
Робоча програма проведення Звітної конференції 
Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди

  
11 квітня 2019 року

 Головуючий конференції Ганна Босенко

Делегати конференції:
1. Український мовно-літературний ф-тет імені Г. Квітки–Основ'яненка– 20 осіб;
2. художньо-графічний ф-тет – 10 осіб;
3. історичний ф-тет – 20 осіб;
4. юридичний ф-тет – 20 осіб;
5. ф-тет іноземної філології – 23 осіб;
6. фізико-математичний ф-тет – 20 осіб;
7. ф-тет славістики – 10 осіб;
8. ф-тет мистецтв – 10 осіб;
9.  ф-тет фізичного виховання та спорту – 12 осіб;
10. ф-тет початкового навчання – 25 осіб;
11. ф-тет дошкільної освіти – 15 осіб;
12. ф-тет психології та соціології – 20 осіб;
13. природничий ф-тет – 15 осіб

У роботі конференції беруть участь:
1. акад. Прокопенко І.Ф. — ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 
2. проф. Бережна С.В. – проректор з навчально-виховної роботи.

Порядок денний:
1. Звіт  Голови  Спілки  студентів  та  молоді  університету  за  період  травень  2018-

листопад 2019 р.;
2. Звіт Голови комітету з розвитку волонтерського руху за 2018-2019 н.р.;
3. Звіт Голови комітету з розвитку лідерської майстерності за 2018-2019 н.р.;
4. Затвердження  складу  Ради  Спілки  студентів  та  молоді  ХНПУ  імені  Г.С. 

Сковороди;
5. Затвердження  складу  Виконавчого  комітету  Спілки  студентів  та  молоді  ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди.

Необхідний час: 1-1,2 години.



Робоча програма проведення Звітної конференції 
Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди

 11 квітня 2019 року
Головуючий конференції Босенко Анна

Шановні делегати конференції, запрошені гості!
Згідно із встановленою нормою на Звітну конференцію

Обрано  220 делегатів.  Прибуло  220 делегатів.  Не  з'явилося  з  поважних  причин  0 
делегатів.

Конференція  правомочна,  якщо  в  її  роботі  бере  участь  не  менше  двох  третин 
обраних делегатів.
       Наша конференція може розпочати свою роботу. Є пропозиція розпочати роботу. 
Голосуємо.  Хто за те,  щоб роботу конференції  розпочати, прошу голосувати. Хто за, 
проти? Утримався?

Рішення прийнято одноголосно. Конференція вважається відкритою.

У роботі конференції беруть участь:
1. акад. Прокопенко Іван Федорович – ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 
2. проф. Бережна Світлана Вікторівна – проректор з навчально-виховної роботи.

Шановні  делегати  для  ведення  конференції  пропонується  обрати  президію.  Є 
пропозиція обрати президію у такому складі:

1. акад. Прокопенко І.Ф. – ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 
2. проф. Бережна Світлана Вікторівна  – проректор з навчально-виховної роботи;
3. Катриченко Карина Сергіївна – Голова Спілки студентів та молоді;
4. Босенко Анна Сергіївна – головуючий конференції. 

Пропоную голосувати. Хто за те, щоб обрати робочу президію у тому складі, як 
було оголошено?

“За” - 220 осіб,
“Проти” - 0 осіб,

“Утримались” - 0 осіб.

Продовжуємо  роботу  конференції.  Перед  розглядом  порядку  денного  та 
регламенту  вноситься  пропозиція  обрати  робочі  органи  нашої  конференції. 
Пропонується обрати:

- секретаріат – для  організації  запису  на  виступи,  складання  протоколу 
конференції;

- лічильну комісію – для ведення підрахунку голосів під час прийняття рішень, 
проведення відкритого або таємного голосування.



Напередодні  конференції  було  проведено  засідання  Ради  Спілки  студентів  та 
молоді,  де  були  висловлені  пропозиції  щодо  кількісного  та  якісного  складу  робочих 
органів конференції. Є пропозиція обрати лічильну комісію у такому складі:

1. Шестак Марина – голова комітету з розвитку лідерської майстерності;
2. Молчанова  Дар’я  –  голова  Спілки  студентів  та  молоді  фізико-математичного 

факультету. 

Є пропозиція обрати секретаріат у такому складі: 

1. Ревякіна Єва – секретар Спілки студентів та молоді університету.

Інші  пропозиції  будуть?  Тоді  ставимо  на  голосування.  Хто  за  те,  щоб  названі 
делегати увійшли до складу робочих органів?

“За” - 220 осіб,
“Проти” - 0 осіб,

“Утрималось” - 0 осіб.

Робочі  органи  сформовано.  Переходимо  до  розгляду  порядку  денного  та 
регламенту нашої роботи. Перед розглядом порядку денного вноситься пропозиція щодо 
регламенту:

1. Звіт голови Спілки студентів та молоді – до 20 хвилин;
2. затвердження керівного складу (Ради та Виконавчого комітету) Спілки студентів 

та молоді – до 10 хвилин;
3. виступи – до 5 хвилин;
4. повторні виступи та довідки – до 3 хвилин.

Таким чином, роботу конференції закінчити за 1 годину без перерви.

І.  Слово для доповіді про роботу Спілки студентів та молоді за травень-листопад 
2018 р. (Голова Спілки студентів та молоді — Дьячкова Єлизавета), листопад 2018 р.-
березень 2019 р.  (В.о.  Голови — Катриченко Карина)  надається  Катриченко Карині 
Сергіївні – голові Спілки студентів та молоді університету.

Переходимо до Обговорення. До слова запрошується: 
 Босенко Анна Сергіївна – голова комітету з розвитку волонтерського руху – про 

розвиток і популяризацію волонтерського руху в університеті.
 Шестак  Марина  Сергіївна  –   голова  комітету  лідерської  майстерності  –  про 

роботу Школи лідера та розвиток лідерських якостей у студентів. 

До слова  запрошується  ректор нашого університету,  доктор педагогічних  наук, 
професор,  академік  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Почесний 
громадянин міста Харкова Іван Федорович Прокопенко.



Є  пропозиція  визнати  роботу  Спілки  студентів  та  молоді  ХНПУ  імені  Г.С. 
Сковороди  задовільною,  а  також  активізувати  роботи  всіх  секторів  Спілки.  Інші 
пропозиції будуть? Ставимо на голосування. 

“За” - 220 осіб,
“Проти” - 0 осіб,

“Утрималось” - 0 осіб.

Рішення прийнято одноголосно.

II. Переходимо  до  другого  питання нашого  порядку  денного  -  затвердження 
складу Ради Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

На розгляд конференції пропонується наступний склад Ради:

 Молчанова Дар’я – голова ССМ фізико-математичного факультету;

 Шовкова Катерина  –  голова ССМ українського мовно-літературного факультету 
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка;

 Осинський Микола – голова природничого факультету;

 Фокіна Наталя – голова факультету фізичного виховання і спорту;

 Лотоцька Поліна – голова факультету славістики;

 Веремеєва Карина – голова  факультету іноземної філології;

 Дзюбенко Юлія – голова факультету початкового навчання;

 Шипітько Юлія – голова історичного факультету;

 Волошин Артем – голова юридичного факультету;

 Литовка Дарина – голова факультету психології та соціології;

 Сабірянова Аліна – голова художньо-графічного факультету;

 Божко Аліна – голова факультету дошкільної освіти;

 Герасименко Тетяна – голова факультету мистецтв.
Чи будуть зауваження до якісного складу Ради Спілки студентів та молоді. Хто за 

те, щоб затвердити склад Ради оголошений вище?

“За” - 220 осіб,
“Проти” - 0 осіб,

“Утрималось” - 0 осіб.

Рішення прийнято одноголосно.

ІІІ.  Перейдемо  до  третього  питання порядку  денного  -  затвердження  складу 
виконавчого комітету Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

25 березня в нашому університеті пройшли прямі таємні вибори. На посаду голови 
Спілки студентів та молоді балотувалися дві кандидатури: Катриченко Карина Сергіївна 
та  Корольов  Андрій  Михайлович.  Голоси  розподілилися  таким  чином:  Катриченко 
Карина Сергіївна – 1113, Корольов Андрій Михайлович – 995. 



Таким чином у виборах перемогла Катриченко К.С. 

На розгляд конференції пропонується наступний склад Виконкому:

 Голова Спілки студентів та молоді університету – Катриченко Карина;

 Секретар Спілки студентів та молоді – Ревякіна Єва;

 Заступник голови Спілки студентів та молоді  –  Касалап Денис;

 Турчинова Аліна – голова комітету з розвитку волонтерського руху;

 Єременко Аліна – голова медіа-комітету;

 Пантелейчук Маргарита – голова комітету зовнішніх зв’язків;

 Шестак Марина – голова комітету з розвитку лідерської майстерності;

 Сушко Валентина – голова культурно-масового комітету;

 Протас Михайло – голова спортивного комітету;

 Ткаченко Олександра – голова комітету академічної доброчесності;

 Істомін Олександр – голова Дебатного клубу;

 Молчанова Дар’я – голова танцювальної студії “Ідея”;

 Локай Анастасія – голова студентського телебачення “Skovoro Da”.

Порядок денний конференції вичерпано. Які будуть запитання, зауваження, заяви у 
делегатів конференції щодо її ведення? Якщо ні,  то на цьому конференцію закінчено. 
Дякую всім за плідну роботу. 


