
В організації та проведенні Літньої 

школи ХНЕУ ім. С.Кузнеця беруть 

участь 

Структурні підрозділи університету: 
Факультет консалтингу  і міжнародного 

бізнесу  

Відділ забезпечення якості освіти та 

інноваційного розвитку  

Кафедра фізичного виховання та спорту 

 

Студентські організації ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця: 

 

 

 
 

 

 

 

Місце проведення - Харківський 
національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця: 
Україна, 61166,  

. Харків, пр. Леніна (Науки), 9а. 
 

 

 

 

 

Організаційний комітет  

Літньої школи  

ХНЕУ ім. С.Кузнеця – 2016 

Пономаренко В.С. – голова оргкомітету – 

д.е.н., професор, ректор Харківського 

національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця . 

 

Члени оргкомітету: 

Зима О.Г. – заступник керівника (проректор 

з науково-педагогічної роботи) ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, к.е.н., доцент (к. 315 гол. корпус, т. 

758-77-39). 

Азаренков Г.Ф. – декан факультету 

консалтингу і міжнародного бізнесу ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, к.е.н., проф. (к. 209, гол. корпус., т.:702-

18-30 (дод. 3-11); Е-mail: dekuia@hneu.edu.ua). 

Писарчук О.В. – керівник Літньої школи, 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця (к. 207, гол. корпус., т.:702-11-

85 (дод. 4-31); Е-mail: pov@hneu.edu.ua) 

Жовтопуп М.М. – заступник декана 

факультету консалтингу і міжнародного бізнесу 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, викл. (к. 210, гол. корпус., 

т.:702-18-30 (дод. 3-12); Е-mail: 

dekuia@hneu.edu.ua). 

 

Інфораційні ресурси 

СайтХНЕУ ім. С.Кузнеця : www. hneu.edu.ua 

Сторінка Літньої школи ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця на сайті персональних навчальних 

систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця: www.ikt.hneu.edu.ua  

Сторінка Літньої школи на сайті дистанційного 

навчання школярів ХНЕУ ім. С.Кузнеця: 

http://www.ikt2school.hneu.edu.ua/ 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ  

 
ФАКУЛЬТЕТ      КОНСАЛТИНГУ  І 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ  

 

                              
 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА  
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ  

«УПРАВЛЯЙ ГРОШИМА – 

УПРАВЛЯЙ МАЙБУТНІМ» 
 

       
 

 

30 травня  – 4 червня 2016 року 

 

 
Харків, 2016

Молодіжна 

організація ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця 

Спільнота ІНЖЕКівців – 

випускників шкіл 

Дебатний клуб ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця 

Студентський спортивний клуб  

«ІНЖЕК» 

mailto:pov@hneu.edu.ua
http://www.ikt.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2498


Літня школа Харківського 

національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

«Управляй грошима – управляй 

майбутнім» 
 

Мета Літньої школи ХНЕУ ім. С.Кузнеця  

поглиблене професійно орієнтоване 

знайомство учнів 10-х класів з вищою 

економічною освітою, формування та 

розвиток життєво необхідних, загальних 

компетентностей через проектну, творчу, 

та ігрову діяльність під час проходження 

навчальної практики на базі ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця. 
 

Цільова аудиторія Літньої школи  

ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

Учні профільних 10-х класів загально-

освітніх навчальних закладів м. Харкова.  
 

Напрями діяльності  

Літньої школи ХНЕУ ім. С.Кузнеця: 
 

 Профорієнтаційний 

 Навчально-професійний 

 Комунікативного розвитку 

 Інформаційно-технологічний 

 Спортивно-оздоровчий 

 Інтелектуального розвитку 

 Учнівсько-студентського 

самоврядування 

Програма Літньої школи  

ХНЕУ ім. С.Кузнеця 
 

 

День 1 

30.05 

Відкриття  

Літньої школи ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

КВЕСТ « Студентське життя» 

День 2 

31.05 

Ділові ігри: 

«Розподіл сімейного бюджету» 

«Моя держава» 

День 3 

1.06 
Спортивний ІНЖЕК 

День 4 

2.06 

майстер-клас 

«Успішне спілкування – успішна 

кар’єра» 

Тренінг «Юний підприємець» 

День 5 

03.06 

Економічне казино  

«Створи свій бізнес» 

Ділова гра: 
«Двері до світу аудиту» 

День 5 

03.06 

Дебатний турнір 

Закриття  

Літньої школи ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Нагородження учасників 

 

Літня школа ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

передбачає гармонійне поєднання 

навчальної, виховної, спортивно-

оздоровчої та культурно-масової 

діяльності. 

 

Форми проведення занять  

в Літній школі ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

 міні-лекції, 

 тренінгові заняття; 

 екскурсії;  

 майстер-класи; 

 ситуаційні вправи; 

 захист проектів, презентації; 

 автоматизовані тести; 

 інтелектуально-розвиваючі 

заходи (дебати, квести, інтелектуальні 

турніри); 

 спортивні заходи (змагання, 

турніри, ігри). 

 
Ми навчаємо  
               вчитися,  
                         мислити,  
                                   працювати! 

Харківський  національний 

економічний університет  

імені Семена Кузнеця 

 
Використаємо час  
                    пізнавально, 
                               креативно, 
                                            весело! 

Літня школа ХНЕУ  

ім. С.Кузнеця 

 
 


