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  У нашому університеті з метою формування громадянської активності 

студентів, патріотичного, етичного, морального виховання, захисту прав  

активно працює студентське самоврядування. 

      На сьогоднішній день у нашому складі функціонують 13 підрозділів 

Спілки студентів та молоді на факультетах, а також такі комітети: 

культурно-масовий, медіа, волонтерський, лідерський, спортивний та PR, 

ради першокурсників і гуртожитків, клуб відмінників та дебатний клуб. 

     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. 

     На початку вересня Спілка студентів та молоді мала змогу провести 10-

ий табір студентського активу “Сковородинівська родина лідерів” на базі 

навчально-спортивного табору “Гайдари”. Як показали результати 

анкетування, кількість бажаючих  зростає з кожним роком. 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.  

    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 й студентського колективів. 

   1-го листопада Спілка студентів та молоді організувала Всеукраїнський 

флешмоб “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.  

      Із становленням та розвитком студентського самоврядування в 

університеті формуються певні традиції. Уже 15 років на День студента в 

університеті проводиться Тиждень самоврядування. Традиційними 

заходами є гра-квест “Horror Story” та розважальна гра “Fashion week по-

сковородинівськи”, організовані командою культурно-масового комітету. 



 У рамках Тижня студентського самоврядування відбувся 

Всеукраїнський форум молодіжних ініціатив: “Платформа нових 

можливостей”, який зібрав студентів-однодумців ХНПУ та гостей з 

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Харківського 

національного університету мистецтв                      імені І.П. 

Котляревського, Харківського музичного училища імені                           

Б.М. Лятошинського та Харківського навчально-наукового інституту 

“Університет банківської справи”.  

Реклама та анонсування нашого заходу були відображені на багатьох 

відомих студентських інтернет-платформах і порталах, наприклад, StudWay 

та Твій простір можливостей. 

На форумі учасники мали змогу прослухати багато тренінги від 

відомих харківських спікерів, серед яких були і випускники та викладачі 

нашого університету — Надія Савинська, Михайло Панов та Ілона Вовк. 

Захід пройшов на достатньо високому рівні завдяки постійній підтримці з 

боку ректорату й адміністрації нашого університету.  

19-го грудня волонтерський загін нашого університету “Злагода” та 

волонтери факультетів приєдналися до акції “Подаруй дитині іграшку” і 

відвідали Соціально-реабілітаційний центр для дітей разом зі шкільною 

радою Харківської загальноосвітньої школи №134 і випускницею нашого 

університету Альоною Айвазян.  

На жаль, поряд з успіхом завжди існують невдачі й мінуси в роботі, а 

саме — недостатня фінансова забезпеченість органу студентського 

самоврядування та неактивність більшості студентів. Ми сподіваємось, що 

наступного року ці питання зможуть вирішитись і діяльність Спілки 

студентів та молоді буде максимально різноманітною та ефективною.  

    


