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МІНIСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ПРИЙНЯТО 

на  засіданні  Вченої ради ОНТУ 

від 14.06. 2022 року № 14 

 ВВЕДЕНО В ДІЮ 

наказом ОНТУ від 15.06.  2022 р. № 214-01    

«Про введення в дію положень» 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ  

1. Загальні положення 

1.1. Студентський клуб ОНТУ (надалі – Студклуб) покликаний 

вирішувати завдання, спрямовані на реалізацію творчого потенціалу студентів 

Університету, та сприяти задоволенню потреб молоді в інтелектуальному, 

культурному і духовному розвитку. 

1.2. Студклуб є структурним підрозділом ОНТУ, що здійснює свою 

навчально-виховну діяльність відповідно до цього Положення, затвердженим 

ректором та профспілкою ОНТУ. 

1.3. За рівнем організованості, матеріально-технічної та кадрової бази, 

громадських зав’язків і відносин клуб є багатопрофільним осередком, що 

забезпечує підтримку і розвиток культурно-творчої, просвітницької та 

дозвільної діяльності. 

1.4. У своїй діяльності Студклуб керується законодавством України, 

законом «Про охорону праці» та іншими нормативними актами з охорони 

праці та пожежної безпеки, розпорядженнями ректора Університету, статутом 

ОНТУ, правилами внутрішнього розпорядку, цим Положенням. 

1.5. Діяльність Студклубу не залежить від релігійних об’єднань, 

політичних партій і рухів. 

1.6. Положення про Студклуб набуває чинності після його 

затвердження адміністрацією Університету та профспілковим комітетом 

ОНТУ. 
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2. Цілі Студклубу 

2.1. Створення оптимальних умов для розкриття творчих здібностей 

студентства, всебічного і гармонійного розвитку особистості, широке 

залучення студентів Університету до активних занять у творчих колективах. 

2.2. Виховання в членів колективу моральних і духовних цінностей, 

таких особистісних якостей, як працьовитість, організованість, 

дисциплінованість, відповідальність. 

2.3. Задоволення соціально-культурних запитів і духовних потреб 

студентів і співробітників Університету. 

2.4. Збереження й розвиток традицій Університету. 

2.5. Підтримка студентських ініціатив. 

3. Завдання Студклубу 

3.1. Формування творчого активу студентів ОНТУ, робота з 

талановитою молоддю. 

3.2. Відкриття для студентів Університету на базі студентського клубу 

творчих секцій, студій, гуртків. 

3.3. Організація громадянського та патріотичного виховання студентів. 

3.4. Розробка і здійснення форм культурно-масових заходів, що 

сприяють розкриттю творчих можливостей особистості. 

3.5. Формування виконавської культури і розвиток естетичного смаку 

студентів. 

3.6. Розвиток організаторських якостей в студентів, їх здатності до 

роботи в колективі. 

3.7. Розвиток національної культури та підвищення духовної освіченості 

студентів, викладачів і співробітників. 

4. Основні форми роботи Студклубу 

4.1. Організація регулярного навчання студентів сценічним видам 

мистецтв. 

4.2. Організація культурно-просвітницьких заходів силами студентів і 

викладачів, формування потреби в освоєнні цінностей національної та світової 

культури, практична допомога соціально-значущим творчим ініціативам та 

проектам. 

4.3. Участь у реалізації культурних проектів і програм, у тому числі 

міжнародних, координація та співпраця з творчими організаціями міста. 

4.4. Інформування про діяльність творчих колективів Університету за 

допомогою сайту Університету та газети «Технолог». 

4.5. Проведення рекламних кампаній, пов'язаних з науковою діяльністю, 

студентським та культурним життям ОНТУ; реалізація заходів з метою 

формування іміджу Університету та створення позитивної мотивації в 

абітурієнтів, а також для залучення до творчої діяльності максимальної 

кількості студентів. 
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4.6. Технічне забезпечення репетицій і заходів творчих колективів (у 

тому числі й за межами Університету), наукових і звітних конференцій, днів 

відкритих дверей тощо. 

5. Функції Студклубу 

До основних функцій Студклубу належить: культурно-просвітницька, 

творча, інформаційно-методична, організації дозвілля. 
5.1. Культурно-просвітницька функція реалізується через такі види 

діяльності: естетичне виховання студентів Університету; поширення серед 

студентів духовно-моральних, громадянських і патріотичних цінностей 

вітчизняної та світової культури; створення умов для розвитку народної 

творчості та збереження культурних цінностей і традицій; забезпечення 

співробітництва з професійними закладами культури і мистецтва: театрами, 

музеями, виставковими залами, творчими спілками. 

5.2. Творча функція реалізується через такі види діяльності: залучення 

студентів і співробітників Університету до участі в творчих колективах і 

студіях; підготовка і проведення масово-видовищних і розважальних заходів, 

оглядів-конкурсів, свят, фестивалів, концертів, вистав, організація 

гастрольних поїздок самодіяльних колективів, в тому числі й з метою 

профорієнтаційної або шефської роботи за межами Університету; участь 

творчих колективів у загальноміських та обласних заходах і програмах. 

5.3. Інформаційно-методична функція реалізується через такі види 

діяльності: рекламування творчих успіхів і досягнень Університету в ЗМІ, 

формування інформаційної бази з культурно-просвітницької роботи 

(друкована продукція, аудіо- та відеоматеріали) для практичної діяльності, а 

також для літопису Університету; надання методичної допомоги інститутам, 

факультетам, підрозділам Університету в організації та проведенні масових 

заходів та культурно-просвітницької роботи; організація пошуку, розробки та 

реалізації нових напрямків і програм у молодіжному русі; комплектація аудіо- 

та відеообладнання, культінвентарю для забезпечення творчої роботи; 

вивчення духовних, естетичних і культурних запитів студентів Університету 

та використання результатів цих досліджень у виховній та культурно-

просвітницькій роботі. 

5.4. До функції організації дозвілля належать такі види діяльності: 

створення умов для підвищення культурного рівня студентської молоді; 

поліпшення дозвілля та активного відпочинку студентів; проведення вечорів 

відпочинку, дискотек, свят, урочистостей, ритуалів, новорічних карнавалів, 

дитячих ранків, ювілейних дат Університету та ін. 

6. Керівництво Студклубу 

Координацію роботи Студклубу в рамках загальної діяльності 

Університету здійснює проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи. 
Керівництво роботою Студклубу здійснюється директором, який 

призначається і звільняється з посади наказом ректора. 
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6.1. Директор: 

– Здійснює керівництво повсякденною діяльністю Студклубу; 

– Планує, організовує і контролює діяльність Студклубу; 

– Відповідає за якість та ефективність роботи Студклубу; 

– Контролює дотримання вимог з охорони праці і техніки безпеки 

протягом робочого часу; 

– Здійснює постійний контроль відвідуваності студентами; 

– Здійснює підбір і розстановку кадрів, розподіл посадових обов'язків; 

– Представляє Студклуб у державних, муніципальних органах, у 

громадських та інших організаціях, підтримує творчі взаємозв'язки зі 

Студклубами інших вищих навчальних закладів; 

– Надає звіти про діяльність Студклубу. 

6.2. Заступник директора: 

– Забезпечує через керівників творчих колективів регулярність занять і 

раціональне поєднання навчального навантаження з концертною діяльністю; 

– Складає програми концертів та масових заходів, виступів учасників 

творчих колективів Студклубу; 

– Організовує прийом до колективів художньої самодіяльності; 

– У разі відсутності директора Студклубу виконує його обов'язки. 

7. Структура Студклубу 

Студклуб організовує роботу творчих об'єднань за інтересами: гуртки, 

секції, студії, ансамблі, театри, тимчасові творчі об'єднання та ін. 

Комплектування творчих об'єднань усіх профілів і прийом до об'єднань 

здійснюється на основі бажання студента і результату співбесіди. Рішення про 

зарахування студента до числа членів об'єднання ухвалює керівник гуртка 

(групи, студії). 

До складу Студклубу входять: 

Вокальний жанр – вокальні ансамблі, солісти, дуети, хор. 

Хореографія – ансамблі, солісти. 

Народні колективи – вокальні, інструментальні, хореографічні та 

змішані ансамблі. 

Інструментальний жанр – солісти-інструменталісти, ансамблі, ВІА,  

ді-джеї. 

Театральний жанр – театральна студія, гурток художнього слова, 

СТЕМ. 

За необхідності, а також з метою розширення та впорядкування своєї 

діяльності в Студклубі створюється штат співробітників, які забезпечують 

повноцінну роботу. 

Подання та обґрунтування доцільності прийому на роботу нових 

співробітників подається директором Студклубу на розгляд проректора  

з науково-педагогічної та виховної роботи ОНТУ. 

Структура і штати Студклубу, чисельність і склад фахівців, система і 

розміри оплати праці, надбавки та інші виплати стимулюючого характеру в 
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межах наявних коштів на оплату праці, затверджуються ректором ОНТУ 

щорічно. 

Зміст і регламентацію роботи співробітників Студклубу визначають 

посадові інструкції, трудові договори, затверджені розклади занять творчих 

колективів, накази ректора, розпорядження проректора з науково-педагогічної 

та виховної роботи і директора Студклубу. 

Розклади занять у Студклубі складаються директором спільно з заступником 

та керівниками творчих колективів з урахуванням санітарно-гігієнічних норм 

та зайнятості кабінетів і сценічних майданчиків. 

8. Критерії оцінки діяльності Студклубу 

Основні критерії діяльності Студклубу такі: кількість колективів, 

гуртків, груп, кількість залучених до них студентів, кількість і якість заходів, 

проведених в Університеті, кількість студентів, які взяли в них участь, 

кількість зовнішніх заходів, у яких взяв участь Університет (фестивалі, 

конкурси, огляди), кількість призових місць, дипломів, грамот, отриманих 

студентами в різних заходах. 

 

 

 

Проректор з НПіВРСПОіС      ПІДПИСАНО   Олена КАНАНИХІНА 

                                                                       підпис 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу   ПІДПИСАНО   Тетяна КРАВЧЕНКО 

                                                                       підпис 

 

 

 


