Звіт
про діяльність Спілки студентів та молоді за 2015-2016 рік
Упровадження студентського самоврядування у вищих навчальних закладах є
конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування у них
почуття

відповідальності,

вміння

вирішувати

соціальні,

економічні

та

культурноосвітні проблеми. Зараз, у процесі розбудови Української держави
актуальним

є

завдання

розвитку

і

модернізації

суспільства,

потенційних лідерів,формування висококваліфікованих фахівців,
громадян.

виявлення
справжніх

Процес студентського самоврядування в нашому університеті і

вирішення цих завдань здійснюється через діяльність Спілки студентів та молоді.
Спілка студентів та молоді активно працювала протягом навчального року.
Гарним початком роботи є Табір студентського активу «Сковородинівська родина
лідерів». Цього року він також був всеукраїнського рівня, до нас приєднались
п'ятнадцять студентів з восьми вишів України: з Полтави, ПереяславаХмельницького, Києвського університета імені Т. Г. Шевченка, Хмельницька,
Луцька, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Концепція цьогорічного табору – це
створення ідеальної країни Гайдарії. Ми створили країну зі своєю конституцією,
кордонами та апаратом управління, щоб у майбутньому перенести цей макет у
реальний світ. Кожен загін представляв певну область та мав на меті розвивати
свою інфраструктура представлену у таких галузях: екологія, культура та
мистецтво, наука та освіта, економіка право та спорт. За короткий термін загони
змогли розвинути свою область та створити дійсно нову ідеальну країну. Для всіх
студентів-сковородинівців важливо відчувати підтримку з боку керівників
університету, тому особливим моментом завжди є спілкування в таборі з
деканами,

ректором

Іваном

Федоровичем

та

проректором

Анною

Володимирівною. Така увага з боку ректорату свідчить про єдність професорськовикладацького та студентського колективів. Студенти-сковородинівці підготували
святковий концерт та презентували свої проекти на тему: «Українські діти в
сучасних кризових умовах. Національно-патріотичне виховання».
Продовжується формування лідерських якостей за допомогою освітньої
програми «Школа лідера», яка спрямована на студентський актив університету та

функціонує з метою підготовки молодіжних лідерів, формування здатності до
самовизначення, саморозвитку та самореалізації в суспільстві; стимулювання
творчої праці студентів; та передбачає формування у слухачів вмінь та навичок,
необхідних

для

розвитку

комунікативності,

доброзичливості

та

інших

індивідуальних якостей лідера.
Цього року Школу лідера відвідало набагато більше студентів, зокрема
найбільш активними виявилися факультет іноземної філології, психології та
соціології, український моно-літературний факультет.
Робота програми значно покращилася. Протягом року було проведено безліч
тренінгів, семінарів. Було запрошено тренерів з інших організацій та міст. Також
цього року в рамках «Школи лідера» розпочався проект «Медіа–освіта», адже ми
розуміємо наскільки важливо орієнтуватися в інформаційному просторі. Активні
слухачі курсу отримали сертифікати.
Для ефективної роботи «Школи лідера» необхідно залучати більшу кількість
студентів, адже як показує практика динаміка знижується під кінець навчального
семестру. Надалі планується проводити виїзні засідання Школи лідера, а також
проведення тренінгів для школярів.
Традиційно

Спілка

студентів

організувала

Тиждень

студентського

самоврядування, «Студент – це майбутнє країни». Усі заходи були спрямовані на
підвищення інтелектуального рівня студентів.
Перший день Тижня СС розпочався із загальноуніверситетського дебатного
турніру «Відомі студенти минулого», присвяченому важливим постатям нашої
країни. Учасниками стали 24 команди з усіх факультетів університету,
представників усіх факультетів. Перемогу здобула команда
Також цей день пройшов під гаслом «День здоров’я» та ознаменувався акцією
«Здорова нація». У рамках акції пройшли фізкультпаузи по всіх корпусах,
виставка плакатів, перегляд короткометражних фільмів, публічні виступи на тему
«Здоровий спосіб життя».
Наступний день, а саме перша половина відзначилася проведенням
інтелектуально-розважальної гри Квест, а у другій половині студенти мали змогу

позмагатися з викладачами своїми розумовими здібностями, адже було
організовано гру «Що?Де?Коли?
У середу пройшла благодійна акція «Разом заради майбутнього», у рамках
якої відбувся уже традиційний

Благодійний ярмарок, де усі факультети

приготували різноманітні поробки, кулінарні вироби, майстер-класи.
А також всі бажаючі мали змогу зробити прекрасну фотографію у
патріотичному фотоательє та відчути весь український колорит. Також була
фотосушка- обмін фотографіями, де кожен студент мав змогу показати свої
світлини зі студентського життя та залишити побажання із днем студента.
Також працювала пошта, де можна було залишити вітання для наших
захисників. Пройшла акція по збору кришечок та батарейок. Гарним доповненням
була виставка присвячена воїнам із зони АТО.
Студенти – активна верстка нашого населення. Саме від них залежить
майбутнє країни. Саме тому важливо аби вони знали свої права, а головне
обов’язки. Тому, у другій половині дня відбулася лекція «Права та обов’язки
студентів» на базі юридичного факультету.
Найвідповідальнішим для нас був саме день студентського самоврядування. У
цьому році він пройшов на всіх факультетах. Студентські деканати сумлінно
виконали усі завдання, які їм були запропоновані.
Наступним етапом Тижня СС стало проведення круглого столу за участі
ректора Івана Федоровича Прокопенко та проректора Анни Володимирівни
Троцко.

Під час круглого столу було обговорено ряд питань, пов’язаних із

підвищенням якості педагогічної освіти .
Завершенням тижня студентського самоврядування став творчий вечір, де
студент-сковородинівці показали свої таланти.
Яскравою подією, яку чекають усі студенти – це тиждень закоханих. Цього
тижня навіть повітря сповнене коханням.
Харківського

національного

Спілка студентів та молоді

педагогічного

Г.С. Сковороди протягом цього тижня

університету

імені

організовує т а проводить безліч

різноманітних заходів у стінах нашої альма-матер.

Цього року тиждень

закоханих пройшов під гаслом «Любов у кожному з нас». Усі студенти-

сковородинівці чекали з нетерпінням і, звісно, активно брали участь у всіх
заходах, що організовувалися Спілкою. Цього року тиждень був насиченим та
цікавим.

Розпочався

тиждень

загальноуніверситетсьткого дебатного
Окрім цього усі бажаючі

закоханих

із

традиційного

турніру «Сто тисяч слів про любов»,

запрошувалися на інтелектуально-розважальне шоу

«Хто зверху». Де хлопці та дівчатка змагалися у інтелектуальних та творчих
конкурсах. Перемогу здобула команда хлопців.
У вівторок працювала пошта закоханих «З

любов’ю до України», де

кожен студент мав змогу подарувати частинку своєї любові, у вигляді валентинки,
військовим,які захищають нашу державу.

Не менш цікавим виявився новий

захід«Speed dating – швидкі побачення», для всіх хто мріяв знайти свою другу
половинку або ж просто гарно провести свій час

у студентському колі та

приємному спілкуванні.
Наступний день тижня розпочався з гри Квест «Вічна загадка кохання».
Цьогоразу квест мав новий формат - це був фото –квест. Команди мали зробити
оригінальні тематичні фотографії та організувати власну фотовиставку. Студенти
проявили свою творчість та креативність. Переможцями стала команда
факультету мистецтв, 2- місце посіла команда українського мовно-літературного
факультету , а 3-тє місце отримала команда іноземної філології.
У цей день працювала виставка – обмін фотографіями «Сузір’я сердець», де
кожен мав змогу переглянути роботи фотографів-аматорів. Кожен із нетерпінням
чекав, щоб поділитися своїми світлинами з іншими.
Четвер допоміг студентству ХНПУ стати найщасливішими, бо «Веселі
обійми» – це можливість подарувати всім тепло та позитивні емоції.
Феєрія кохання продовжилася тематичним творчим вечором
фільтрів».

«без

Вечір пройшов у романтичній, теплій, дружній атмосфері. Кожен

присутній зміг поринути у світ кохання, за допомогою прекрасних номерів.
Протягом тижня працювало фотоательє «Щасливі моменти кохання». Було
організовано та проведено благодійний аукціон побачень «Усміхнися мені».
А для тих, хто хотів би поєднати серця у стінах нашого університету працював студентський РАГС «Поєднай серця в ХНПУ».

Яскравим завершенням тижня став святковий мюзикл «Love hapens».
Яскраві емоції, прекрасні костюми, неперевершені актори організували справжнє
свято любові, свято талантів, свято єдиної родини, що об'єднує ХНПУ ім. Г. С.
Сковороди.
Однією з найважливіших напрямів роботи спілки є навчальний процес. Саме
цією ланкою роботи займається Клуб відмінників. Протягом року було
організовано та проведено акцію, спрямовану на популяризацію Клубу та
формування позитивного образу відмінника. Клуб відмінників став організатором
проведення акції «У гості до факультету». Кожен факультет мав змогу відвідати
один одного, обмінятися досвідом. А також Клуб відмінників займається
організацією та проведенням брейн-рингів, інтерактивних та інтелектуальних
ігор, допомагає у подоланні труднощів у навчанні студентам з низькою
успішністю, студентам – сиротам, а також в адаптації студентам-першокурсникам
та студентам з Луганська та Донецька.
Найбільшим визнанням для членів Клубу відмінників і для кожного студента
є отримання нагороди на щорічному конкурсі «Студент року». Цей захід є
великим стимулом, він підвищує активність студентів, їхню зацікавленість у
навчанні, адже дуже важливим є постійна мотивація.
Обмін досвідом, ознайомлення з досягненнями ОСС інших вузів та
реалізується на з’їздах, пленерах, круглих столах, студентських конференціях.
Студенти завжди мають можливість представити свій ОСС, дізнатися про інших,
обговорити певні нюанси з більш досвідченими лідерами, чи навпаки, поділитися
своїми знаннями.
Оскільки наше самоврядування є одним із потужніших в Україні, нас часто
запрошують на заходи в інші міста для того, щоб наші активісти поділились своїм
поглядом на проблеми молоді, та їх вирішення.
Студенти – активісти мали змогу взяти участь у конференціях органів
студентського

самоврядування,

зокрема

студентського

самоврядування

у

с.
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школа

у

Х

Коблево,

Міжнародному

пленері

Всеукраїнському

форумі

лідерства

ХХІ

століття»

у

Хмельницькому, Всеукраїнському з’їзді регіональних осередків НСС у Полтаві, у

«Школі лідера» у Кривому розі, обласній школі лідера, форумі «Харків для
молоді – молодь для Харкова». Ці заходи були спрямовані на

згуртованість

студентів, вироблення в них практичних навичок написання соціальних проектів
та розвитку молодіжної політики. Сотні нових думок, поглядів та ідей – для
покращення умов навчання у вишах, проекти-рішення для ВРУ та десятки
звернень до Міністерства освіти і науки з вимогами вирішити найболючіші
проблеми у сфері вищої освіти.
Актуальною

залишається

проблема

інтеграції

освітньої

системи

в

європейський простір. Країни ЄС готові створювати спільний простір для роботи
зі студентами українських вишів.
Так, улітку 2015 року у Полтаві був здійснений проект «Молодіжна Стратегія
Розвитку областей Східної України» від Фундації Менеджерських Ініціатив
(Польша, Люблін) та Регіонального центру міжнародних проектів і програм
(Харків).
Восени делегація, у складі якої були 4 наші студенти, виїхала на стажування
до міста Люблін, де допомагала в організації та проведенні Конгресу Ініціатив
Східної Європи, проте, нам є над чим працювати, зокрема задля вирішення
питання

інтеграції в освітній

європейський

простір, необхідна широка

просвітницька робота серед населення і студентства.
Корисною для нас була поїздка до Києва та участь у студентській конференції
«Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція». Метою заходу було
узагальнення

досвіду

в

сфері

студентського

самоврядування

України,

напрацювання рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування
органів студентського самоврядування, а також визначення позиції студентства
щодо євроінтеграційних процесів, зокрема у сфері вищої освіти. Студенти з усієї
України разом із європейськими колегами з European Students' Union поділитися
досвідом та знаннями з питань забезпечення якості вищої освіти. У рамках
конференції обговорювалися наступні блоки питань: розуміння якості у вищій
освіті, якість вищої освіти в українському контексті, роль студентів у процесі
забезпечення якості вищої освіти. Крім того, учасники конференції за допомогою
європейських колег розглянули можливості залучення студентів до процесів

удосконалення вищої освіти через створення Експертного об’єднання студентів з
питань забезпечення якості ВО (Students’ QA Experts’ Pool) та розробили можливі
моделі організації та розвитку такого об’єднання. Кульмінацією конференції
стало проголошення створення Експертного об’єднання студентів з питань
забезпечення якості вищої освіти. Наш університет у складі НАЗЯВО представляє
студент факультету іноземної філології Осадько Владислав. 6-8 листопада 2015
року представники неурядових громадських організацій з Литви, Латвії, Білорусі,
Словаччини, Польщі, Угорщина та України взяли участь у проекті «Towards
Democracy» – організований Фондом молодіжних ініціатив (FIM) за сумісництвом
Студентського парламенту республіки Польща. Українська делегація, на чолі з
заступником голови Спілки студентів та молоді, за сумісництвом віцепрезидентом з регіонального розвитку ВМГО «Національний студентський союз»
Пилипенко Оленою були активними учасниками семінарів з протидіяння технікам
подавлення, соціального виміру вищої освіти, громадянської відповідальності.
Відвідали

лекції з

безпечної

енергоефективності

регіонів

та

створення

внутрішньої і зовнішньої безпеки. Та брали активну участь на тренінгах з технік
публічних виступів, менеджування неурядових організація і таке інше. Під час
проведення конференції були налагодженні зв'язки зі студентськими радами
Європи.
Важливим для нас є і фізичний розвиток студентів. Спорт – це невідємна
складова студентського життя та забезпечення здоров’я та фахової дієздатності
студента. Спорт позитивно впливає на здоров’я студентів, сприяє підвищенню їх
соціальної і трудової активності, задоволенню моральних, естетичних та творчих
запитів.
Саме тому

спортивний комітет Спілки студентів та молоді спільно з

факультетом фізичного виховання і спорту, спортивним клубом університету
організував та провів Тиждень спорту « Skovoroda SportWeek», присвячений
XXXI

Олімпійським

іграм.

Протягом

тижня

було

організовано

багато

різноманітних заходів.
Відкриття Тижня Спорту розпочалося із загальноуніверситетського турніру з
пляжного волейболу «Beach volleyball tournament in Skovoroda». У турнірі взяло

участь багато наших студентів і навіть викладачів. Місця розподілилися таким
чином: на 3му місці опинилася команда «Пол кіло і Ляля» (Коваленко Роман
(юридичний факультет), Денесюк Олена (факультет фізичного виховання і
спорту) ), на 2-му – команда «Рибки»(Коваль Павло і Шаховал Марина –
факультет фізичного виховання і спорту), на 1му – команда «Львёнок и черепаха»
(Ткаченко Антон (юридичний факультетет

і Савинська Надія (природничий

факультет).Вітаємо наших переможців. Надзвичайною подією цього дня став і
благодійний танцювальний батл. Танцюристи виклалися на повну та отримали
незабутні емоції та вараження. Те ж саме можна сказати й про глядачів, яких
зібралося немало! Батл дуже сподобався усім глядача, адже учасники приклали
багато зусиль, щоб не залишити аудиторію байдужою. Батл проходив на великій
перерві, проте і за ці 20 хвилин завдяки таланту наших танцюристів ми зібрали
200 гривень, що підуть для обладнання в реанімаційні відділення дитячих
лікарень.
Вівторок розпочався із оздоровчиї пробіжки. Де кожен мав змогу з дружним
студентським колективом прокинутися і пробігти прекрасними місцями Харкова.
У другій половині дня пройшла лекція зі здорового харчування.
спікери розповіли усім присутнім

Досвідчені

як правильно скласти свій раціон, щоб

досягнути омріяного тіла, адже заняття спортом – це тільки 40% успіху і дуже
важливим є правильне харчування.
Наступний день ознаменувався проведенням інтелектуально-розважальної гри
квест «А що ти знаєш про спорт?».

Команди мали змогу відвідати відомі

спортивні місця нашого міста, ознайомитися з видатними спортсменами.
Незважаючи на прохолодну погоду, хлопці та дівчата отримали дуже багато
незабутніх та яскравих емоцій. 3 місце посіла командаз фізико-математичного
факультету, 2 – український мовно-літературний факультет та 1 місце посіла
команда з юридичного факультету. Також у цей день кожен студент мав змогу
поринути у прекрасний світ дитинства, адже працювала зона дитячих ігор.
На жаль наступного дня нас підвела погода. І через несприятливі погодні
умови довелося скасувати проведення

змагання та майстер класу з воркауту

«Street workout». Проте студенти дуже хотіли взяти участь у цьому заході, тому
ми плануємо провести його найближчим часом.
Останній день тижня спорту завершився переглядом фільму «Ніколи не
здавайся». Фільм був дуже цікавим та повчальним. Усі присутні отримали
мотивуючі плакатики!
Протягом усього тижня у нас проводилась акція «Cycle week» – тиждень без
громадського транспорту. Дуже приємно, що наші студенти

і викладачі

долучилися до неї. Наш медіа-комітет протягом тижня спорту радував усіх
прекрасними рекламними оголошеннями про заплановані заходи.

Загалом

тиждень спорту пройшов на високому рівні. Багато студентів та викладачів брало
участь у запропонованих заходах та отримали безмежне задоволення. Тиждень
спорту ще раз довів, що наші студенти велику увагу приділяють фізичному
вихованню, своєму здоров’ю.
Спортивний комітет на чолі зі студентом економічного факультету
Бордюговим Артуром доклав великих зусиль у проведенні тижня.

Вони

проявили себе як злагоджена команда, яка готова вирішувати будь-які питання. У
майбутньому ми плануємо проводити тиждень спорту кожного року,адже спорт –
це життя!
Пріорітетним

напрямком

діяльності

Спілки

студентів

та

молоді

є

волонтерська робота. Першою акцією з якої розпочинається робота комітету є
акція «Подаруй дитині іграшку»,спрямована на збір іграшок для вихованців
дитячих будинків та маленьких переселенців із зони АТО. Хотілося б
відзначити,що тривалість акції була запланована на місяць (протягом усього
жовтня),але наші студенти і викладачі й досі приносять і передають іграшки, а
також розвиваючі ігри та книжки.
У рамках тижня студентського самоврядування традиційно проводяться
благодійні ярмарки,метою яких є збір коштів на доброчинність. Цього року, на
ярмарку «Разом заради майбутнього» було зібрано 3200 грн, на які ми придбали
каву,чай,солодощі,сигарети та ліки для наших захисників,а також перерахували
на рахунок нашого студента Конюшенка Олександра,якому терміново була
потрібна операція.

Також з листопада почали діяти постійні акції зі збору кришечок для протезів
та зі збору використаних батарейок,які й зараз користуються популярністю серед
студентів.
У грудні наші сковородинівці відвідали Харківський військовий шпиталь і
передали військовим засоби гігієни,теплі речі,продукти харчування.
Спільно з волонтерським штабом Харківської обласної студентської ради та
ВГО «Сокіл» був проведений благодійний аукціон побачень «Подаруй дитині
казку» спрямований на придбання новорічних подарунків для діток, чиї батьки –
герої-захисники загинули в АТО. Зустріч з переселенцями відбулася в приміщенні
Асоціації багатодітних сімей «Амма . На свято, яке влаштували хлопці і дівчата з
молодіжної організації «Сокіл» та Харківської обласної студентської ради
прийшло 23 дитини віком від двох до чотирнадцяти років, в основному мешканці
Луганської та Донецької областей, чиї родини через війну покинули рідні домівки
і переїхали до Харкова. Їхні батьки – українські військові, що боронять нашу
країну на східних кордонах. Деякі з бійців отримали поранення і лікуються у
шпиталях, але є серед них і загиблі. На святі також були діти легендарного
комбата ТемураЮлдашева, луганчанина, який загинув від кулі снайпера під СаурМогилою у серпні 2014.
Також напередодні новорічних свят, сковородинівці відвідали підшефні
дитячі притулки та центри, а також табір «Ромашка» у якому мешкають
переселенці з зони АТО.
У січні студенти нашого університету долучилися до виготовлення захисних
сіток для бійців від благодійної організації «Берегиня».
Сковородинівці брали участь й у донорських місіях на загальноміському рівні.
Приємно зазначити, що наша молодь розуміє, що бути донором-це почесно,і все
активніше долучається до таких акцій.
Протягом лютого, у рамках Тижня закоханих, проводився віртуальний
благодійний аукціон побачень «Усміхнися мені». Завдяки нашим соціально
активним студентам вдалося зібрати більше 2400 тис. грн. У березні на ці кошти
були придбані і передані волонтерами медикаменти для відділення гематології
дитячої клінічної лікарні №16.

У квітні, у рамках благодійної акції ВБФ «Серце до серця» відбувся
ярмарок талантів, на якому студенти мали змогу придбати сувеніри, картини,
різноманітні хендмейдпоробки, зробити собі малюнок мехенді, отримати свій
портрет чи розслабитись завдяки масажу. Метою благодійної акції є збір коштів
для закупівлі медичного обладнання у дитячі реанімації України.
28 травня 2016 року на базі Харківського національного університету
внутрішніх

справ

відбувся

Другий

обласний

зльот

студентів-волонтерів

Харківщини «Волонтер ХХІ ст». Він проводиться за ініціативи Харківського
університетського консорціуму при підтримці Харківської обласної державної
адміністрації та Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області.
У зльоті взяли участь понад 200 студентів-волонтерів з 25 навчальних
закладів Харківщини, які впродовж року надавали підтримку військовим,
родинам загиблих воїнів АТО, пораненим солдатам у шпиталі, сім’ям вимушених
переселенців тощо.
Захід відкрила перший заступник голови Харківської облдержадміністрації
Юлія Світлична. Вона зазначила, що нинішній захід – це ще одна добра традиція,
започаткована харків’янами. Важко переоцінити той внесок, який сьогодні
роблять волонтери, надаючи посильну допомогу бійцям АТО. Залучення молоді,
студентів

до

волонтерського

руху,

навіть

у

форматі

змагань,

сприяє

патріотичному вихованню молоді, формує в них активну громадянську позицію,
любов до Батьківщини та свого народу. Вона побажала учасникам заходу
впевненості в діях, руху вперед і обов’язково перемоги.
На 12 волонтерських загонів, сформованих зі студентів-волонтерів навчальних
закладів Харківщини, чекали змагання в кілька етапів, які стосувалися всіх сфер
волонтерської діяльності: надання першої медичної допомоги, написання листів
воїнам АТО, плетіння оберегів, проходження смуги перешкод, перешкоджання
займанню полум’я та багато іншого.
Команда нашого університету посіла два перших місця на двох майданчиках (з
дев’яти). Маємо гідні результати: перше місце – «Майстерня патріота» та
«Віртуальний полігон», а також, наш командир загону – Тхор Євген (студент
факультету фізичного виховання і спорту) отримав грамоту «Кращий капітан».

За активну громадську позицію та волонтерську діяльність загін «Злагода» був
нагороджений грамотою епіскопа Богодухівського та Харківського Владики
Митрофана. Керівника загону канд.пед.наук, доцент Денисенко

Анжела

нагороджено іменним годинником від Міністра внутрішніх справ за активну
волонтерську діяльність в зоні АТО (2014-2016рр).
З нагоди Дня захисту дітей наші волонтери відвідали підшефні будинки та
привітали усіх діток зі святом, подарувавши їм подарунки, гарний настрій та
теплоту.
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. Це дуже важливо у
такий складний для нашої країни час.
Студентське самоврядування нашого університету продовжує свою активну
роботу. Перспективними напрямами роботи є :


формування здорового способу життя як складника виховання молоді;



наполеглива робота зі студентами-першокурсниками та студентами-

відмінниками;


продовження роботи дебатних та дискусійних клубів на факультетах,

розгортання дебатного руху в університеті;


максимальна активізація студентства, шляхом введення інновацій у

систему самоврядування нашого університету;


розвиток діяльності «Школи лідера» на більш якісному рівні із

залученням широкого кола студентів та запрошенням до участі в семінарах і
тренінгах провідних інструкторів Харкова та області та роботи виїзного табору
студентського активу «Сковородинівська родина лідерів»;


зовнішня інтеграція органів студентського самоврядування на

міський, обласний та міжнароднийй рівень;


активне

розгортання

загальноуніверситетського

волонтерського

благодійної
загону

«Злагода»,

діяльності
участь

у

волонтерських заходах, спрямованих на допомогу постраждалим у зоні АТО, а
також донорських проектах м. Харкова та області;
Найближчим часом планується проведення низки заходів, акцій,
проектів, зокрема таких як:
- Проведення тижня англійської мови, у рамках якого плануються
такі заходи: творчий вечір, проведення мовних майстер-класів, тренінгів
англійською мовою, зустріччю з носіями мови.
- Організація та проведення студентської наукової конференції
присвяченої

відзначенню 25-ї річниці незалежності України «Шлях до

незалежності».
- Проведення низки тренінгів з питань захисту прав студентів
- Організація заходу присвяченому Дню конституції України.

