1. Загальні положення
Положення
про
діяльність
ініціативних
об’єднань
університетської спільноти «Skovoroda associations» (далі –
Ініціативні об’єднання) укладено з метою встановлення порядку
створення ініціативних освітніх, наукових, науково-дослідних,
методичних, творчих, спортивних та інших об’єднань
університетської спільноти у Харківському національному
педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (далі –
Університет), визначення мети їх діяльності, завдань, функцій,
структури, відповідних прав і відповідальності, порядку
організації роботи та взаємодії зі структурними підрозділами
Університету.
Ініціативні об’єднання – одна із форм організації у поза
навчальний та позаробочий час добровільної діяльності осіб, що
навчаються або працюють в Університеті і прагнуть
самовдосконалення та яка направлена на формування у них
додаткових компетентностей.
До Ініціативних освітніх, наукових, науково-дослідних,
методичних, творчих, спортивних та інших об’єднань
університетської спільноти відносяться: інститути, лабораторії,
центри, асоціації, групи, клуби за вподобаннями, гуртки, секції,
хаби тощо.
Ініціативні об’єднання можуть мати різний структурноорганізаційний рівень, а саме: кафедральний, факультетський,
іншого структурного
підрозділу
(відділу,
центру тощо),загальноуніверситетський.

У своїй діяльності Ініціативні об’єднання керуються чинним
законодавством України, відповідною нормативною базою
внутрішньо університетського рівня, цим Положенням та
наказами ректора.
Діяльність Ініціативних об’єднань Університету ґрунтується на
принципах автономії та самоврядування, демократичності,
прозорості й відкритості, гуманізму, персональної та колективної
відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань,
віднесених до їх функцій, незалежності від політичних партій і
релігійних організацій.
Ініціативні об’єднання не є юридичними особами.

2. Мета, завдання та основні функції Ініціативних об’єднань
Метою діяльності Ініціативних об’єднань є створення в
Університеті сприятливих умов для реалізації особами, що
навчаються або працюють в Університеті, прав на творчий
розвиток у відповідності з їх здібностями та потребами,
підвищення
їх
професійних
та
загальнокультурних
компетентностей в освітній, науковій та інших, не заборонених
законом, видах діяльності.
Основними завданнями діяльності Ініціативних об’єднань є:





залучення університетської спільноти до наукової та інших видів
діяльності;
сприяння підвищенню рівня професійної підготовки здобувачів
вищої освіти, викладачів та інших працівників Університету;
створення умов для розвитку творчого потенціалу здобувачів
вищої освіти та працівників Університету;
сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти методиками
наукових досліджень, розвитку навичок проєктної діяльності,
розвитку наукового мислення й аналітичних здібностей,
розширення кругозору та ерудованості;



розвиток і удосконалення навичок командної роботи у здобувачів
вищої освіти та працівників Університету тощо.
Основними функціями роботи Ініціативних об’єднань є:
















участь у виконанні науково-дослідної роботи за напрямами
наукових досліджень і розробок, які виконуються у структурних
підрозділах Університету;
забезпечення успішного представлення Університету у
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, позиціонування в
українських і міжнародних рейтингах тощо;
залучення університетської спільноти до грантової діяльності
всеукраїнського та міжнародного рівнів;
підготовка та оприлюднення наукових доповідей, повідомлень,
рефератів з актуальних проблем освіти і науки з виступами на
засіданнях Вченої ради Університету, Виконавчої ради (Ради з
якості), вчених рад факультетів, наукових гуртків, семінарів,
конференцій тощо;
підготовка навчальних наочних посібників, технічних засобів
навчання (презентацій, фільмів, стендів, макетів тощо) та
розробка рекомендацій і пропозицій щодо їх впровадження в
освітній процес та практичну діяльність;
взаємодія
науково-педагогічних
та
інших
працівників
Університету з органами студентського самоврядування щодо
залучення їх до роботи в Ініціативних об’єднаннях;
участь
у
заходах
профорієнтаційного
та
рекламноінформаційного характеру, що вважаються наочною формою
представлення результатів діяльності Ініціативних об’єднань;
виконання інших завдань, визначених у Статуті та Стратегії
розвитку Університету.

3. Порядок створення ініціативних об’єднань
Ініціативні об’єднання утворюються на добровільній основі за
ініціативою здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних,
педагогічних та інших працівників Університету.
Ініціативні об’єднання повинні відображати напрям (зміст) їх
діяльності та визначаються об’єднаннями самостійно.
Ініціативне об’єднання створюється рішенням Вченої ради
Університету за поданням керівника структурного підрозділу, на
базі якого воно буде функціонувати (далі – базовий структурний
підрозділ). Рішення Вченої ради вводиться в дію наказом ректора.
Ліквідується Ініціативне об’єднання таким же чином.
Ініціативне об’єднання повинно мати Положення про його
діяльність, яке подається до відділу менеджменту і моніторингу
діяльності Університету за попереднім узгодженням з
начальником юридичного відділу та керівником базового
структурного підрозділу.
Організацію діяльності Ініціативних об’єднань здійснюють
керівники, якими, як правило, можуть виступати наукові, науково
- педагогічні, педагогічні працівники Університету. Керівник
Ініціативного об’єднання призначається та звільняється від
виконання обов’язків наказом ректора згідно з рішенням
(рапортом) керівника базового структурного підрозділу або за
власнимбажанням.
Керівники базових структурних підрозділів зобов’язанні
підтримувати діяльність Ініціативних об’єднань, забезпечувати їх
доступом до лабораторного або іншого обладнання, сприяти їх
діяльності, якщо вона не протирічить завданням відповідного
підрозділу і Університету в цілому.

4. Членство в ініціативному об’єднанні
Ініціативне об’єднання функціонує на основі добровільного
членства і складається не менш, ніж із трьох осіб – членів
університетської спільноти;
Членом Ініціативного об’єднання може стати кожен працівник та
здобувач вищої освіти Університету, який бере участь у його
роботі та регулярно відвідує заходи, які проводить Ініціативне
об’єднання.
Прийом в члени Ініціативного об’єднання здійснює його керівник
за усною чи письмовою заявою особи, що працює або навчається
в Університеті.
Члени Ініціативних об’єднань мають право:




безкоштовно користуватися лабораторним обладнанням та
інформаційною системою Університету;
брати участь у науково-дослідній та іншій роботі структурного
підрозділу, на базі якого функціонує Ініціативне об’єднання;
вийти зі складу Ініціативного об’єднання за власним бажанням.
Члени Ініціативних об’єднань зобов’язані:








дотримуватись всіх вимог Статуту та інших організаційнорозпорядчих документів Університету;
виконувати доручення керівника, що відповідають завданням
діяльності Ініціативного об’єднання;
виступати з доповідями на засіданнях, семінарах, конференціях,
які проводяться в Університеті тощо;
оприлюднювати
результати
досліджень
Ініціативного
об’єднання;
поширювати
інформацію
про діяльність
Ініціативного
об’єднання;
дотримуватись етичних норм та норм академічної доброчесності.

5. Організація та управління Ініціативними об’єднаннями
Організація діяльності Ініціативного об’єднання здійснюється, як
правило, на безоплатній основі у позаробочий та поза навчальний
час;
Матеріальне стимулювання праці може здійснюватися шляхом
преміювання. Рішення про преміювання працівників Ініціативних
об’єднань Університету приймає ректор.
Керівник Ініціативного об’єднання:




керує діяльністю Ініціативного об’єднання;
сприяє реалізації творчого розвитку та підвищення професійних
компетентностей;
вирішує інші питання, які пов'язані з діяльністю Ініціативного
об’єднання.
Керівник Ініціативного об’єднання щорічно подає до відділу
менеджменту і моніторингу діяльності Університету:




план роботи ініціативного об’єднання на календарний рік;
звіт про роботу ініціативного об’єднання за календарний рік.
Річні звіти про діяльність Ініціативних об’єднань розглядаються
на засіданнях Виконавчої ради (Ради з якості), засіданнях кафедр,
інших структурних підрозділів, вчених радах факультетів тощо.
Після аналізу ефективності діяльності Ініціативного об’єднання
та оцінки його основних функцій приймається рішення щодо його
подальшої діяльності.

6. Прикінцеві положення
6.1. Положення затверджується Вченою радою Університету і
вводиться в дію наказом ректора. У такому ж порядку Положення
скасовується.

