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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський клуб за інтересами 

«АртФін» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Клубна діяльність – одна з активних форм самореалізації особистості. 

1.2. Клуби та об’єднання за інтересами – одна із найбільш вдалих форм 

диференційованої роботи з різними групами студентів. Вони можуть стати 

логічним продовженням індивідуальної роботи викладача і студента. Клуб 

створюється для спілкування людей, що мають єдину мету, завдання, інтереси, 

для обміну думками, удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, 

літератури, людської діяльності, сприяє становленню особистості. 

1.3. Студентський клуб за інтересами є добровільною організацією 

студентів, які виявили бажання займатися творчими справами нарівні з іншими 

членами клубу без заохочень та цікаве проведення часу в колі однодумців.  

1.4. Студентський клуб за інтересами створюється при кафедрі.  

1.5. Офіційна назва: «АртФін». 

 

2. Мета й завдання створення студентського клубу за інтересами 

 

2.1. Метою клубу є залучення студентів до організації святкової 

атмосфери на кафедрі, активне проведення дозвілля, виконання творчих 

завдань, розвиток здібностей, нахилів та уподобань. 

2.2. До завдань клубу входять: 

- виявлення інтересів, творчих здібностей, талантів студентів; 

- розвиток навичок самоорганізації студентів; 

- підтримання в студентів прагнення до самовдосконалення; 

- формування дружніх стосунків між членами клубу; 

- набуття студентами навичок комунікації, роботи в команді. 



2.3. Для досягнення своїх цілей клуб за інтересами за необхідністю 

проводить засідання чи заняття.  

 

3. Керівництво студентським клубом за інтересами 

 

3.1. Керівником клубу є викладач, який є відповідальним на кафедрі за 

виховну та організаційну роботу зі студентами. 

3.2. Керівник студентського клубу за інтересами:  

- організовує роботу клубу;  

- розробляє план роботи клубу на семестр та веде журнал обліку роботи 

клубу;  

- підбирає та призначає відповідального за конкретний вид творчого 

завдання;  

- здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів та 

індивідуальних здатностей;  

- займається файдрейзінгом; 

- клопочеться про заохочення студентів, що активно беруть участь у 

роботі клубу.  

 

4. Членство в студентському клубі за інтересами 

 

4.1. Членом студентського клубу за інтересами може стати будь-який 

студент. 

4.2. Член клубу має право відвідувати всі заходи, здійснювані клубом, 

брати участь у їх підготовці, організації та проведенні, проявляти ініціативи, 

залучати до участі в клубній роботі своїх друзів чи знайомих (які перебувають 

поза колективом навчального закладу: учнів шкіл, друзів за спільними 

інтересами, дорослих з такими ж інтересами), проводити профорієнтаційну 

роботу.  

4.3. Член клубу зобов’язаний своєю активною участю сприяти 

досягненню цілей клубу. 



4.4. Члени клубу можуть запрошувати гостей, фахівців та інших 

зацікавлених осіб з питань, що пов’язані з діяльністю клубу. 

 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування»,  

к.е.н., доцент         О.О. ЯЦУХ 

 


