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1. Загальна частина 

1.1.Студентський клуб– це об'єднання здобувачів освіти для здійснення 

організаційно-виховної роботи в Малинському фаховому коледжі. Основним 

завданням студентського клубу є залучення здобувачів освіти до культурної 

діяльності, що передбачає активну діяльність здобувачів освіти коледжу по 

розширенню світогляду, формуванню активної життєвої позиції, з метою 

формування культури дозвілля в студентському середовищі. Метою 

діяльності клубу також є інтенсифікація процесів зростання соціальної 

активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за 

доручені справи, а також гармонійному розвитку особистості членів клубу. 

1.2. Клуб використовує майнову базу Малинського фахового коледжу, 

підпорядковується його керівництву. 

1.3. У своїй діяльності Клуб керується Статутом МФК, Законами України 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно-

технічну освіту» «Про вищу освіту», Наказами та Розпорядженнями 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про студмістечко МФК, 

Положенням про студентське самоврядування МФК та цим Положенням. 

 

2. Мета та завдання Клубу 

 

2.1. Створення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля членів 

Клубу, їх інтелектуального та спортивного розвитку у студентському 

середовищі МФК. 

2.2. Підготовка студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та 

культурної роботи. 

2.3. Організація та проведення у коледжі мистецьких та творчих заходів, 

конкурсів, семінарів, лекцій із залученням здобувачів освіти, викладачів, 

працівників МФК та інших зацікавлених осіб. 

2.4. Участь у змаганнях, конкурсах різного рівня, представляючи МФК. 

2.5. Проведення позанавчальної та виховної роботи зі студентською 

молоддю, пропагування здорового способу життя, підвищення їх 

інтелектуального і культурного рівня. 

 

3. Права та обов'язки членів 

 

3.1. Членами Клубу можуть бути здобувачі освіти, працівники МФК. 

3.2. Члени Клубу мають право:  

3.2.1. брати участь у роботі керівних органів Клубу;  



3.2.2. займатися творчістю у командах Клубу;  

3.2.3. виступати за збірні команди від імені МФК в усіх конкурсах, 

олімпіадах;  

3.2.4. користуватися матеріально-технічною базою МФК; 

3.3. Члени Клубу зобов'язані:  

3.3.1. виконувати всі рішення керівних органів Клубу;  

3.3.2. активно брати участь у підготовці та проведенні заходів, які 

організовуються та проводяться Клубом;  

3.3.3. проводити пропаганду здорового способу життя серед здобувачів 

освіти коледжу, залучати якомога більшу кількість здобувачів освіти до 

занять творчістю;  

3.3.4. дбайливо ставитись до майна та обладнання МФК. 

 

4. Створення, структура та органи управління 

 

4.1. Клуб створюється наказом директора МФК за поданням заступника 

директора з виховної роботи. 

4.2. Вищим органом керівництва Клубу є Загальні Збори (далі - Збори). 

4.3. Збори обирають Голову Клубу строком на один рік.:  

4.4. Голова Клубу діє на підставі цього Положення і здійснює свої 

повноваження без доручення.  

4.5. Голова Клубу підзвітний культорганізатору та заступнику директора з 

виховної роботи МФК. 
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