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1. Загальні положення 

 

1.1. Англомовний клуб “English speaking club” (далі – Клуб) – це 

широкодоступне об’єднання студентів, аспірантів та науково-педагогічних 

працівників, зацікавлених у поглибленні мовних знань та навичок, що 

організовується на базі університету та здійснює освітній процес на основі 

одного або декількох напрямків освіти у позанавчальний час.  

1.2. Клуб створюється відповідно до чинного законодавства за наявності 

належних умов для здійснення навчально-виховного процесу, необхідної 

матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів. 

1.3. Засновником Клубу є Подільський державний аграрно-технічний 

університет, який здійснює керівництво через уповноважений ним орган – 

відділ міжнародних зв’язків ПДАТУ. 

1.4. Клуб в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту», а також «Положенням про організацію курсів 

іноземних мов при Подільському державному аграрно-технічному 

університеті» та «Положенням про організацію закордонного стажування 

викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, 

слухачів інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових 

співробітників Подільського державного аграрно-технічного університету» 

(від 26.06.2014 року, протокол № 10), а також цим Положенням. 

1.5. Мова навчання і виховання в Клубі визначається Конституцією 

України і Законом України “Про мови в Україні”.   

1.6. План роботи Клубу розробляється відділом міжнародних зв’язків 

Подільського державного аграрно-технічного університету.  

 

2. Мета і завдання 

 

2.1. Клуб утворюється з метою реалізації державної молодіжної 

політики, поглибленого вивчення студентами, аспірантами та НПП іноземної 

мови, розвитку комунікативних навичок, обговорення актуальних проблем 

вузу та країни, розширення загального і професійного світогляду. 

       2.2. Головними завданнями Клубу є: 

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб студентів та викладачів у додатковій освіті, організація дозвілля; 

виховання патріотизму, любові до рідної землі, родини, свого народу, 

держави України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних 

цінностей українського народу і шанобливого ставлення до традицій та 

звичаїв інших народів, мова яких вивчається; 

задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні; 

сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів та підвищення кваліфікації 

НПП. 
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3. Організаційно-правові засади діяльності Клубу 

 

3.1. Клуб працює згідно річного плану роботи, погодженого відділом 

міжнародних зв’язків ПДАТУ. 

3.2.Середня наповнюваність груп у Клубі становить, як правило, 10 - 15 

слухачів. 

3.3. Прийом до Клубу може здійснюватися протягом навчального року 

за бажанням слухачів як на безконкурсній основі, так і за конкурсом. 

3.4. Навчальний рік у Клубі починається 1 вересня. Тривалість 

навчального року в Клубі з 1 вересня по 1 червня.  

3.5. Засідання в Клубі проходять щонайменше раз на місяць у визначені 

дні. Тривалість одного засідання в Клубі становить  45 хвилин. 

3.6. Клуб організовує свою роботу у приміщенні ПДАТУ. 

 

4. Учасники навчально-виховного процесу 

 

4.1. Учасниками навчально-виховного  процесу  в  Клубі є: 

Студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники; 

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, спеціалісти,   

залучені до навчально-виховного процесу; 

іноземні волонтери, запрошені для участі у навчально-виховному 

процесі. 

4.2. Викладачі,  керівники  гуртків, секцій, груп  та  інших  творчих 

об'єднань Клубу працюють відповідно до розкладу занять. 

 

5. Управління Клубом 

 

5.1. Управління Клубом здійснюється його засновником - Подільським 

державним аграрно-технічним університетом через уповноважений ним 

орган - відділ міжнародних зв’язків в межах повноважень, передбачених 

чинним законодавством.  

5.2. Безпосереднє керівництво  Клубом  здійснює педагог-організатор,  

який призначається начальником відділу міжнародних зв’язків ПДАТУ 

відповідно до законодавства. 

 

 

6. Членство в Клубі 
6.1. Клуб функціонує на основі добровільного членства. 

        6.2. Членство в Клубі не є фіксованим. 

        6.3. Членом Клубу може стати кожен студент, аспірант та НПП ПДАТУ, 

який цікавиться поглибленим вивченням англійської мови. 

        6.4. Прийом в члени Клубу проводиться на його черговому засіданні за 

особистою заявою студента, аспіранта чи НПП. 

        6.5. Права членів Клубу: 

6.5.1. виступати з доповідями на засіданнях Клубу; 
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6.5.2. брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання Клубу і задавати 

питання доповідачам; 

6.5.3. вийти зі складу наукового гуртка за власним бажанням; 

6.5.4. сплачувати добровільні внески за членство в Клубі. 

        6.6. Обов'язки членів Клубу: 

6.6.1. бути присутнім більш ніж на половині засідань Клубу, що проводяться 

протягом навчального року; 

6.6.2. дотримуватись всіх вимог даного Положення; 

6.6.3. поширювати інформацію про Клуб серед студентів та аспірантів 

ПДАТУ. 
 

7. Контроль за діяльністю Клубу 
 

7.1. Організаційно-методичне керівництво Клубом забезпечує відділ 

міжнародних зв’язків ПДАТУ. 

7.2. Контроль за діяльністю Клубу здійснюється засновником та 

уповноваженим ним органом. 

 

8. Заключні положення  
 

8.1. Ліквідація або реорганізація Клубу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

8.2. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження 

Вченою Радою Подільського державного аграрно-технічного університету. 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні науково-методичної 

ради Подільського державного аграрно-

технічного університету  
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