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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення міжнародних літніх та зимових шкіл
на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про організацію та проведення літніх та зимових шкіл
Харківського національного університету імені В. Н. Каразiна (далі Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
нормативно-правових актів та розпорядчих документів Міністерства освіти і
науки України, Порядку надання платних освітніх послуг державними та
комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758.
1.2. Літні/Зимові школи Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна (далі - Університет) – це наукові, навчально-виховні заходи,
орієнтовані на реалізацію ідеї безперервного навчання студентів шляхом
розвитку життєвих навичок в умовах інформаційного суспільства.
1.3. Літні/Зимові школи Університету проводяться щорічно з
використанням матеріально-технічної бази Університету власними силами
та/або на умовах співробітництва із вітчизняними та зарубіжними партнерами:
вищими навчальними закладами, науковими центрами, установами,
господарськими організаціями та/або громадськими об‘єднаннями, і можуть
тривати від одного до трьох тижнів в період канікул.
1.4. Основними напрямами діяльності літніх/зимових шкіл Університету
є:
навчально-професійний,
науковий,
інформаційно-технологічний,
культурно-масовий та комунікативний розвиток, поглиблення ролі Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету
в освітньому процесі на основі сумісної творчої співпраці.

1.5. Основними формами проведення Літніх/Зимових шкіл є:
- дискусійні лекції, наукові конкурси, кругли столи;
- професійно орієнтовані лекції і міні-лекції, практичні заняття;
- тренінги, майстер-класи та зустрічі з фахівцями;
- віртуальні та комп‘ютерні бізнес-симуляції;
- захист есе, проектів та презентації;
- інтелектуально-розвиваючі заходи: дебати, квести, інтелектуальні
турніри тощо;
- спортивні заходи: змагання, турніри, ігри тощо.
1.6. Основними мовами спілкування літніх/зимових шкіл є українська,
російська, англійська.
ІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ЛІТНІХ/ЗИМОВИХ
ШКІЛ
2.1. Літні/Зимові школи проводяться з метою розвитку обдарованої,
гармонійно розвинутої особистості шляхом забезпечення комплексу
наукових, навчальних, культурно-просвітницьких заходів.
2.2. Основними завданнями проведення літніх/зимових шкіл є:
- розвиток інтелектуального та наукового потенціалу студентів;
- удосконалення існуючих та формування нових спеціалізованопрофесійних компетентностей за напрямами підготовки фахівців,
поглиблення теоретичних та практико-орієнтованих знань за напрямами
підготовки майбутніх фахівців; сприяння формуванню наукової еліти
України;
- змістовна самореалізація, оздоровлення, пізнавальний відпочинок і
дозвілля учасників літніх/зимових шкіл;
- пошук нових напрямів роботи з обдарованою молоддю;
- розвиток дослідницьких навичок та розширення мобільності студентів,
обмін дослідницьким досвідом;
- поглиблення знань фахової іноземної мови;
- оволодіння техніками поширення наукових знань як в академічному, так
і суспільному середовищах, формування фахового колегіального середовища;
- оволодіння навиками наукової комунікації і експертної оцінки у межах
набутої фахової і дослідницької компетенції.
2.3. Функції літніх/зимових шкіл:
- практично-орієнтована;
- навчальна, що полягає у формуванні, поглибленні та систематизації
знань, розумінь, умінь, здібностей, необхідних для життєдіяльності;

- науково-аналітична, що сприяє формуванню системного мислення та
здатності проводити науково обґрунтовані узагальнення, аналітичноекспертні оцінки та самостійно формувати висновки учасниками даних шкіл;
- розвиваюча, що передбачає розвиток творчого потенціалу студентів,
формування здатності до самостійної й пошуково-дослідницької діяльності;
- виховна, що полягає у формуванні активної життєвої позиції.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ
3.1. Організатором проведення літніх/зимових шкіл є Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна.
3.2. До організації проведення літніх/зимових шкіл на договірних чи
інших засадах можуть долучатися:
- Міністерство освіти і науки України та інші органи державної влади та
місцевого самоврядування;
- вищі навчальні заклади України та інших країн;
- інші юридичні та фізичні особи України та інших країн.
3.3. Учасниками літніх/зимових шкіл можуть бути:
3.3.1. Студенти, аспіранти Університету та його відокремлених
структурних підрозділів;
3.3.2. Студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники,
співробітники вищих навчальних закладів, фахівці наукових центрів, установ,
господарських організацій та/або громадських об‘єднань – партнерів
Університету в Україні та за кордоном;
3.3.3. Інші особи (юридичні та/або фізичні), які виявили бажання взяти
участь у літніх/зимових школах на договірних засадах.
3.4. Для організації проведення літніх/зимових шкіл (навчальних,
наукових, виховних, спортивних та інших) залучаються (запрошуються):
- працівники структурних підрозділів Управління міжнародних відносин
Університету, на базі якого проводяться літні/зимових школи, згідно з
виконуваними ними функціями, за напрямами, визначеними планом та
програмою проведення літніх/зимових шкіл;
- науково-педагогічні працівники (співробітники) Університету та його
структурних підрозділів;
- науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, фахівці
наукових центрів, установ, організацій та/або громадських об‘єднань –
партнерів Університету в Україні та за кордоном;
- інші особи на договірних засадах.

3.5. Для організації та проведення літніх та зимових шкіл створюється,
наказ, який узгоджується (фінансово-економічною частиною, юридичним
відділом, Управлінням міжнародних відносин) та затверджується ректором
Університету.Організаційний комітет відповідає за організацію та проведення
відповідних шкіл;
3.6. Учасники, за результатами участі у літніх та зимових школах, можуть
отримувати сертифікати.
ІV. ФІНАНСУВАННЯ ЛІТНІХ/ЗИМОВИХ ШКІЛ ТА
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
4.1. Формування фонду фінансування літніх/зимових шкіл здійснюється
за рахунок організаційних внесків учасників, грантів та проєктів,
використання якого проводиться згідно з кошторисом, затвердженим наказом
ректора Університету. Участь у літніх/зимових школах оплачується всіма
учасниками у формі організаційних внесків.
4.2. Сума організаційного внеску розраховується фінансово-економічною
частиною Університету, за поданням Організаційного комітету. Подання
Організаційного комітету розрахунку розміру організаційного внеску повинно
містити дані про орієнтовану кількість учасників кожної школи, перелік
науково-педагогічних працівників та співробітників Університету (Інституту),
залучених до проведення літніх/зимових шкіл (відповідно до затвердженої
програми проведення літніх/зимових шкіл), а також передбачені організаційні
витрати. Встановлення розміру організаційного внеску здійснюється з
урахуванням економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із проведенням
літніх/зимових шкіл. До організаційного внеску входить: вартість навчальних,
наукових та інших послуг, витрати на оплату праці працівників, залучених до
організації та проведення літніх/зимових шкіл, безпосередні витрати та оплата
послуг інших організацій (за умов їх залучення), капітальні, адміністративні,
матеріальні, господарські витрати, податки та збори тощо. Організаційний
комітет може клопотати про встановлення розміру організаційного внеску для
відвідування окремих заходів, що передбачені програмою проведення
літніх/зимових шкіл, але в межах затвердженого кошторису поточних доходів
та витрат. Розмір організаційного внеску затверджується наказом ректора
Університету.
4.3. Сплата організаційного внеску учасниками літніх/зимових шкіл
здійснюється в терміни, що встановлені в інформаційних листах та/або
відповідних угодах.

4.4. Організаційні внески зараховуються на рахунок Університету,
відкритий у Державній казначейській службі України (м. Київ) з
відображенням цих надходжень та видатків в бухгалтерському обліку
Університету.
4.5. Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники
літніх/зимових шкіл оплачують самостійно. Учасники літніх/зимових шкіл
забезпечуються місцями у гуртожитках, на час проведення літніх/зимових
шкіл. Вартість проживання у гуртожитках встановлюється на рівні вартості
проживання в даних гуртожитках інших осіб.
4.6. Для фінансування проведення літніх/зимових шкіл Організаційний
комітет може залучати додаткові кошти (інші матеріальні ресурси) від
меценатів, благодійних організацій, фондів, інших фізичних та юридичних
осіб відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.7. Оплата праці осіб, залучених до проведення літніх/зимових шкіл,
здійснюється, в межах затвердженого кошторису проведення літніх/зимових
шкіл, відповідно до законодавства України. До проведення літніх/зимових
шкіл можуть залучатися особи на громадських засадах.
4.9. Витрати, пов‘язані з проїздом представників Організаційного
комітету літніх/зимових шкіл (в разі необхідності), науково-педагогічних
працівників, які залучаються до проведення таких шкіл, відповідно до
розроблених програм, забезпечуються організаціями/установами, що їх
відряджають. У разі залучення до проведення літніх/зимових шкіл визнаних,
видатних вітчизняних та іноземних фахівців для проведення одного або
декількох навчальних занять, лекцій, майстер-класів тощо, оплата їхньої праці
здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового
характеру, згідно чинного законодавства України.
4.10. Фінансування витрат на організацію та проведення літніх/зимових
шкіл відбувається за рахунок надходжень коштів від учасників даних заходів.
V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
5.1. Права Організаційного комітету:
- вносити пропозиції щодо термінів, змісту, тематики, форм проведення
літніх/зимових шкіл з метою організації ефективного навчально-наукового
процесу; - подавати дані для розрахунку розміру організаційного внеску;
- надавати пропозиції про диференціювання розміру організаційного
внеску;

- надавати пропозиції щодо залучення та порядку використання
додаткових коштів (інших матеріальних ресурсів) від благодійних організацій,
фондів інших юридичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства
України.
5.2. Обов‘язки Організаційного комітету:
- координувати роботу, спрямовану на проведення літніх/зимових шкіл;
- здійснювати контроль за належним рівнем проведення літніх/зимових
шкіл;
- формувати узагальнені звіти про результати вхідного та вихідного
анкетування, складати та подавати на затвердження ректору звіти про
проведення літніх/зимових шкіл за окремими видами.
5.3. Члени Організаційного комітету при виконанні своїх обов‘язків
керуються даним Положенням.
5.4. Члени Організаційного комітету несуть відповідальність за
порушення вимог цього Положення.
5.5. На базі відповідального структурного підрозділу або підрозділів, де
проводяться літні/зимові школи, за необхідності проводиться позаплановий
інструктаж, нагляд за дотриманням правил техніки безпеки, пожежної безпеки
та виконання правил внутрішньогорозпорядку.

