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Положення
про творчий клуб «Креативне рукоділля»
бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ)
Загальні положення
1. Творчий клуб «Креативне рукоділля» – це відкрите, добровільне
об'єднання студентської молоді, любителів рукоділля, які мають спільний
інтерес і бажання оволодіти різноманітними техніками ручної праці,
розвивати свої творчі здібності.
2. Організатором і засновником є читальна зала психологопедагогічних наук (ППН) бібліотеки ВДПУ.
3. Клуб створений і діє на засадах добровільності і рівноправності його
членів.
4. Вся робота клубу здійснюється при широкій ініціативі його членів та
під керівництвом організаторів клубу.
5. Програма клубу поєднує теоретичні знання з практичними заняттями
(майстер-класами).
6. Місце знаходження клубу: читальна зала психолого-педагогічних
наук.
Мета клубу
1. Виховувати у молоді любов до прекрасного, сприяння її творчій
самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленню.
2. Формувати естетичні смаки та художньо-творчі здібності.
3. Розвивати у студентів творчий підхід до облаштування побуту,
відчуття міри та прекрасного.
4. Збагачувати знання студентів про народні промисли України.
Знайомство з творчістю народних ремесел відповідно до традицій
українського народу.
5. Розширювати коло спілкування, допомагати в розкритті творчого
потенціалу, освоєнні нових видів рукоділля та обміну досвідом.
6. Творчий клуб реалізує свою мету та завдання у тісній взаємодії з
відділом виховної роботи педуніверситету.

Завдання клубу
1. Знайомство з мистецтвом рукоділля, розвиток художньо-естетичного
кругозору, активне спілкування на задану тему.
2. Формувати естетичне світосприйняття, розвиток естетичних смаків.
3. Збагачення внутрішнього світу молоді, формування системи художніх
знань, загальної культури, потреби у творчій самореалізації.
Права та обов’язки
1. Членом клубу може бути кожен, хто бажає розширити свій кругозір,
цікавиться мистецтвом рукоділля, бажає цікаво і з користю провести своє
дозвілля та є користувачем бібліотеки ВДПУ.
2. Учасники клубу мають право приймати участь у складанні та
обговоренні плану роботи клубу, приймати участь у всіх культурномистецьких заходах.
3. Користуватися літературою яка є у бібліотеці по заданій темі.
Програма клубу
1.Програма розроблена на рік з урахуванням побажань членів клубу.
2.Програма включає: майстер-класи з різних видів рукоділля. Для
проведення майстер-класів запрошуються досвідчені майстрині бібліотеки,
викладачі педуніверситету, волонтери.

Підготувала:
завідувач сектору
відділу обслуговування
науковою та художньою літературою
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