
ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ

«СКІФИ»

Філософія і практика діяльності



Студентський туристичний клуб 
«Скіфи» КНЕУ

- студентська громадська організація КНЕУ, що 
створена з метою розвитку туризму серед 
студентів КНЕУ, сприяння всебічному 
гармонійному розвитку студентів, пропаганди
здорового способу життя, формуванню та 
популяризації іміджу КНЕУ серед вузів України.

Положення Про студентський туристичний клуб "Скіфи" Київського 
національного економічного університету від 23.11.2000



Особистість

- Це Людина з великої літери, яка:

 знає суть свого існування на цій Землі

 вірить в добро, красу і любов

 працює над собою, толерантна до навколишніх і впевнено 

крокує у майбутнє.



Структура особистості

Дух

ДушаТіло



Місія клубу

Гармонійний розвиток особистості

Здоровий спосіб
життя

Краса

Духовність



Напрями розвитку клубу

Школа виживання
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Дорога клубу -

до гармонійного розвитку
кожного за допомогою 
конкретних дій у сфері 
туризму, мистецтва, культури, 
волонтерства, археології 
тощо.

Школа виживання – основа 
знань, вмінь і навичок для 
успішної діяльності на всіх 
наших напрямках, основа 
нашої стійкості як у походах, 
так і в житті.



Дорогу осилит идущий

Ми досягаємо своєї мети, здійснюючи конкретні проекти:

 Туристичні походи

 Екскурсії

 Експедиції

 Розкопки

 Творчі вечори

 Фестивалі

 Фотовиставки

 Зустрічі з цікавими людьми

 Волонтерські проекти

 Благодійні акції тощо.



Організатор проекту

Організатором проекту може стати кожен, хто має 
конструктивну ідею, що вписується в стратегію 
Клубу, і вміє співпрацювати з людьми навколо 
себе: 

- керівником напряму;

- іншими “скіфами”;

- зовнішніми експертами.

Командна робота зробить Твою ідею реальністю! 



Механізм реалізації ідей в клубі «Скіфи»

 Здійснено

 Створена

 Народжена
ІДЕЯ

КОМАНДА

ПРОЕКТ



Ідея є! Що далі?

1) Приходиш на збори активу або звертаєшся до 
керівника напрямку чи президента і 
розповідаєш ідею – вони багато чого можуть 
підсказати тобі;

2) Колективно вирішуєте кого і що треба для її 
реалізації;

3) Формуєш свою команду з бажаючих і вміючих 
“скіфів”;

4) Втілюєш ідею у життя!



Актив Клубу 

- Вищий орган координації усіх дій клубу 
відповідно до його місії;

Актив:

 Планує клубні заходи, підтримуючи Твої ідеї, якщо вони відповідають 
меті Клубу;

 Допомагає та консультує твою команду під час здійснення проекту; 

 Організовує усі загальноклубні заходи (турзльоти, посвяти, загальні 
збори, заняття школи виживання)

 Контролює успішність виконання усіх проектів та їх відповідність 
стратегії Клубу.



Склад активу

 “Генератор ідей” – будь-хто з Клубу, хто виявив бажання прийти і працювати в активі

 Президент ()

 Віце-президент (Олександр Бузник)

 Координатор (Ольга Валентинівна Ступак)

 Методист (Олег Дрегало)

 Керівник напряму науково-пізнавального туризму()

 Керівник напряму культури і мистецтв ()

 Керівник гуманітарно-екологічного напряму ()

 Керівник напряму археології ()

 Керівник інформаційного напряму (Олександр Бузник)

 Фінансист()

 Відповідальний за спорядження (Олег Дрегало)

 Хранитель історії ()



Президент Клубу

 обирається Загальними зборами Клубу

 виконує всі функції керівника, пов’язані із статутною діяльністю Клубу в 
межах, обумовлених Активом;

 вирішує всі питання діяльності Клубу, крім тих, що входять до компетенції 
Загальних зборів та Зборів активу;

 організовує проведення та виконання рішень Загальних зборів і Зборів 
активу;

 представляє Клуб у взаємовідносинах з іншими підприємствами,
установами і організаціями.

В.о. президента СТК «Скіфи» КНЕУ – Олександр Бузник (тел. 0506944620)



Координатор Клубу

 несе відповідальність за організаційно-виховну роботу в 
Клубі та матеріальну відповідальність за надане 
Університетом майно Клубу.

 Наказом Ректора КНЕУ Павленка А. Ф. №210-к від 
19.06.2001 року СТК «Скіфи» дану відповідальність 
покладено на помічника декана фінансово-економічного 

факультету Ступак Ольгу Валентинівну.



Методист Клубу

 Є найдосвідченішим “скіфом”

 Штатним працівником КНЕУ при кафедрі фізичної культури, що 
опікується взаємовідносинами Клубу з університетом

 Забезпечує методичну підтримку з загальних питань громадської 
діяльності Клубу

 Консультує Актив, Президента, Координатора, керівників напрямів та 
організаторів проектів щодо вирішення проблем, що виникають під 
час їх роботи 

 Відповідає за видачу спорядження у Клубі.

 Методист – Олег Дрегало



Керівники напрямів

Здійснюють реалізацію тих рішень Зборів активу, що 
стосуються напрямку їхньої роботи:

 залучаючи зацікавлених „скіфів”

 надаючи поради, консультації командам щодо виконання 
проектів

 працюючи з командами на принципах рівності, 
толерантності, заохочення ініціативності. 

 надаючи бажаючим “скіфам” виконання конкретних 
обов’язків, потрібних для ефективного розвитку Клубу 



Збори активу

 Збори активу – засідання представників активу, що проводиться 
регулярно 2 рази на місяць,  Також можливі позапланові збори 
присвячені певним невідкладним питанням

 Рішення Зборів активу оголошуються членам Клубу усно під час  
клубних днів – вівторок, четвер, відображаються на інформаційних 
стендах, сайті Клубу тощо

 Пропозиції і зауваження  кожен „скіф” може вільно висловити на 
наступних зборах активу як „Генератор ідей”,  індивідуально 
керівникові відповідного напряму або ж анонімно активу через 
скиньку ідей та пропозицій.



Основний принцип діяльності Клубу

Толерантність кожного до:
 національності

 мови спілкування
 релігійних поглядів 

 музичних та гастрономічних смаків

 політичних уподобань інших членів Клубу.
Клуб є аполітичною організацією, в якій кожен учасник має 

право вільно висловлювати власну думку на вільно 
обраній мові

Виняток: ненормативна лексика в клубі не вітається з огляду на стратегічні 
цілі організації.



Принципи Клубу

Щирість

Взаємодопомога

Служіння громадським інтересам



Хто може стати членом клубу?

Студенти, аспіранти, випускники КНЕУ ім.В.Гетьмана 
або інших ВНЗ, якщо:

1) їх поведінка в клубі не суперечить принципам 
його діяльності; 

2) вони зобов’язуються завжди дотримуватись 
стратегії клубу

3) їхній вік не перевищує 35 років 

(у випадку коли старших членів Клубу  менше 
третини, вік ролі не грає) ;



Симпатики клубу «Скіфи»

 Активні учасники клубної діяльності, які не 
навчаються, не працюють в КНЕУ, проте 
повністю поділяють основні принципи та 
дотримуються стратегії Клубу.



“Клубні дні”

Призначені для зустрічі “СКІФІВ” з метою: 

 обговорення проведених, здійснення поточних і 
планування майбутніх клубних заходів, 

 створення і діяльності команд для реалізації проектів
 відвідування “Школи виживання”

 спілкування з цікавими людьми в дружній атмосфері

 підтримки нових творчих соціально корисних ідей 
Вівторок: з 16.00 до 21.00 

Четвер: з 16.00 до 21.00



Всезагальні клубні заходи

 Загальні збори – Вищий орган Клубу як громадської організації, право голосу у якому 
має кожен член Клубу.

В повноваження Загальних зборів входить:

А) обрання Президента Клубу;

Б) затвердження програми розвитку Клубу і річного Плану заходів;

В) винесення надзвичайних рішень щодо діяльності Клубу, обов’язкових для виконання 
президентом чи керівниками напрямів.

 Посвята в нові члени СТК «Скіфи» (щороку восени)

 Відкриття сезонів - туристичні зльоти на початку нових сезонів:
А) зимово-весняного (січень)

Б) літнього (червень)

В) осінньо-зимового (вересень)



Санітарний день

Кожен останній четвер місяця відбувається 
генеральне прибирання приміщення Клубу.



Майно Клубу

 Може надаватись членам Клубу лише  для користування в 
цілях, що відповідають стратегії Клубу, на чітко 
обумовлений термін.

 Майно Клубу може надаватись у тимчасове користування 
ВИКЛЮЧНО за згодою відповідального за спорядження 
(Олег Дрегало) з внесенням відповідного запису у Журнал 
обліку виданого спорядження.

 Кожен член Клубу повинен знати Правила користування і 
вимоги до експлуатації спорядженням СТК «Скіфи»



Фінанси Клубу

Клубний бюджет формується на основі таких джерел:

 Фонду СТК «Скіфи» (добровільні членські внески 1 раз на 2 місяці у 
розмірі 25 грн.);

 Коштів цільового і нецільового призначення, отриманих від 
спонсорів;

 Нерозподілених залишків колективних коштів, добровільно 
переданих у Фонд СТК «Скіфи» групами, що повернулись із походів.

Напрями використання коштів визначаються Активом Клубу відповідно 
до стратегії розвитку СТК «Скіфи»

Фінансист Клубу зобов’язаний фіксувати усі статті доходів та видатків у 
спеціально розроблених ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ



Оголошення на стендах Клубу

 Узгоджуються з Президентом, Координатором 
або керівником інформаційного напряму;

 Регулярно оновлюються, за що відповідає 
керівник інформаційного напряму;

 Після зняття зі стенду, зберігаються в 
спеціальному архіві історії Клубу.



Співпраця з зовнішніми експертами 
в клубі «Скіфи»

 Носить виключно консультативно-інформаційний 
характер в рамках принципів та стратегії Клубу;

 Автономія управління Клубною діяльністю 
означає незалежність рішень Президента, Активу 
та Загальних зборів від впливів зовнішніх 
фізичних та юридичних осіб.



Контактна інформація

В.о. президента Клубу – Олександр Бузник
 телефон: (050) 694-46-20

 електронна пошта:  shu@skify.org

Методист Клубу – Олег Дрегало
 телефон: (097) 226-49-26

 електронна пошта:  oleg@skify.org

Координатор Клубу – Ольга Валентинівна Ступак
 телефон:  (044) 459-62-66

www.skify.org

mailto:shu@skify.org
mailto:oleg@skify.org
http://www.skify.org/

