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1. Основні положення
1.1. Клуб інтелектуальних ігор Сумського державного університету
«Інтелект» (далі – Клуб «Інтелект») є структурним підрозділом Культурномистецького центру СумДУ, який створено з метою виявлення талановитої та
обдарованої молоді, розвитку та вдосконалення інтелектуальних і творчих
здібностей, забезпечення культурного дозвілля студентів та школярів у
позанавчальний час.
1.2. Клуб в межах своєї компетенції співпрацює з усіма відповідними
службами та підрозділами університету.
1.3. У своїй роботі клуб «Інтелект» керується державною законодавчою
та нормативною базою, а також чинною нормативною базою СумДУ та даним
Положенням.
2. Основні завдання та принципи діяльності клубу.
2.1. Клуб «Інтелект» створюється з метою поліпшення організації дозвілля
студентської молоді, її інтелектуального розвитку та виховання, формування
навичок продуктивного спілкування та логічного мислення.
2.2. Клуб працює за окремим планом, який щорічно готується керівником
клубу спільно з фахівцями КМЦ, керівниками відповідних гуртків та секцій і
затверджується проректором з науково-педагогічної роботи та гуманітарних
питань. На базі клубу можуть проводитися турніри, тренінги, змагання з шахів
та інших видів інтелектуальних ігор.
2.3. Основними завданнями клубу є:

- популяризація інтелектуального руху серед студенів СумДУ та молоді
міста і області;
- формування у молоді високих інтелектуальних та культурних потреб;
- залучення студентської молоді та школярів до активних занять шахами,
шашками, іншими інтелектуальними іграми;
- підвищення психологічної культури молоді та розвиток навичок
культурного спілкування;
- виявлення та розвиток творчих та організаторських здібностей молоді;
- організація тренувального процесу з шахів та інших інтелектуальних ігор
для дитячих та юнацьких команд різних вікових категорій.
2.4. Тренувальний процес та робота гуртків та базі Клуб «Інтелект»
забезпечується у встановленому порядку. Клубом також можуть надаватись
платні послуги у відповідності до «Переліку платних послуг, які можуть
надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної та комунальної власності», затвердженого
відповідною Постановою Кабінету Міністрів України.
2.5. Клуб «Інтелект» веде роботу як у формі організованих масових
заходів (тематичні зустрічі, змагання, турніри, диспути, виставки тощо), так і в
режимі звичайних секційно-тренувальних занять.
2.6. Клуб «Інтелект» використовує надану йому університетом
матеріальну базу для проведення тренувального процесу та занять гуртків
згідно розкладу, а також організовує проведення масових змагань і турнірів на
базі інших структурних підрозділів СумДУ, залучаючи при цьому передусім
можливості Спортивного клубу, бібліотеки та КМЦ (приміщення,
інформаційну базу, спортивні споруди, інвентар, обладнання) для підвищення
якості заходів.
2.7. Клуб «Інтелект» співпрацює з «Федерацію шахів Сумської
області», іншими громадськими організаціями, проводячи спільні заходи та
реалізуючи спільні проекти у сфері культури і спорту.
3. Керівництво роботою Клубу.
3.1. Штатний розклад клубу як структурного підрозділу КМЦ формується у
встановленому порядку.
3.2. Загальне керівництво клубом здійснює директор Культурномистецького центру. Безпосереднє керівництво роботою клубу може бути
покладено на фахівця КМЦ (далі – адміністратор), який у здійсненні цих
завдань безпосередньо підпорядкований директору КМЦ та функціонально –
директору спортивного клубу у питаннях організації тренувального процесу та
змагань за відповідними видами спорту (шахи, шашки, спортивний бридж
тощо).
3.3. Адміністратор клубу:
- керує поточною роботою клуб «Інтелект»;
- координує діяльність гуртків та секцій, які працюють на базі клубу
організовує тренувальний процес;
- веде роботу по залученню студентів та школярів до гуртків та секцій;

- несе відповідальність за планування, організацію підготовки та
проведення заходів на базі клубу;
- бере участь у проведенні заходів, що реалізуються на базі Клубу,
відповідаючи за дотримання розкладу занять та забезпечуючи учасників
необхідним інвентарем та умовами для роботи;
- спільно з КМЦ, спортклубом, керівниками гуртків та секцій забезпечує
участь представників клубу в міських, обласних, всеукраїнських змаганнях та
турнірах;
- спільно з фахівцями КМЦ оформляє документацію (акти, договори,
кошториси тощо) по організації та забезпеченню заходів;
- співпрацює з представниками студентського самоврядування та
студентської профспілки, відповідальними за спортивну та культурно-масову
роботу;
- у відповідності до затверджених посадових обов’язків готує та своєчасно
подає робочі та фінансові звіти про роботу клубу;
- є матеріально-відповідальною особою, відповідає за комплектацію клубу
необхідними меблями та спорядженням для ведення тренувального процесу та
проведення заходів, забезпечує їх зберігання, надає пропозиції щодо
вдосконалення матеріальної бази клубу.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
4.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження Вченою радою
університету.
4.2. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть
вноситися рішенням вченої Ради університету або наказом ректора.
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