
 
Положення 

про філософсько-дискусійний клуб «Коло» 
філософсько-теологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
 

Загальні положення. 
1. Положення регламентує порядок функціонування філософсько-

дискусійного клубу «Коло» на філософсько-теологічному факультеті 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

2. Діяльність філософсько-дискусійного клубу «Коло» здійснюється у 

відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншого 

законодавства України, Статуту вищого начального закладу і цього 

Положення. 

3. Клуб «Коло» у своїй діяльності керується такими принципами: 

-  рівноправність членів клубу «Коло» та добровільність членства; 

-  накопичення та примноження наукового потенціалу університету; 

-  сумісності навчання та дослідної роботи з вирішення актуальних 

філософських питань. 

 
  

Мета діяльності та завдання філософсько-дискусійного клубу 
«Коло» 

 
4. Основна мета діяльності – це залучення студентів, аспірантів та інших 

осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах до забезпечення реалізації 

державної політики у сфері науки, інноваційної діяльності тощо, а також 

створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, 

розвиток філософського мислення та навичок для майбутньої науково-

педагогічної діяльності. 

5. Основними завданнями філософсько-дискусійного клубу «Коло»  є: 



1) широке залучення осіб, які навчаються в вищому навчальному 
закладі, до науково-дослідницької роботи; 

2) виховання гармонійно та всебічно розвиненої, інтелектуальної 
особистості студента та аспіранта; 

3) допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін 
навчального плану; 

4) оволодіння сучасними методиками і навичками проведення 
самостійних філософських та наукових досліджень; 

5) пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються 
у вищому навчальному закладі, надання їм всебічної допомоги; 

6) організація та розвиток співпраці з іншими вищими навчальними 
закладами, науковими установами та організаціями, міжнародного 
наукового і культурного співробітництва; 

7) створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в 
наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях; 

8) виконання інших завдань, які відповідають меті філософсько-
дискусійного клубу «Коло» та цьому Положенню. 

6. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань філософсько-дискусійний 
клуб «Коло»: 

1) організовує роботу осіб, які навчаються в вищому навчальному 
закладі, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому 
житті вищого навчального закладу; 

2) організовує та проводить наукові конференції молодих учених, 
дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, 
інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації 
наукових проектів та інші науково-освітні роботи; 

3) співпрацює та координує свою роботу з Науковими товариствами 
інших вищих навчальних закладів; 

4) за дорученням керівництва вищого навчального закладу 
розповсюджує серед осіб, які навчаються в вищому навчальному 
закладі, інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., 
а також бере участь в організації їх проведення; 

5) співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини вищого 
навчального закладу; 

6) здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням 
філософсько-дискусійного клубу «Коло» і не суперечить 



законодавству України, Статуту вищого навчального закладу і цьому 
Положенню. 

 
Організаційна структура філософсько-дискусійного клубу «Коло» 

 
7. Факультетський філософсько-дискусійний клуб «Коло» узгоджує свою 
діяльність з органами Наукового товариства відповідного вищого 
навчального закладу. 

 
Членство в філософсько-дискусійного клубу «Коло» 

 
8. Членство в філософсько-дискусійному клубі «Коло» є вільним для осіб, які 
навчаються у відповідному вищому навчальному закладі, і здійснюється на 
добровільних засадах. 
9. Членами  можуть стати особи, які навчаються в вищому навчальному 
закладі, активно займаються науковою діяльністю та виявили бажання 
обговорювати та розв’язувати конкретні філософські проблеми. 
10. Система членських внесків чи інших обов’язкових платежів у 
філософсько-дискусійному клубі «Коло» відсутня.  
11. Припинення членства у філософсько-дискусійному клубі «Коло» 
здійснюється на вільних засадах. 
 
 
 
 
 
 
Зав. кафедри філософії                                                     проф. Марчук М.Г. 
 
Керівник філософсько-дискусійного   
клубу «Коло»                                                                          доц. Рошкулець Р.Г. 
 
Секретар                                                                                    ас. Халай І.О. 
 
 
 


