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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом засідання 
Ради молодих учених при МОН 

№ 13 від 15.12.2021 р. 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО РОЗМОВНИЙ КЛУБ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

 

1. Загальні положення Розмовного клубу іноземної мови Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України. 

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Розмовного клубу іноземної мови для 

молодих учених (надалі «Клуб»). 

1.2. Клуб не є юридичною особою та здійснює свою діяльність на громадських засадах. 

1.3. Клуб є добровільним об'єднанням, що ґрунтується на членстві. 

1.4. Найменування Клубу: «Розмовний клуб іноземної мови молодих вчених» (Foreign 

language speaking club of young scientists). 

 

2. Концепція, цілі, завдання та напрямки діяльності Клубу. 

2.1. Концепція Клубу передбачає об'єднання членів рад молодих вчених з метою 

формування мовного середовища, обміну науково-дослідною інформацією та 

бажаючих удосконалювати свої знання у галузі іноземної мови, готових стати 

міжнародно-орієнтованою особистістю, яка усвідомлює необхідність міжкультурного 

співробітництва. 

2.2. Клуб створюється з метою: 

2.2.1 Сприяння його членам у здійсненні мовної практики; 

2.2.2. Використання іноземної мови у різних сферах наукового життя, що 

спрямоване на досягнення науково-освітніх цілей та інтересів членів Клубу; 

2.2.3. Співробітництва з носіями мови, молодими вченими філологами-

лінгвістами, представниками різних сфер діяльності для саморозвитку (написання 

дисертаційного дослідження, практичних навичок у розробці методики викладання 

англійської мови тощо) та особистісного розвитку членів Клубу. 

2.3. Клуб створено та діє на основі добровільності, рівноправності його членів, 

самоврядування, законності та гласності. 

2.4. Завдання Клубу: 

2.4.1 Виховання у членів Клубу громадянської самосвідомості та культури 

міжнаціонального спілкування; 

2.4.2 Засвоєння та поглиблення знань країнознавчого, лінгвістичного та 

культурно-естетичного характеру; 

2.4.3 Розвиток інтелектуальних, творчих, комунікативних здібностей членів 

Клубу; 

2.4.4 Підвищення мотивації членів рад молодих вчених до вивчення іноземних 

мов; 

2.4.5 Активізація самостійної роботи членів рад молодих вчених. 



2.5. Діяльність Клубу здійснюється у таких напрямках: комунікативне, дослідницьке, 

лінгвокраїнознавче. Робота Клубу вибудовується з урахуванням переваг та інтересів 

членів клубу. 

2.6. Форми роботи Клубу: обговорення, круглі столи, конкурси, квести, ігри, вікторини, 

презентації, оголошення, стенди, виставки, розігрування театральних вистав на 

загально-наукову або спеціалізовану тематику (економічну, екологічну, математичну 

тощо), тематику в контексті науково-пізнавальних, комедійних, святкових замальовок, 

екскурсійно-пізнавальні заходи тощо. 

 

3. Склад та управління Клубом 

3.1. Склад Клубу формується з членів рад молодих вчених, які мають знання 

англійської мови на рівні не нижче за Pre-Intermediate. 

3.2. Членами Клубу можуть бути фізичні та юридичні особи, які розділяють цілі Клубу 

та своєю діяльністю сприяють досягненню цілей Клубу, прийняті до його членів у 

порядку та на умовах, передбачених цим Положенням. 

3.3. Умови та порядок прийому до членів Клубу: 

3.3.1. Для вступу до Клубу кандидат у члени Клубу повинен бути молодим 

вченим та членом будь-якої ради молодих вчених. 

3.3.2. Член Клубу може бути виключений з Клубу за рішенням членів, що 

залишаються, за відсутності поважних причин у таких випадках: 

3.3.2.1. Порушення Положення Клубу; 

3.3.2.2. Здійснення діяльності, що порушує чинне законодавство України та 

академічну доброчесність, або дискредитує мету Клубу; 

3.3.2.3. Відмова від участі у діяльності Клубу. 

3.4. Очолює Клуб Відповідальний Координатор, який призначається з-поміж членів 

Клубу. 

3.4.1. Відповідальний Координатор Клубу виконує такі функції: 

3.4.1.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Клубу; 

3.4.1.2. Організує та спрямовує роботу Клубу; 

3.4.1.3. Координує коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Клубу; 

3.4.1.4. Дає доручення робочій групі Клубу; 

3.4.1.5. Представляє інтереси Клубу у відносинах із сторонніми організаціями, 

діючи без довіреності від імені Клуба. 

3.4.2. Робоча групу Клубу виконує такі функції: 

3.4.2.1. Здійснює допомогу у організації та спрямуванні роботи Клубу; 

3.4.2.2. Здійснює допомогу у координації кола питань, що підлягають розгляду на 

засіданнях Клубу; 

3.4.2.3. Представляє інтереси Клубу у відносинах із сторонніми організаціями під 

керівництвом відповідального Координатора. 

3.5. Облік членів Клубу здійснюється відповідальним Координатором Клубу.  

 

4. Права, обов'язки Клубу та його членів: 

4.1. Для здійснення завдань та функцій, передбачених цим Положенням, Клуб має 

право: 

4.1.1. Залучати кваліфікованих спеціалістів, носіїв мови, які не є членами Клубу.  

4.1.2. Залучати компанії та організації для організації й проведення засідань та 

інших заходів Клубу як експертів чи партнерів. 

 4.2. Член Клубу має право:  



4.2.1. На свій розсуд виходити з Клубу;  

4.2.2. Брати участь у підготовці та проведенні заходів, що зорганізуються 

Клубом; 

4.2.3. Користуватися методичною та практичною допомогою Клубу; 

4.2.4. Вносити на розгляд проекти рішень та пропозиції з питань діяльності 

Клубу; 

4.2.5. Брати участь у плануванні та підбитті підсумків діяльності Клубу; 

4.2.6. Використовувати наявну у розпорядженні Клубу інформацію;  

4.3. Член Клубу зобов'язаний: 

4.3.1. Виконувати вимоги цього Положення; 

4.3.2. Дотримуватися норм та правил академічної доброчесності; 

4.3.3. Не поширювати та не передавати третім особам інформацію, отриману від 

членів Клубу та інших осіб під час обговорення питань, пов'язаних із діяльністю Клубу, 

без їхньої згоди. 

 

5. Організація роботи Клубу. 

5.1. Клуб здійснює свою діяльність відповідно до завдань та функцій, викладених у 

цьому Положенні. 

5.2. Робота Клубу здійснюється на підставі графіка, відповідно до якого, засідання 

клубу проводяться. Графік може бути змінено. 

 

Голова Ради 

 

Олеся ВАЩУК 

   
 


