
Звіт про діяльність Спілки студентів та молоді  

за 2018-2019 н.р. 

У Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди з метою формування громадянської активності студентів, 

патріотичного, етичного та морального виховання, захисту прав активно 

працює студентське самоврядування. Велику роль у надбанні студентами 

досвіду самоорганізації та позитивних дій у соціальному оточенні відіграє 

Спілка студентів та молоді.  

Свою роботу Спілка студентів та молоді розпочинає в серпні, допомагаючи 

в організації Посвяти в першокурсники. Голови комітетів та факультетів завжди 

проводять активну роботу зі студентами-першокурсниками, залучаючи їх до 

університетських і міських заходів. 

Із 12 по 16 вересня Спілка студентів та молоді мала змогу провести 10, 

ювілейний, Табір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів» 

серед студентів-активістів нашого університету на базі навчально-спортивного 

табору «Гайдари». 

Ми здійснювали набір учасників через анкетування. Як показали результати 

кількість бажаючих потрапити до табору кожного року зростає – це великий 

плюс. 2018-го року до табору завітало 110 студентів нашого університету та 20 

гостей з різних куточків України: Луганська, Переяслава-Хмельницького, Києва, 

Харкова, Запоріжжя, Херсона та Чернігова.  

Усі учасники були об’єднані в 6 загонів, по два або три факультети. Така 

форма створення загонів у таборі використовується нами вже не вперше. Ми 

вважаємо це поєднання успішним для згуртування студентів і подальшої 

успішної роботи колективу.  Концепція цьогорічного табору - «Гайдари крізь 

роки».  

Програма табору була насиченою як навчальним навантаженням, так і 

різноманітними творчими завданнями. Студенти мали змогу прослухати 

тренінги з ораторського мистецтва, тайм-менеджменту, лідерства, можливостей 

молодих лідерів, проектного менеджменту. Також учасники мали змогу взяти 



участь у дебатах, самостійно організовувати вечори творчості, провести час на 

спортивному майданчику. 

    Ми організували «Міс та містер Гайдарії», де було обрано найкращу пару 

табору, гру «Інтуїція», де студенти мали змогу проявити свої інтуїтивні 

здібності. Не менш захоплюючим був квест «Посвята в гайдарівці» і вечір 

короткометражних фільмів. 

Для всіх студентів-сковородинівців важливо відчувати підтримку з боку 

керівників університету, тому особливим моментом завжди є спілкування в 

таборі з адміністрацією університету. Увага з боку ректорату, профспілкової 

організації та деканатів свідчить про єдність професорсько-викладацького і 

студентського колективів. 

26 вересня Спілка студентів та молоді університету ознайомила зі своєю 

роботою першокурсників, а також відбулась презентація проектів, розроблених 

у Таборі студентського активу. Перемогу здобув ф-тет іноземної філології з 

проектом ―Skovoroda Hub‖.  

27 вересня в нашому університеті відбулися вибори голови Ради 

першокурсників. Цього року нею стала Єременко Аліна, студентка фізико-

математичного ф-тету. 

8 жовтня для студентів нашого університету була організована лекція від 

Школи підготовки водіїв «Автомаксимум», де були висвітлені питання правил 

дорожнього руху та надання першої медичної допомоги . 

14 жовтня студенти долучилися до міських урочистостей з нагоди Дня 

захисника України, також у цей день волонтерський комітет відвідав Державний 

центр утримання тварин. 

31 жовтня Спілка студентів та молоді виступила на Дні відкритих дверей 

університету, де презентувала діяльність студентського самоврядування 

майбутнім абітурієнтам. 

1 листопада Спілка студентів організувала Всеукраїнський флеш-моб 

«Україна єдина», прийнявши естафету від Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та передавши естафету 



Миколаївському національному університету імені В. О. Сухомлинського. До 

заходу приєднались більше 100 студентів усіх факультетів.  

1 листопада був підписаний меморандум з громадською організацією 

«Всеукраїнське студентське братство «Еліта Нації». 

Представники Спілки студентів та молоді (Юлія Шипітько — історичний ф-

тет, Артем Волошин — юридичний ф-тет, Ольга Русак — ф-тет дошкільного 

навчання, Олександра Яковенко — ф-тет початкого навчання, Карина 

Катриченко — український ф-тет) є членами Вченої Ради університеті, збори 

якої завжди відвідують та активно долучаються до роботи. 

12-16 листопада в нашому університеті відбувся Тиждень студентського 

самоврядування.   

12 листопада культурно-масовий комітет організував гру-квест "Ноrror 

story". Перше місце посів ф-тет фізичного виховання та спорту; друге-

український мовно-літературний ф-тет імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка 

13 листопада, у другий день Тижня, культурно-масовий комітет організував 

розважальний вечір Fashion week. Перше місце посів ф-тет початкового 

навчання, дреге місце — український ф-тет. Також у цей день пройшов День 

самоврядування на факультетах: студенти мали змогу провести заняття, відчути 

себе в ролі педагога під час ділової гри «Студентський деканат». 

З 14 по 16 листопада в нашому університеті відбувся Всеукраїнський форум 

молодіжних ініціатив "Платформа нових можливостей", організаторами якого 

стали представники студентського самоврядування: ф-тет іноземної філології 

— Марина Путівська, Юлія Шаповал, Марина Шестак, Аліна Гармата, Анна 

Босенко, Анастасія Локай; природничий ф-тет — Олексій Божко; ф-тет 

початкового навчання — Катерина Шкреба; український ф-тет — Карина 

Катриченко, Маргарита Пантелейчук. 

Реклама та анонсування заходу були відображені на багатьох відомих 

студентських інтернет-платформах і порталах, наприклад, StudWay та Твій 

простір можливостей. 



 До нас завітали гості з Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського, Харківського навчально-наукового інституту 

«Університет банківської справи», Університету Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 

У перший день форуму учасники мали змогу поспілкуватися та обговорити 

всі хвилюючі питання з ректором нашого університету Іваном Федоровичем 

Прокопенко. Змістовні, насичені корисною інформацією, тренінги прочитали 

такі спікери: Дмитро Тиханський, Галина Нікітіна, Владислав Павлов, Надія 

Савинська (випускниця нашого університету, очільниця Спілки молоді), Ілона 

Вовк (випускниця історичного ф-тету),  Михайло Паново (випускник художньо-

графічного ф-тету), Михайло Лазарев. 

15 листопада учасники форуму взяли участь у дебатному турнірі, перемогу 

здобули Владислав Коваль, випускник ф-тету психології та соціології,  та Ольга 

Клушина, студентка ф-тету іноземної філології. На інтелектуальній грі 

Skovorodaquiz, перемогу здобула збірна команда ф-тету славістики та іноземної 

філології.  

Душевним, атмосферним і космічним став вечір творчості, учасники якого 

довели, що вони дійсно талановиті студенти нашого університету. До нас на 

захід завітав плейбек-театр "Живе дзеркало", який розчулив глядачів і змусив 

замислитися про моральні цінності кожного з нас. Підбили підсумки форуму, 

обговорили перспективи розвитку студентського самоврядування та нагородили 

всіх учасників сертифікатами на круглому столі.  

5 грудня представники волонтерського загону ―Злагода‖ відзначили День 

волонтера та запустили дві загальноуніверситетські акції - ―Подаруй дитині 

іграшку‖ до Дня Святого Миколая та ―Зігрій Захисника України‖ до Дня 

Збройних сил України. 

5 грудня було підбитл підсумки загальноуніверситетського конкурсу есе 

―Професія вчителя — доля держави‖, в якому представники Спілки молоді 

взяли участь у ролі журі. 

27 грудня студенти-активісти мали змогу бути присутніми на Зборах 

трудового колективу університету, В.о. Голови Спілки студентів та молоді, 



Карина Катриченко, прозвітувала про роботу студентського самоврядування 

нашого університету за 2018 рік. 

У січні до структури Спілки студентів та молоді увійшли Комітет 

академічної доброчесності (на чолі з Олександрою Ткаченко, юридичнй ф-тет) і 

Танцювальна студія ―Ідея‖ (керівник — Дар’я Молчанова, фізико-математичний 

ф-тет). 

22 січня до Дня Соборності України та 100-річчя Акту злуки ЗУНР та УНР 

Спілкою студентів та молоді була проведена І Всеукраїнська поетична естафета 

―В єдності наша сила‖, у розробці якої взяли участь студенти ф-тету іноземної 

філології, українського, фізичного виховання та спорту, юридичного. Також 

активісти Спілки молоді взяли участь в організації конкурсу відео-роликів ―Мій 

університет — моя гордість‖. 

29 січня в нашому університеті відбувся загальноуніверситетський конкурс 

―Студент року‖. 120 студентів-активістів стали переможцями у 6 номінаціях. 

6 лютого Анастасія Локай (ф-тет іноземної філології) провела презентацію 

студентського телебачення ―Skovoro Da‖ серед студентів усіх факультетів. 

7 лютого відбулася зустріч факультетських голів комітетів академічної 

доброчесності з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції 

Ситніком В.В. 

Студенти нашого університету із задоволенням відвідують загальноміські 

заходи, такі як: Харківська відкрита міська молодіжна Ліга КВК (підтримка 

університетської команди ―День взяття Бастилії‖), футбольні матчі, ―Ліга 

Сміху‖, ―Вечірній Квартал‖ та інші.  

Із 11 по 15 лютого Спілкою студентів та молоді був проведений Тиждень 

закоханих ―Мандрівка країною кохання‖. Тиждень був насичений низкою 

заходів, які допомагали студентам розвинути свої лідерські та творчі навички, 

набути умінь ораторського мистецтва. Студенти взяли участь в інтелектуальних 

і розважальних іграх, виступах і конкурсах, примножили свої знання у різних 

галузях і сферах, а саме: 



презентація Дебатного клубу університету (організатор Олександр 

Істомін, історичний ф-тет), лекторіум ―Біологія відносин‖ від Олексія Божко 

(природничий ф-тет), благодійний ярмарок ―Від серця до серця‖ (організований 

командою волонтерського руху ―Злагода‖), тренінг від ―Школи Лідера‖ про 16 

типів особистості (Марина Шестак, ф-тет іноземної філології), інтелектуально-

рольова гра ―Мафія‖ (культурно-масовий комітет, Валентина Сушко, ф-тет 

початкового навчання), загальноуніверситетський концерт ―Мандрівка країною 

кохання‖ (представники студентського активу взяли участь в організації), вечір 

студентських талантів ―Зірковий час‖ від культурно-масового комітету. 

23 лютого активісти Спілки молоді (Марина Шестак, Аліна Гармата, 

Денис Касалап) стали учасниками відкритого форуму молодих громад 

Харківської області ―Харківщина молодіжна‖. 

4 березня студенти нашого університету взяли участь у міській 

інтелектуальній грі ―Що? Де? Коли?‖, до складу першої команди увійшли 

представники історичного ф-тету, до другої — природничого, українського та 

іноземної філології. 

Самоврядування завжди підтримує всі університетські та міські заходи, 

так 9 березня відбулося покладання квітів біля пам’ятника Шевченка, в якому 

взяли участь студенти всіх факультетів.  

20 березня відбулася традиційна зустріч ректора зі студентським 

самоврядуванням — круглий стіл ―Роль студентства в модернізації вищої освіти 

України‖. Активісти малу змогу поспілкуватися з Іваном Федоровичем і 

поставити питання, які цікаві та важливі для студентства нашого університету. 

25 березня в університеті пройшли вибори на посаду Голови Спілки 

студентів та молоді. Кандидатами стали Корольов Андрій (юридичний ф-тет) та 

Катриченко Карина (український ф-тет). 

28 березня студентське самоврядування українського факультету, Голова 

Спілки університету та адміністрація вітали школярів зі Львівської області в 

стінах нашого університету. 



29 березня Голова Студентського наукового товариства та Голова Спілки 

молоді виступили для абітурієнтів на Дні відкритих дверей, де поділилися 

важливою та цікавою інформацією про студентське життя. 

11 квітня відбулася Звітня конференція Спілки студентів та молоді, на якій 

були присутні ректор нашого університету акад. І.Ф. Прокопенко, проректор з 

навчально-виховної роботи проф. С.В. Бережна та 250 делегатів з усіх 

факультетів. На заході було прослухано звіти Голови ССМ (К. Катриченко), 

Голови волонтерського комітету (А. Босенко), Голови комітету з розвитку 

лідерської майстерності (М. Шестак), затверджено й обрано новий склад Ради 

та Виконавчого комітету Спілки студентів та молоді.  

Студентство нашого університету розвиває свої лідерські якості не лише у 

стінах рідної альма матер, а й поза її межами. Так, за квітень наші представники 

відвідали значну кількість міських і загальнодержавних заходів. 5 квітня на базі 

ХНЕУ імені С. Кузнеця пройшов семінар-тренінг у рамках проекту 

―LeaderLand‖ для представників студентськогого самоврядування, який 

відвідала студентка 5 курсу факультету іноземної філології Марина Шестак. 

11-12 квітня на базі санаторію «Березівські мінеральні води» Харківська 

обласна громадська організація «Спілка ветеранів АТО» спільно з Упралінням у 

справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації провела 

інформаційно-просвітницький форум «Моя майбутня Україна».  

ХНПУ імені Г.С. Сковороди мали змогу представити — Олексій Божко 

(природничий ф-тет; Голова Студентського наукового товариства), Марина 

Путівська (ф-тет іноземної філології), Аліна Гармата (ф-тет іноземної 

філології), Олександр Істомін (історичний ф-тет; Голова Дебатного клубу 

університету), Сергій Перков (український ф-тет), Юлія Гайдар (історичний ф-

тет), Дарина Плахотнікова (історичний ф-тет), Данило Соколовський (ф-тет 

психології і соціології).  

12 квітня на базі ХНЕУ імені С. Кузнеця відбувся міський дебатний 

турнір при Харківській обласній студентській раді, наш університет 

представляли студенти іноземної філології Тітенков Ілля та Афанасьєва Олена. 



16 квітня відбувся зліт на ―Фабриці спейс‖ від ―Ліги освіченої молоді‖ 

(ЛОМ), на захід завітали студенти українського ф-тету (К. Катриченко, М. 

Пантелейчук), іноземної філології (М. Шестак), фізико-математичного (Д. 

Молчанова, А. Черенкова, В. Ковальова). 

17 квітня на базі №2 та №20 ЗОШ м. Полтави відбулася коучінг-сесія 

―Лідер у мені‖ для представників учнівського самоврядування та педагогів-

організаторів міста Полтави. Однією зі спікерок на заході стала студентка 5 

курсу іноземної філології Марина Шестак, Голова комітету з розвитку 

лідерської майстерності ССМ, менеджерка уніерситетського проекту ―Школа 

Лідера‖. 

20 квітня Карина Катриченко, Голова Спілки молоді, і Маргарита 

Пантелейчук, Голова комітету зовнішніх зв’язків, український ф-тет, відвідали 

Збори Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві інформаційної 

політики у місті Києві. 

Співпраця з різними організаціями та компаніями — це запорука 

успішного зовнішнього розвитку студентського самоврядування. Уже більше 5 

років Спілка молоді злагоджено працює зі Школою підготовки водіїв 

―Автомаксимум‖. 17 квітня до стін нашого університету завітали викладачі 

авто-школи із представниками поліції, які провели інтерактивну лекції на тему 

―Вплив алкоголю на мозок і здоров’я людини. Тестування алкоокулярів‖. 

25 квітня на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди пройшло засідання 

координаційної Ради з національно-патріотичного виховання, на якому були 

присутні адміністрація університету, депутати ХОДА, представники Спілки 

ветеранів АТО, громадські діячі та патріоти. На засіданні виступила Голова 

Спілки молоді  з доповіддю на тему: ―Сучасні форми єднання України‖. 

3 травня представники Спілки молоді (К. Катриченко та М. Пантелейчук, 

український ф-тет) відвідали музично-літературний благодійний вечір на базі 

ХНУМ. 

8 травня відбулося міське покладання на Меморіалі Слави. 9 травня 

представники волонтерського руху університету взяли участь в акції разом із 



ГО ―Поділись‖, під час якої волонтери допомагали з безкоштовною купівлею 

продуктів для людей похилого віку. 

11 травня студенти відвідали благодійний спектакль ―Зелене знамено 

надії‖ від Театру дітей ―Тимур‖. За результатами спільної благодійної акції 

нашого університету та театру було забрано кошти, отримані із продажу 

квитків, для Дениса Кречика (12 років), який потребує пересадки серця.  

16 травня Голова студентського наукового товариства, Олексій Божко, та 

Голова Спілки молоді, Карина Катриченко, долучилися до 

загальноуніверситетських урочистостей, присвячених Дню науки.  

21 травня 432 студенти ХНПУ імені Г. С. Сковороди у Центральному 

парку культури та відпочинку імені  Максима Горького провели урочистий захід 

на встановлення нового національного рекорду України в категорії — 

―Наймасовіше виконання традиційного українського народного танцю ―Гопак‖ 

із нагоди Всесвітнього Дня вишиванки‖. Учасниками заходу стали студенти всіх 

факультетів педагогічного університету на чолі з учасниками Народного 

ансамблю народного танцю ―Зорицвіт‖. Загальна кількість учасників заходу — 

понад 2000.  

Безумовно, студентське самоврядування є одним з найважливіших 

факторів соціалізації молоді, формування у неї рис громадянської свідомості, 

навичок демократичного спілкування. Спілка студентів висловлює подяку 

деканам, ректорату і професорсько-викладацькому складу за підтримку. Ми 

бачимо на скільки покращився рівень роботи самоврядування. Наша команда – 

це один великий механізм, який здатен на великі звершення, з кожним роком 

Спілка виходить на новий рівень, бо Спілка – це наше життя! 


