
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

А . Бакіров

Рішення Вченої ради
з питання створення студентського клубу «Кагагіп 8іис1еп1; НаІІ» 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» 

від 29 жовтня 2018 року, протокол №10

Заслухавши й обговоривши доповідь директора Навчального центру 
соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти 
Махновського С.С., про створення студентського клубу «Кагагіп 8іибепІ 
НаІІ» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Вчена 
рада ухвалює:

1. Створити студентський клуб «Кагагіп Зіисіепї НаІІ» Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна.

2. Затвердити Положення про студентський клуб «Кагагіп Зйдсіепі; НаІІ» 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.
Відповідальні: директор Навчального центру соціально-виховної та
позаосвітньої діяльності.
Термін виконання: до 01.11.2018 р.



ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський клуб «Karazin Student Hall» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

1. Загальні положення 

1.1. Студентський клуб «Karazin Student Hall» (далі - Клуб) є структурним підрозділом 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі - університет), 

підпорядкованим ректору. 

1.2. Клуб створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на підставі 

рішення Вченої Ради університету. 

1.3. Клуб у своїй діяльності керується законодавством України, в тому числі законами 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», нормативних актів 

Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових актів України; Правил і 

норм з охорони праці та безпеки життєдіяльності; Антикорупційної програми Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Статуту Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, Правил внутрішнього розпорядку Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Колективним договором між адміністрацією 

та трудовим колективом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, наказів 

та розпоряджень ректора, проректорів та цього положення. 
 

2. Основні завдання та напрямки діяльності Клубу 

2.1. Створення умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до 

різноманітних видів освітньої та творчої діяльності.  

2.2. Організація дозвілля студентів університету: проведення конкурсів, фестивалів, 

тематичних виставок, майстер-класів, тренінгів, публічних лекцій, відеолекторіїв тощо. 

2.3. Організація та проведення концертно-видовищних та культурно-виховних заходів за 

участі видатних діячів культури, мистецтва, науки, спорту, тощо. 

2.4. Організація та проведення заходів, направлених на встановлення міжвузівського та 

міжнародного співробітництва. 

2.5. Участь в організації позаосвітньої діяльності та інтеграції іноземних студентів з 

урахуванням традицій та корпоративної культури університету. 

2.6. Реалізація заходів направлених на встановлення сталої співпраці студентського 

загалу з адміністрацією,  органами студентського самоврядування, радою іноземних студентів, 

профспілковими організаціями, молодіжними та волонтерськими організаціями. 
  

3. Умови та організація діяльності працівників Клубу 

3.1. Колектив Клубу самостійно планує діяльність та визначає напрямки і перспективи 

свого розвитку. 

3.2. Відповідно до Постанови КМУ №796 від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами 

та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» може 

надавати платні послуги. 

3.3. Завідувач (заступник завідувача) забезпечує ефективне цільове використання 

приміщень, в яких Клуб проводить свою роботу, раціональне використання енергоресурсів та 

інших комунальних послуг 

3.4. Щорічно до 1 грудня поточного року готує план своєї роботи на наступний 

календарний рік та подає їх ректору. 

3.5. Загальну координацію роботи Клубу здійснює Навчальний центр соціально-виховної 

та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти. 



  

4. Структура та органи керівництва Клубу 

4.1. Керівництво Клубом здійснює завідувач Клубу. Прийняття на роботу та звільнення 

завідувача здійснюється за наказом ректора університету. Посадові обов’язки та права 

завідувача Клубу  регламентуються посадовою інструкцією. 

4.2. Завідувач Клубу безпосередньо підпорядковується ректору.  

4.3. Трудовий колектив Клубу складають працівники, що працюють на підставі 

трудового договору. У своїй роботі вони керуються законодавством України, Статутом 

Університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету, Колективним договором, 

цим Положенням та посадовими інструкціями. 
 

5. Фінансова діяльність Клубу 

5.1. Фінансування діяльності Клубу здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду 

університету та інших джерел власних надходжень, не заборонених законодавством України. 

5.2. Майно Клубу перебуває на балансі університету і використовується Клубом 

відповідно до видів та напрямків своєї діяльності та законодавства України. 

5.3. Бухгалтерський облік та звітність фінансової діяльності Клубу проводить 

бухгалтерія університету у встановленому законодавством порядку. 
 

6. Охорона праці 

6.1. У студентському клубі «Karazin Student Hall» виконуються вимоги нормативно-

правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6.2. У студентському клубі «Karazin Student Hall» проводяться інструктажі з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності відповідно до нормативно-правових актів. 
 

7. Заходи із запобігання корупції 

7.1. У своїй роботі працівники студентського клубу «Karazin Student Hall» керуються 

положеннями Антикорупційної програми Харківського національного університету імені      

В.Н. Каразіна та зобов’язані вживати заходів, спрямованих на запобігання корупції. 
 

8. Ліквідація або реорганізація 

8.1. Ліквідація або реорганізація студентського клубу «Karazin Student Hall» 

здійснюється згідно із законодавством України, Статутом Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

8.2. Під час ліквідації або реорганізації студентського клубу «Karazin Student Hall» 

вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

законодавства України. 

 

 

 


