


 



1. Загальні положення 

1.1. Табір студентського активу “Сковородинівська родина лідерів” 

створюється з метою забезпечення умов для формування громадянської 

активності студентів, патріотичного, етичного та морального виховання, 

розвиток лідерських та комунікативних якостей студентів, активного 

відпочинку, знайомства з роботою Спілки молоді, створення команди 

студентського самоврядування в університеті, підвищення кваліфікації 

лідерів студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

1.2. Табір створений на основі спортивно-навчальної бази ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди у с. Гайдари Зміївського району Харківської області. 

1.3. Табір є основним проектом Спілки студентів та молоді ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. 

1.4. У своїй діяльності табір керується цим Положенням, 

Положенням Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

Правилами внутрішнього розпорядку, наказами та розпорядженнями 

адміністрації університету. 

 

2. Організаційні засади діяльності табору 

2.1. Табір створюється спільно адміністрацією та студентським 

самоврядуванням університету, які зокрема: 

- встановлюють порядок і режим роботи табору, тривалість термінів 

перебування; 

- погоджують правила внутрішнього розпорядку табору, фінансовий 

кошторис на утримання табору, в основі якого організаційні внески 

учасників табору; 



- організовують серед студентів оздоровчу, спортивну, культурно-

масову, виховну, навчальну роботу. 

2.2. Кількість учасників табору встановлюється на загальних зборах 

Спілки студентів та молоді. 

2.3. Студенти приймаються до табору лише при умові сплати 

організаційного внеску, до якого входить 3-разове харчування в їдальні, 

трансфер в обидві сторони в день заїду та виїзду з табору, роздатковий 

матеріал, проживання в будиночках у парковій зоні. 

2.4. Усі учасники по завершенню табору отримають сертифікати про 

участь і проходження блоків тренінгової програми. 

2.5. У таборі проводиться та організовується навчальна, спортивна, 

культурно-масова, оздоровча, виховна робота. 

Заходи проводяться відповідно до затвердженого плану. 

2.6. Учасники перед заїздом на територію табору повинні пройти 

інструктаж з техніки безпеки та ознайомитися з правилами поводження під 

час табору. 

2.7. Табір студентського активу “Сковородинівська родина лідерів” 

отримує рівень всеукраїнського, якщо в ньому візьме участь хоча б один 

студент із ЗВО України. 

 

3. Права та обов’язки студентів-учасників табору 

3.1. Табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує 

студентам, які перебувають у ньому:  

- захист життя і здоров'я; 



- належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, 

розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, суспільно 

корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;  

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;  

- вільне висловлювання поглядів, думок і переконань.  

3.2. Студенти, які перебувають у таборі, повинні:  

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та режиму дня 

табору;  

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, 

уміннями, практичними навичками здорового способу життя;  

- дотримуватися морально-етичних норм;  

- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної 

власності;  

- брати посильну участь у суспільно корисній праці; 

- відвідувати заходи різного спрямування, які є у програмі табору. 

3.3. За порушення студентами правил внутрішнього розпорядку 

табору може бути накладений штраф, громадські роботи або інші випадки, 

які розглядаються в індивідуальному порядку. 

 

4. Управління табором і кадрове забезпечення 

4.1. Для забезпечення своєчасної підготовки табору до 

функціонування призначаються: 

- директор табору; 

- куратор табору; 



- організаційний комітет студентів; 

- студентські куратори загонів; 

- викладачі; 

- командири загонів; 

- повар; 

- медичний працівник. 

Керівний склад призначається адміністрацією за поданням Спілки 

студентів та молоді шляхом видання наказу по університету.  

 

5. Обладнання, господарське утримання та фінансування 

5.1. Табір повинен бути забезпечений спортивним інвентарем та 

обладнанням. Спортивний і господарський інвентар, придбаний за рахунок 

асигнувань, передбачених кошторисом університету, надається ректором у 

тимчасове користування табору на період його функціонування. 

5.2. Фінансування витрат на утримання табору здійснюється 

відповідно до кошторису, затвердженого Спілкою студентів та молоді та 

адміністрацією ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

5.3. Кошторис табору включає кошти, що надходять від 

організаційних внесків студентів. 

 


