’єднання працюють за чітко визначеним планом роботи.
1.3.Об’єднання мають сформований склад на чолі з головою з числа
найактивніших студентів.
1.4. Форми роботи об’єднань : бесіди, інформаційні години, літературні вечори,
диспути, бесіди-діалоги, конференції, бліц-вікторини, екскурсії, концерти та ін.
2. Основні завдання об‘єднань:
2.1.Забезпечити активну участь студентів у проведенні студентських
конференцій, семінарів, інших форм позааудиторної та позаурочної роботи з
метою задоволення їх інтересів;
2.2. Формувати у студентів інтерес до творчості, культурних та духовних,
моральних та етичних цінностей;
2.3. Виховувати шанобливе ставлення до культурних та духовних цінностей
українського народу та народів інших національностей, що проживають на
території України та за її межами;
2.4. Формувати громадянську позицію та активізувати участь студентської
молоді в процесах державного життя України..
2.5 Виявляти найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх
творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань
підвищення ефективності освітнього процесу
3. Керівництво об‘єднаннями
3.1. Для безпосереднього керівництва роботою об‘єднань наказом ректора
призначаються керівники з числа найбільш досвідчених та творчих
викладачів.
3.2. Керівник об‘єднання :
- організовує роботу ;
- розробляє план роботи на семестр і представляє його для затвердження
заступнику ректора з виховної роботи;
- здійснює роботу з членами об’єднаннями з урахуванням їх інтересів,
індивідуальних здібностей і схильностей;
- визначає тематику дослідницьких робіт і виступів членів на студентських
конференціях;
- здійснює керівництво роботою студентів, надає допомогу членам
студентського об‘єднання у виборі та з'ясуванні питань теми дослідницької
праці, складанні плану дослідження, підборі літератури й т.і.;

- разом з керівництвом академії організовує й проводить студентські
наукові конференції, заходи виховного змісту, тощо ;
- запрошує на засідання для виступів провідних учених, викладачів,
творчих особистостей та інших ;
- клопоче про заохочення студентів, що активно беруть участь у роботі
об‘єднання .
4.Організація роботи об‘єднання
4.1. Засідання об‘єднання проводяться не менше одного разу на
місяць;
4.2. На засіданнях розглядаються питання відповідно до плану роботи
об’єднання , обговорюються результати праць їх членів( статті, реферати
й конкурсні роботи й тощо.).
4.3. Основні форми роботи студентів:
- виконання завдань дослідницького характеру ;
- підготовка доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань,
виступу з ними на засіданнях об‘єднання , семінарах і конференціях;
- підготовка і проведення студентських акцій, змагань, конкурсів, екскурсій,
концертів, тощо;
5. Права й обов'язки членів об‘єднання
5.1. Членом об‘єднання може стати будь-який студент, який успішно
освоює навчальну програму (не має незадовільних оцінок за підсумками
семестру навчання) і має бажання брати участь у роботі об’єднання. Прийом
здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви вступаючого.
5.2.Члени об‘єднання мають право:
- брати участь у планових заходах об’єднання ;
- одержувати інформацію про організацію роботи студентів;
- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі роботи
студентів.
5.3. Члени студентського об‘єднання зобов'язані:
- протягом навчального року регулярно відвідувати засідання об‘єднання ;
- виступати на засіданнях об‘єднання з повідомленнями й доповідями,
номерами ;
- виконувати доручення;
- розробляти обрану тему готувати презентації, виховні заходи, тощо ;
2. Мета клубу
2.1 Розповсюджувати культурні та духовні, моральні та етичні цінності.
2.2 Дотримуватись принципів демократії при спілкуванні.
2.3 Впроваджувати загальнонаціональні традиції, обряди, звичаї.
2.4 Об’єднувати моральний, інтелектуальний, науковий потенціал своїх членів та
захист їхніх прав і свобод.
2.5 Сприяти національно-патріотичній свідомості членів клубу.
2.6 Формувати всебічно та гармонійно розвинену особистість.
2.7 Виховувати шанобливе ставлення до культурних та духовних цінностей

українського народу та народів інших національностей, що проживають на
території України та за її межами.
3. Завдання клубу
3.1 Розширювати кругозір, поглиблювати знання з питань науки, техніки та
культури, пізнання явищ і подій навколишнього світу.
3.2 Навчитись мистецтву вести діалог.
3.3 Розвивати здібності відстоювати свою думку.
3.4 Формувати громадянську позицію та активізувати участь студентської
молоді в процесах державного життя України.
3.5 Віднести турботу та милосердя до головних духовних цінностей.
3.6 Вважати дружбу і товаришування запорукою відносин між членами клубу.
3.7 Забезпечити захист прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.
3.8 Формувати культуру мовлення та поведінку, художньо-естетичні смаки.
3.9 Висвітлювати діяльність клубу засобами масової інформації (телебачення,
радіо, періодичні видання, веб-сайт бібліотеки).
4. Принципи взаємовідносин у клубі
4.1 Демократичність.
4.2 Відповідальність.
4.3 Індивідуальність.
4.4 Добровільність.
4.5 Цілеспрямованість.
4.6 Рівноправність.
5. Види діяльності клубу
5.1 Співпрацювати з відомими людьми нашого краю та іншими бібліотеками
міста у підготовці та проведенні культурно-просвітницьких заходів і в розробці
та впровадженні творчих, соціальних та інших молодіжних програм.
5.2 Вести активну пропаганду новинок літератури та періодичної преси.
6. Членство в клубі
6.1 Особа, що хоче вступити до клубу, складає письмову заяву, яка підтверджує
бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності
клубу.
6.2 Членом клубу може бути людина, яка прагне до самовдосконалення,
саморозвитку.
6.3 Членство в клубі здійснюється на засадах добровільності, толерантності та
виконання статутних положень.
7. Права та обов’язки членів клубу
7.1 Члени клубу зобов’язані
7.1.1 Дотримуватись положень даного Статуту.
7.1.2 Сприяти реалізації цілей клубу.
7.1.3 Регулярно відвідувати засідання, брати активну участь у підготовці та
проведенні заходів.
7.1.4 Виконувати доручення Ради клубу.

7.1.5 Працювати над власною самоосвітою та самовдосконаленням,
реалізацією власних потенційних пізнавальних можливостей.
7.1.6 Поважати ціннісно-світоглядні засади, права та інтереси членів клубу.
7.1.7. Дотримуватись норм моралі, високої культури у спілкуванні з колегами,
керівниками, викладачами.
7.1.7 Вносити членські внески (у разі прийняття відповідного рішення).
7.2 Члени клубу мають право:
7.2.1 Брати участь у всіх засіданнях клубу та Ради клубу.
7.2.2 Демократично спілкуватися, захищати свою позицію.
7.2.3 Виступати на засіданнях клубу з оглядами, обміном думок.
7.2.4 Брати участь у складанні та обговоренні плану роботи клубу.
7.2.5 Вносити пропозиції щодо діяльності клубу, вдосконалення форм і методів
його роботи.
7.2.6 Обирати й бути обраним до керівних органів клубу.
7.3 Членство може бути припинене
7.3.1 Добровільно за поданою заявою.
7.3.2 Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів клубу:
- за порушення (невиконання) умов статуту про діяльність клубу, рішень
керівництва;
- за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.
7.3.3 Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після
затвердження рішення про виключення з органів клубу.
7.3.4 Членство в клубі не виключає членства в інших громадських організаціях
та об’єднаннях.
8. Організаційна структура клубу та керівні органи
8.1 Клуб має свій регламент діяльності.
8.2 До складу клубу входять працівники структурних підрозділів інституту
та студентська молодь.
8.3 Для організації роботи клубу обирається актив – це Президент і Рада клубу.
8.4 Найвищим керівним органом клубу є Загальні збори (зустріч активу клубу і
постійної групи для обговорення реалізації певних програм чи вирішення
організаційних питань), які відбуваються один раз на квартал. Ініціювати
позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів клубу.
8.4 Повноваження Загальних зборів
8.4.1 Визначати основні напрямки діяльності: розглядати усі питання,
пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності клубу.
8.4.2 Укомплектовувати склад клубу.
8.4.3 Приймати нових членів до клубу чи виключати існуючих зі свого складу.
8.4.4 Вирішувати інші питання діяльності.
8.4.5 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання
членами клубу.
8.5 Повноваження членів клубу
8.5.1 Члени клубу повинні планувати і організовувати роботу клубу.
8.5.2 Зміни і доповнення до Статуту можуть бути запропоновані членами
клубу.
8.5.3 Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до
Статуту клубу.

