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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Інтелектуальний клуб «Універсум» Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара (далі - Клуб) є добровільним об’єднанням 
громадян, створеним з метою розвитку, популяризації й підтримки культури 
інтелекту та інтелектуальної культури.

1.2 Клуб здійснює свою діяльність на засадах спільності інтересів 
і рівноправності його членів, гласності, відкритості, самоуправління й законності. 
В межах, встановлених чинним законодавством, Клуб є вільним у виборі 
внутрішньої структури, форм і методів діяльності.

1.3 Формат Клубу не передбачає політичної та релігійної діяльності. На всіх 
заходах, які організовуються Клубом, забороняється будь-яка політична та 
релігійна агітація.

1.4 У своїй діяльності Клуб керується Конституцією і законами України, 
іншими нормативно-правовими актами держави (Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів, Міністерства освіти і науки України), Статутом Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, рішеннями Вченої ради, 
наказами, розпорядженнями адміністрації та цим Положенням.

1.5 Адреса Клубу -  пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна.

2 ЦІЛІ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основними цілями діяльності Клубу є:
-  сприяння розвитку інтелектуального потенціалу університету, м. Дніпра 

та Придніпровського регіону;
-  популяризація кращих надбань національної і світової науки серед 

студентства й широкої громадськості;



-  виявлення і підтримка перспективних аналітико-прогностичних ініціатив 
та проектів щодо вирішення нагальних проблем життєзабезпечення в регіоні, 
країні, світі;

-зміцнення престижності інноваційної діяльності, універсального знання 
в молодіжному середовищі.

2.2 Досягнення вказаних цілей Клуб забезпечує за допомогою наступних 
методів:

-  організовує та проводить публічні лекції авторитетних учених 
університету, регіону, України, ближнього та дальнього зарубіжжя;

-  влаштовує інші заходи (круглі столи, брифінги, дискусійні майданчики 
тощо), що сприяють зростанню інтелектуального рівня студентів, аспірантів, 
молодих учених;

-  надає методичну підтримку зацікавленим особам і організаціям;
-  здійснює пропаганду науки та новітніх наукових досягнень через засоби 

масової інформації, Інтернет, веб-сайт ДНУ.

З ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

3.1 Членами Клубу можуть бути студенти, аспіранти та викладачі, 
зацікавлені у власному інтелектуальному зростанні й бажаючі сприяти розвитку 
інтелектуального руху в університеті, місті та регіоні.

3.2 Члени Клубу мають право:
-  отримувати інформацію про всі заходи, що проводяться Клубом;
-  вносити пропозиції щодо формування та реалізації програми дій Клубу;
-  представляти Клуб в межах повноважень, наданих Радою Клубу;
-  обирати й бути обраним до Ради Клубу;
3.3 Члени Клубу зобов’язані:
-  брати активну участь у здійсненні цілей і завдань, визначених цим 

Положенням, виконанні рішень Ради Клубу;
-  утримуватись від дій та вчинків, які завдають шкоди репутації Клубу.
3.4 Членство в Клубі припиняється за власним бажанням.

4 КЕРІВНИЦТВО КЛУБУ

4.1 Постійно діючим керівним органом Клубу є Рада, яка обирається з числа 
його членів терміном на один рік;

4.2 Рада Клубу збирається і проводить свої засідання у міру необхідності, 
але не рідше одного разу на семестр;

4.3 На Раду Клубу покладаються такі обов’язки:
-  планування, організація і проведення заходів відповідно до програми дій 

Клубу;
-  своєчасне інформування членів Клубу про місце, час і зміст клубних 

заходів;
-  організація інформаційної та методичної роботи Клубу;
4.4 Раду Клубу очолює Президент, який координує і забезпечує реалізацію 

всіх заходів, передбачених програмою та поточними планами роботи Клубу,



організовує і веде його засідання, вирішує питання взаємодії з адміністрацією, 
підрозділами університету, органами управління міста і реріону.

Президент Клубу 

ПОГОДЖЕНО

.В. Шевцов

Проректор з науково-педагогічної роботи 
у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді .В. Іваненко

Начальник юридичного відділу Т.В. Шляхова

Провідний інженер відділу стандартизації 
та метрології Г.І. Зарівняк


