
Звіт 

Голови Спілки студентів та молоді 

про проведення 

Тижня студентського самоврядування-2019 

Традиційно до Міжнародного дня студента Спілка молоді університету 

організовує Тиждень студентського самоврядування, який насичений 

блоками різноманітних заходів для активної молоді нашого університету. 

Основною метою нашого заходу є всебічний розвиток особистості майбутнього 

вчителя, формування лідерських та організаторських навичок, створення моделі 

активної творчої діяльності студентів і виховання соціально свідомих та 

активних громадян. 

Цього року Тиждень студентського самоврядування відбувся з 11 по 16 

листопада. 

Перший день Тижня розпочався діловою грою “Студентський деканат”. 

Завдяки цьому заходу активісти мали змогу відчути себе у ролі декана, 

заступника декана, секретаря чи викладача, моделювати різноманітні робочі 

ситуації. Спілки молоді факультетів активно приєдналися до гри та гарно 

провели час на нових робочих місцях. 

11 листопада, у понеділок, у Залі засідань нашого університету відбулося 

урочисте відкриття Тижня студентського самоврядування-2019. У роботі 

заходу взяли участь ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди академік І.Ф. 

Прокопенко, проректор з навчально-виховної роботи професор С.В. Бережна, 

Голова Спілки студентів та молоді К. Катриченко, студентські куратори та 

активісти 1 курсу. У привітальному слові Іван Федорович побажав студентству 

жаги до знань, творчого запалу та повсякденного оптимізму.  

Далі представники активної молоді мали змогу прослухати лекцію “Права та 

обов’язки студентів” від О.М. Лук’янчикова (Голови правозахисного відділу ГО 

"Центр правозахисної та просвітницької діяльності "Бона Фідес", кандидата 

юридичних наук, доцента)  та Д. Новікова (Голови ГО "Центр правозахисної та 

просвітницької діяльності "Бона Фідес", кандидата юридичних наук), тренінги 

“Робота в команді. Як працювати, щоб не повбивати” М. Шестак (Голови 



комітету з розвитку лідерських якостей ССМ, модераторки “Школи лідера”, 

студентки ф-тету іноземної філології) та “Соціальний інтелект” О. Божко 

(Голови Студентського наукового товариства університету, студент 

природничого ф-тету). За прослухану програму студентські куратори отримали 

сертифікати.  

12 листопада студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди мали змогу перевтілитися в 

різноманітні ролі та образи під час інтелектуально-розважальної гри “Мафія”, 

які пройшла на базі гуртожитків №3 і №4. Активісти із захватом поринули в 

атмосферу гри та гарно провели час у компанії друзів. Також у цей день на базі 

гуртожитків пройшла акція “Знайомтесь, це моя кімната в гуртожитку”, на 

яку завітали заступники декана, студентські куратори та куратори навчальних 

груп. 

13 листопада відбувся Круглий стіл з активістами минулих років “Школа 

молодого лідера: Шлях від факапів до успіху”. Захід пройшов у форматі 

інтерактивної гри — студенти з допомогою карточок, на яких були написані 

історії факапів, тобто провалів і невдач, вгадували про кого з представників йде 

мова. Після цього запрошені гості розповідали свої історії, активно відповідали 

на питання нашого студентства.  

На Круглий стіл завітали Валерія Радіонова (Голова культурно-масового 

комітету), Анна Булгакова (Голова медіа комітету), Юлія Могильна (Голова 

комітету з розвитку лідерських якостей), Владислав Коваль (Голова комітету 

зовнішніх зв’язків), Карина Вакуленко (Голова Спілки студентів та молоді 

університету), Альона Айвазян (Голова Спілки молоді художньо-графічного 

факультету), Валентина Глушич (Голова Спілки молоді українського мовно-

літературного факультету), Дмитро Гончаров (Голова Спілки студентів та 

молоді університету), Володимир Пашун (Голова Спілки молоді юридичного 

факультету), Сергій Бондар (Голова Спілки молоді природничого факультету). 

14 листопада, у четверг, відбулося святкове засідання Дебатного клубу 

університету, присвячене Міжнародному Дню студентства. Під час гри 



учасники розвинули свою акторську й ораторську майстерність, поглибили 

знання з багатьох дисциплін, продовжили шлях особистісного зростання. 

14 листопада пройшла акція “Зігріймо дитячі серця”. Волонтерський загін 

університету відвідав Комунальний заклад соціального захисту для дітей 

“Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова”. За час 

проведення акції студентами й викладачами було зібрано багато іграшок, одягу, 

канцелярії та смаколиків для дітей. Активісти підготували розважальну 

програму: ігри, танці та майстер-класи. Малеча залишилася в захваті від 

зустрічі з нашими волонтерами.  

14 листопада представники Спілки студентів та молоді університету — К. 

Катриченко, М. Пантелейчук (український ф-тет), Д. Касалап (юридичний ф-

тет), О. Птиця (ф-тет славістики), М. Шестак, А. Гармата (ф-тет іноземної 

філології) — здійснили візит до столиці України на екскурсію до Верховної 

Ради. Подорож до Києва відбулася за сприяння народного депутата О.О. 

Куницького.  

Ранок студентів розпочався з цікавої екскурсії містом, яку провела пані Тетяна, 

помічниця депутата. Далі шлях продовжився до стін Верховної ради, де наші 

представники мали змогу стати свідками засідання народних депутатів України. 

Сковородинці відвідали Освітній центр ВР, де завдяки інноваційним 

технологіям дізналися про структуру роботи парламенту, а згодом створили 

власний законопроект «Про Молодіжну Раду».  

Спілкування з паном Олександром Куницьким відбулося в його комітеті. Від 

імені студенства, викладачів й адміністрації університету спілчани подарували 

народному депутату книгу Л.В. Ушкалова «Сковорода від А до Я».  

15 листопада, у п’ятницю, студентство університету взяло участь у квесті від 

культурно-масового комітету “Головоломка ХХІ століття” на території 

Центрального парку культури та відпочинку імені М. Горького. Почесні призові 

місця зайняли: 3 місце — команда факультету психології і соціології та 

україномовного, 2 місце — факультет початкового навчання та художньо-



графічний, 1 місце — природничий факультет. Переможці отримали грамоти та 

сертифікати від наших спонсорів (ШатоЛедо та Антикафе 7/9). 

16 листопада, у суботу, волонтерство університету взяло участь в акції 

“Озеленення міста Харкова. Висадка дерев у парку Сафарова на Новій Баварії”. 

Спілка студентів та молоді висловлює подяку адміністрації, професорсько-

викладацькому складу, керівникам підрозділів за активну підтримку й допомогу 

під час Тижня студентського самоврядування. Творимо історію нашого 

університету разом! Дякую за увагу! 


