
Діяльність ХІ Табору студентського активу “Сковородинівська родина 

лідерів” у вересні 2019 року 

Діяльність студентського самоврядування у вищих навчальних закладах є 

конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування в них 

почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та 

культурноосвітні проблеми. Процес студентського самоврядування в нашому 

університеті і вирішення цих завдань здійснюється через діяльність Спілки 

студентів та молоді. Спілка молоді за багато років свого існування має уже свої 

традиції.  

Однією з таких традицій є Табір студентського активу 

«Сковородинівська родина лідерів», який є Всеукраїнського рівня уже 

декілька років поспіль. Тож, з 11 по 15 вересня 2019 року відбувся 11-ий збір 

активістів на навчально-спортивній базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у селі Гайдари.  

Цього року кількість учасників Табору досягла 115 студентів — 92 

представника ХНПУ імені Г.С. Сковороди та 23 гостя з закладів вищої освіти 

України (Одеса, Харків, Мелітополь, Запоріжжя. Київ, Бердянськ і Чернігів). 

Найчисленнішим за кількістю представників став Київський національний 

університет імені Шевченка — 10 осіб. 

Робота Табору відбувалася згідно з Положенням, наказом і внутрішніми 

документами університету; за ввесь час порушень не відбувалося. 

Концепція, тематика й основні ідея Табору студентського активу кожного 

року різна. У 2019 році - “Гайдари. Крок до майбутнього”. Загони впродовж 

роботи Табору створювали свої ідеальні дістрікти (області) майбутнього. 

Ми здійснювали набір учасників через анкетування. Як показали 

результати, кількість бажаючих потрапити до табору кожного року зростає — 

це великий плюс. Вагомим є внесок соціальних мереж університету  в 

популяризації та піару заходу (Телеграм-канали, сторінки в Інстаграмі та 

Фейбсбуці). 



Робота студентського оргкомітету, до складу якого входили студенти 

факультету іноземної філології, природничого, українського, славістики, 

початкового навчання, була якісною, що дозволило забезпечити належне 

функціонування табору. Активну участь і організації процесу взяли викладачі 

Д.О. Гончаров, С.А. Білецька, В.В. Глушич, А.М. Цапко, І.В. Чернікова) 

Усі учасники були об’єднані у 6 загонів, по два або три факультети і гості 

Табору. Така форма створення загонів у таборі використовується нами вже не 

вперше, адже таке поєднання є успішним для згуртування студентів, подальшої 

успішної роботи колективу Спілки студентів на кожному факультеті впродовж 

наступного року. На нашу думку, куратори та командири в особі голів Спілок 

факультетів і представників оргкомітетів впоралися із поставленою задачею —  

зробити зі своїх активістів — команду, здатну до потужної роботи.  

До програми табору були включені методи активного соціально-

психологічного навчання, такі як тренінги, інтерактивно-рольові ігри, які 

моделювали знайомство групи, ситуації спільної діяльності та аналізу її 

ефективності. Студенти мали змогу прослухати тренінги з ораторського 

мистецтва, тайм-менеджменту, можливостей молодих лідерів та проектного 

менеджменту. 

11 вересня, зранку ми вирушили на базу нашого університету. У перший 

день Табору учасники ознайомилися з внутрішніми правилами розпорядку, 

вивчили територію Табору під час екскурсії. Розважальна програма містила в 

собі урочисте відкриття Табору, презентацію загонів, ігри на тімбілдінг і 

вечірній квест. Студентство вже у перший день показало себе організованим, 

активним і дисциплінованим.  

Другий день розпочався із руханки, яка згодом перейшла у справжній 

мозковий штурм, адже для активістів розпочали свою роботи тренінги. 

Спікерами у цей день стали — Олексій Божко, магістр природничого 

факультету, Голова Студентського наукового товариства, з темою “Ліки вдома, 

на природі та в житті”; та Ілля Шелеменцев, підприємець, власник проекту 

“Networking”, з темами“Networking” та “Особистий бренд”.  



Для сильних і спортивний 12 вересня були проведені Малі Олімпійські 

ігри, для розумних і кмітливих — інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?”. 

Загони з цього дня почали заробляти спеціальну валюту Табору — 

гайдарики, які згодом мали змогу витратити на аукціоні. 

Вечір був насичений дуже гарною програмою — відбувся “Міс і Містер 

Гайдар” у стилі “Голодних ігр”. Учасники за день змогли зробити неймовірні 

костюми з певних матеріалів (шариків або паперу), продемонструвати всі свої 

вміння на сцені під час дефіле та творчих номерів. 

Адаптація студентства на другий день стрімко йшла вгору, куратори 

загонів підтримували дружню атмосферу, ділилися досвідом під час “Свічки”. 

13 вересня після активних занять спортом на свіжому повітрі активісти 

відвідали тренінги “Як вирішити конфлікти безболісно для себе та оточуючих” 

Марини Шестак (студентки факультету іноземної філології, організаторки 

проекту “Школа лідера”), “Нормативні та організаційні аспекти роботи ОСС” 

Вадима Коріненко (студента Київського національного університету імені 

Шевченка, Голови Студентської ради гуртожитків), “Бізнес мислення: чому 

варто спробувати?” Євгена Попеско (студента Одеського політіхнічного 

університету, Голови ради факультету).  

Наукова програма Табору продовжилася консультацією для творчих груп з 

проекту “Концепція розвитку ХНПУ очима студентів”.  

Дебатний турнір є невід’ємною частиною Табору, учасники впродовж 

декількох години доводили свою точку зору опонентам, набували навичок 

ораторського мистецтва. Навички туриста, вміння орієнтуватися, знати природу 

краю, знаходити вихід з будь-якого місця так само важлива місія для молодих 

активістів, саме тому учасники Табору відправилися двома групами за 

територією Табору. 

Змінити країну на краще — це мрія кожного громадянина Україна. 

Учасники Табору в третій день мали таку змогу, адже вони стали 

реформаторами Міністерств під час гри “Симуляція”. Основна задача заходу — 



створити пакет реформ для кожного Міністерства, отримати згоду на їх 

впровадження, презентувати результати своєї роботи. 

Вечором відбулася розважальна програма “Зоряний час” і дискотека. 

Субота стала найнезабутнішим днем для сковородинців, бо в цей день 

наш 7 загін викладачів зібрався в повному складі.  

14 вересня до Табору студентського активу завітав ректор університету 

Іван Федорович Прокопенко, проректор з навчально-виховної роботи Світлана 

Вікторівна Бережна та декани факультетів. Зустріч почалася запальним 

об“єднаним флешмобом, до якого приєдналися всі наші викладачі. Загони 

презентували вельмашановним гостям свої проекту на тему “Концепція 

розвитку ХНПУ очима студентів”. Усі 6 проектів були змістовними, 

актуальними, цікавими та справді важливими для нас.  

Студентствао бажало не тільки говорити, а слухати, тому вони перейшли 

до ранкового брифінгу з ректором університету. Активістів ХНПУ цікавили 

думки Івана Федоровича з приводу місця в суспільстві справжнього лідера, 

історії університету, мотивації і перспектив майбутнього. Гості із закладів 

вищох освіти України були нагородженні грамотами від нашого ректора, а 

також були передані листи подяками їх адміністрації університету. 

Спілка студентів та молоді висловлює подяку адміністрації університету, 

деканатам, керівникам відділів за постійну підтримку до допомогу в розвитку 

діяльності студентського самоврядування. 

Увечері відбулася спортивна гра “Захват прапору”, на якій студенти 

показали себе вмілими будівниками стратегії перемоги та згуртованим 

колективним. 

Атмосфера вечірнього програми  була надихаючою на нові відкриття.  14 

вересня пройшов вечір талантів “Творчий квартирник” і урочисте закриття 

Табору. Усі загони показали своє мистецтва, підготувавши виступи гідні великої 

сцени. Після дискотеки активістів запросили на прощальний вогонь, на якому 

всі спілкувалися, обмінювалися враженнями, співали пісні під гітару. 



Зранку 15 вересня учасники на святковій лінійці були нагороджені 

сертифікатами за проходження навчальної програми Табору. Операція “Валіза”, 

фото на згадку, сльози щастя — це останній день Табору студентського активу 

“Сковородинівська родина лідерів”. 

Після Табору планується провести анкетування студентів і новий набір до 

лав Спілки студентів та молоді. 

Безумовно, студентське самоврядування є одним з найважливіших 

факторів соціалізації молоді, формування у неї рис громадянської свідомості, 

навичок демократичного спілкування. Студентське самоврядування сприяє 

процесу розвитку громадянської освіти в Україні, робить великий крок до 

формування правильної життєвої позиції молодого покоління. 

Студентство нашого університету провело активно та цікаво 11-ий Табір 

студентського активу, і все це завдяки підтримці ректора нашого університету 

І.Ф. Прокопенка. Сподіваємося, що наступні “Гайдари” будуть на рівень вище, 

ми зробимо для це все, адже “Гайдари — це реально круто!”. 

 

 


