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1. Загальні положення 

 1.1. Європейський клуб ( надалі Клуб) є добровільним молодіжним 

об’єднанням учнів та студентів коледжу, яке має на меті поглиблення та 

розширення культурних, наукових, ділових та гуманітарних зв’язків 

молоді в Україні та країнах Європи, виховання підростаючого покоління в 

дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої 

дипломатії і миротворчості. 

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах 

гуманізму і доброзичливості , поваги до національних почуттів і 

культурних традицій народів. 

1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів : 

 рівноправність членів, самоврядування; 

 добровільний вступ до Клубу і вихід з нього; 

 колегіальність рішень, що приймаються. 

2. Мета діяльності європейського клубу 

• Формувати почуття європейської єдності та розширювати знання про 

Європу. Знаходити спільні цінності, подібності культур, традицій. Сприяти 

усвідомленню спільної історії України та країн Європи; 

• Підвищувати інтелектуальний розвиток учнів та студентів коледжу, 

відкривати для себе “європейське” бачення світу, розширювати світогляд; 

• Ознайомлювати з культурою, мовою, традиціями, пам’ятками 

архітектури та історією народів Європи; 

• Формувати нове покоління європейців; 

• Покращувати комунікативні навички спілкування; 

• Розвивати і допомагати самореалізації особистості, виховувати 

талановиту молодь. 

3.Завдання європейського клубу 

• Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в 

дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню гарних 

стосунків з однолітками за кордоном та підтримуючи курс України на 



інтеграцію в європейську спільноту.  

• Поширення та розповсюдження інформації про Європу, європейські 

країни та Євросоюз. Інформування про інтеграційні процеси в Європі, 

засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи.  

• Поширення нових форм позашкільної діяльності учнів, таких як дебати 

на європейські теми, організація конкурсів, конференцій на європейську 

тематику, прослуховування пісень, перегляд фільмів, організація походів.  

• Налагодження співпраці з іншими європейськими клубами в Україні та за 

кордоном, організація спільних проектів та заходів (наприклад День 

Європи, День України); 

• Заохочення до вивчення іноземних мов, вивчення побутових та 

культурних реалій тієї чи іншої мови, фразеологізмів способом проведення 

коротких мовних курсів, залученням учнів до участі в різних заходах на 

темиЄвропи. 

• Пізнання Європи, європейської території, розпочавши від рідного краю. 

4. Членство у Клубі. 

 Членом Клубу може бути будь-який здобувач освіти чи студент 

коледжу. 

 Статус члена Клубу присвоює рада Клубу згідно з поданням 

зацікавленої особи. 

5. Права та обов'язки членів. 

Правом кожного члена Клубу є: 

 участь у Загальних Зборах Клубу; 

 активне та пасивне виборче право при виборах керівних органів 

Клубу; 

 складання пропозицій відносно діяльності Клубу та активна участь в 

дискусіях на цю тему. 

Обов'язком кожного члена є: 

 дотримання Статуту; 



 активна участь в ініціативах, які Клуб бере на себе та допомога в їх 

приготуванні, узгоджена з керівництвом Клубу та іншими членами; 

 підпорядкування рішенням керівництва Клубу. 

6. Керівні органи Клубу. 

Керівними органами Клубу є: 

 загальні Збори; 

 рада Клубу. 

В Загальних Зборах беруть участь усі члени Клубу. 

 Загальні Збори є найвищим керівним органом Клубу та 

уповноважені приймати усі рішення, що пов'язані з діяльністю 

Клубу. 

 Загальні Збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере 

участь принаймні 1/3 членів Клубу. 

 Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів 

(тобто голосів „за" повинно бути більше, ніж суми голосів „проти" та 

„утримались"), якщо інше не передбачено Статутом. 

 Рада Клубу складається з трьох осіб, обирається на один рік 

Загальними Зборами протягом півтора місяця від початку 

навчального року: 

7.  Рада Клубу: 

 керує поточною діяльністю Клубу; 

 є офіційним представником Клубу; 

 з-поміж своїх членів обирає головуючого, який керує її роботою; 

 приймає рішення абсолютною більшістю голосів, за присутності 

принаймні двох членів. 

8. Прикінцеві положення. 

 Цей Статут стає чинним після прийняття його принаймні 2/3 членів 

Клубу. 

 Зміни у Статуті приймаються Загальними Зборами більшістю 

мінімум 2/3 голосів. 
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