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Відповідальний:  начальник Управління міжнародних відносин  Олександр
хия"к
Термін виконання: до о1.02.2022 р.
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ПОЛОЖЕННЯ 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

про реалізацію проєкту  

«Студент-амбасадор Каразінського університету» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про реалізацію проєкту «Студент-амбасадор 

Каразінського університету» (далі - Положення) розроблено відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів та 

розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Проєкт «Студент-амбасадор Каразінського університету» (далі – 

Програма) являє собою реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 

формування та розвиток навичок і знань з дипломатичного протоколу та 

етикету, історії університету серед учасників Проєкту (далі – студентів-

амбасадорів) для супроводу іноземних гостей університету, зокрема 

ознайомлення їх з історією й інфраструктурою університету, умовами як 

для навчання, так і для проведення часу, вільного від навчання, 

безпосередньо представниками студентської спільноти університету.  

1.3. Участь студентів у Проєкті сприятиме розвитку міжнародних 

відносин університету. Очікується, що робота студентів-амбасадорів, з 

одного боку, позитивно вплине на імідж університету серед іноземних 

партнерів, а з іншого – оптимізує навантаження на працівників 

адміністрації університету, які відповідають за супровід іноземних гостей 

під час екскурсій університетом у межах візитів іноземних делегацій.  

1.4. Виконання обов’язків амбасадора дає студентам можливість 

розвинути свої лідерські та комунікативні здібності та надихає інших 

здобувачів брати більш активну роль у представленні університету, що 

одночасно сприятиме створенню глибших зв’язків студентів з альма-матер 

і розуміння, чим пишається університет.  

1.5. Управління міжнародних відносин Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (далі – Управління) здійснює 

інформаційний, координаційний та організаційний супровід реалізації 

Проєкту. 

1.6. Реалізація Проєкту передбачає розробку навчального курсу з 

залученням експертів з дипломатичного протоколу та етикету, туризму, 

проведення екскурсій. 
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1.7. Учасниками Проєкту можуть бути здобувачі освітнього ступеню 

бакалавра або магістра денної форми навчання Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, які вільно володіють англійською та/або 

іншими іноземними мовами (на рівні не нижче В2). 

1.8. У межах Проєкту Студент-амбасадори функціонують на 

громадських, добровільних засадах.  

  

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ 

2.1. Основними цілями Проєкту є:  

● сприяння розвитку міжнародних зв’язків Каразінського 

університету та вдосконалення іміджу університету серед іноземних 

партнерів; 

● формування в Каразінському університеті студентської еліти, 

яка, відповідаючи вимогам, зазначеним у п. 3.1.-3.3. Положення, бере 

активну участь у заходах за участю представників дипломатичного корпусу 

й адміністрації, професорсько-викладацького та студентського складу 

іноземних університетів-партнерів у межах їхніх візитів до Каразінського 

університету; 

● збагачення досвіду студентів Каразінського університету як 

учасників Проєкту під час спілкування з іноземними гостями університету 

й організації прийомів іноземних делегацій; 

● опанування необхідних навичок для професійної реалізації у 

галузі міжнародних відносин та дипломатії.  

2.2. Основними завданнями Проєкту є: 

● відбір студентів Каразінського університету, що будуть 

активно задіяні в супроводі іноземних гостей університету; 

● забезпечення учасників Проєкту комплексом навчально-

виховних заходів з підготовки до супроводу іноземних делегацій за участю 

провідних фахівців із дипломатичного протоколу та етикету, 

харківщинознавства тощо; 

● залучення учасників Проєкту, які успішно пройшли підготовку, 

до супроводу іноземних делегацій, які прибули з візитом до університету, 

на постійній основі.  

2.3. Основними завданнями Студента-амбасадора Каразінського 

університету є: 

● проведення екскурсій університетом для іноземних гостей за 

встановленим маршрутом; 
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● посилення інтеграції освіти і науки, поглиблення знань 

національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, 

культуру, освіту і науку України; 

● допомога в підтримці соціальних, культурних, політичних 

взаємовідносин та зв'язків з іншими країнами. 

 

III. ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДЛЯ УЧАСТІ  

У ПРОГРАМІ 

3.1. До участі в Програмі допускаються студенти денної форми 

навчання: 

 які здобувають освітній ступінь бакалавра, починаючи з першого 

курсу навчання; 

 які здобувають освітній ступінь магістра, починаючи з першого 

курсу навчання. 

Студенти денної форми навчання, які здобувають освітні ступені 

бакалавра або магістра в останніх семестрах випускних курсів, не 

допускаються до відбору для участі у Програмі. 

3.2. До відбору для участі в Програмі допускаються студенти, рейтинг 

успішності яких становить щонайменше 70 балів.  

3.3. Студенти, що виявили бажання долучитися до відбору для участі у 

Програмі, мають відповідати таким вимогам:  

● наявність мотивації представляти Каразінський університет під 

час візитів іноземних гостей до університету та сприяти розвитку 

міжнародних зв’язків університету;  

● зацікавленість у спілкуванні з представниками дипломатичного 

корпусу та іноземних університетів-партнерів;  

● наявність бажання розвивати комунікативні та лідерські 

навички; 

● здатність працювати в команді та відповідально ставитись до 

роботи; 

● наявність загального уявлення про історію та сучасний стан 

діяльності Каразінського університету. 

3.4. Конкурсний відбір кандидатів складається з двох етапів:  

● 1 етап ー відбір зацікавлених студентів на основі поданих ними 

за допомогою веб-додатку Google Форми електронних заявок;  
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● 2 етап ー проведення керівниками Проєкту співбесіди з 

кандидатами, що успішно пройшли перший етап відбору, та затвердження 

переліку учасників Проєкту за результатами співбесіди.  

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО 

БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ 

4.1. Учасники Проєкту мають право на: 

● безпечні та нешкідливі умови проходження навчання для 

супроводу іноземних гостей університету, передбаченого Програмою; 

●  продовження навчання в університеті без будь-яких перешкод, 

можливих внаслідок участі в Проєкті; 

● отримати додаткові знання та навички про історію та сучасність 

університету на спеціальних навчально-виховних заходах, що будуть 

організовуватися для учасників Проєкту; 

● користування навчальною, науковою, виробничою, 

культурною базами університету, якщо це необхідно для виконання 

обов’язків Студента-амбасадора. 

4.2. Учасники Проєкту зобов’язані: 

● дотримуватися найвищих стандартів відповідальної поведінки, 

що передбачені Статутом Каразінського університету, уособлюючи еліту 

студентської спільноти університету; 

● відвідувати всі навчально-виховні заходи, передбачені 

Проєктом в межах підготовки учасників до супроводу іноземних гостей 

університету; 

● пройти підготовку до участі у візитах представників 

дипломатичного корпусу, іноземних партнерів до університету, заходи з 

якої передбачені Програмою; 

● постійно підтримувати зв’язок з Управлінням міжнародних 

відносин стосовно будь-яких заходів за участю іноземних гостей 

університету, що очікуються або плануються; 

●  у разі зміни академічного статусу (випуск з університету, 

відрахування, переведення тощо) негайно повідомити про це керівників 

Проєкту, які надалі вживатимуть відповідних заходів, включно з 

припиненням участі студента в Програмі. 


