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Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди – один із найстаріших закладів вищої освіти 
України. Він був заснований у 1804 році й названий на 
честь великого українського філософа, поета і просвітителя 
Г. С. Сковороди.

Сьогодні Університет – провідний державний ЗВО країни 
IV рівня акредитації, основним завданням якого є формуван-
ня професіоналів різних спеціальностей, здатних виконувати 
різноманітні функції на сучасному рівні розвитку суспільства. 
Університет є одним із найавторитетніших центрів педагогіч-
ної освіти і педагогічної науки України. Уже понад два століття 
заклад упроваджує освітню діяльність, керуючись найкращи-
ми вітчизняними та світовими практиками, сучасними прин-
ципами й передовими тенденціями розвитку сфери освіти.  

Університет має усталені традиції, самобутню ор-
ганізацію навчальної, науково-дослідної та виховної ро-
боти. Науково-педагогічний колектив працює над ак-
туальними проблемами, спрямованими на вирішення 
важливих питань сучасної науки, змісту і якості осві-
ти,  удосконалення  методики  навчання  та викладання.

Університет є потужним, відомим в Україні й за кордо-
ном навчально-науковим комплексом. Університет має сучас-
ну інфраструктуру для забезпечення якісної освіти студентів 
і проведення наукової роботи. Заклад активно співпрацює з 
провідними університетами США, Великої Британії, Німеч-
чини, Польщі, Франції, Іспанії, Італії, Туреччини, Угорщини, 
Албанії, Йорданії, Ізраїлю, Нідерландів, Японії, Китаю. Ви-
кладачі Університету беруть участь у виконанні міжнарод-
них проєктів, конференціях, отримують міжнародні гранти, 
проходять стажування в закордонних закладах вищої освіти.

Диплом Університету – це персональний престиж і гаран-
тія успіху кожного нашого випускника. Він є одним зі стартових 
документів, який відкриває перспективи простого й істотного 
кар’єрного зростання – від студентської лави до високих посад. 
Серед випускників Університету – відомі педагоги, світила нау-
ки, діячі культури і мистецтв зі світовими іменами, олімпійські 
чемпіони, дипломати, успішні бізнесмени та підприємці, пись-
менники, журналісти, політики та значний загал молодих лю-
дей, які, отримавши в Університеті якісні знання та життєвий 
досвід, почали й успішно продовжують свій професійний шлях.

Зі щирою повагою ректор Університету Юрій Бойчук 
– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України 

Дорогі друзі!

Ректор 
Юрій Бойчук 
доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент 
НАПН України



H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is one 
of the oldest higher educational institutions in Ukraine. It was founded in 
1804 and named after a great Ukrainian philosopher, poet and educator 
H. S. Skovoroda.

Today the University is a leading state IV accreditation level 
higher educational institution in the country that provides professional 
training in a variety of specializations for those who will be skilled 
to perform different functions of modern society. The University is 
a major center of Ukrainian pedagogical education and science. For 
over two centuries the University has been operating in compliance 
with the best national and global practices, contemporary principles 
and the latest trends in the field of educational services. 

The University has its traditions, its own training, research 
and educational procedures. The University teaching staff work 
on the relevant issues and seek solutions for the vital problems of 
contemporary science, education content and quality, as well as on 
improving teaching and learning methods.

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is 
a powerful educational center known both in Ukraine and abroad. 
The institution has its modern infrastructure to ensure the quality 
of students’ education and scientific research. The University 
actively cooperates with foreign higher educational institutions 
from the USA, UK, Germany, Poland, France, Spain, Italy, Turkey, 
Hungary, Albania, Jordan, Israel, Netherlands, Japan, China, and 
Iran. University teachers and professors participate in international 
projects, conferences, are awarded with international grants, further 
professionally develop in higher educational institutions abroad.

The degree received at H. S. Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University is the symbol of personal status and 
guarantee of success for all our graduates. It is a starting document 
that opens the prospects of fast and effective career development 
from being an undergraduate to senior management positions. Our 
alumni include well-known educators, prominent scholars, renowned 
artists, Olympic champions, diplomats, successful entrepreneurs, 
writers, journalists, politicians, and a variety of young people who, 
having acquired quality educational and life experience, started and 
successfully run their careers.

Kind regards, Rector Yurii Boichuk 
Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Corresponding Member 
of the National Academy of  Educational Sciences of Ukraine

Dear friends!



СКОВОРОДА І МИ, ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ФОРПОСТ СКОВОРОДИНЦІВ

Ми сотворим світ получшій, 
созиждем день веселейший

Творчість нашого земляка, патріота Украї-
ни і водночас уповноваженого Богом представни-
ка усього людства на теренах нашої Батьківщини 
має потужний резонанс і силу ініціативи в сучас-
них напружених соціокультурних і геополітичних 
контекстах. 300 років від дня народження велико-
го філософа, поета, педагога і просвітника, мабуть 
не випадково припало на ці скрутні часи. Сково-
рода надихає і підтримує нас у часи випробувань, 
які стійко переживає наша Вітчизна в боротьбі за 
гідну долю української нації і кожного українця.

Незмінна адреса Григорія Сковороди – це Хар-
ківський національний педагогічний університет, 
який гідно і віддано несе ім’я свого патрона, а його 
академічна спільнота – сковородинівців. Щоправда, 
сковородинівців сьогодні чимало у світі. Але саме в 
Харкові Сковорода починав творити сучасну Європу, 
надаючи її ідеї модерного звучання, яке через століття 
вже в об’єднаній Європі перетвориться на гасло «Doing 
Europe!». Сьогодні ми, як учив нас Сковорода, боремо-
ся й віддаємо життя за європейське майбутнє України.

Сковорода, учитель за покликанням і «промислом 
Божим», задає духовну матрицю і встановлює високу 
планку для всіх тих, хто обрав професію педагога, тобто 
провідника, порадника, вихователя на тернистому 
шляху життєтворчості української нації та пересічних 
українців. Педагоги, за прикладом Сковороди, 
прокладають цей шлях і крокують по ньому так саме 
– з помилками, розгубленістю, але здебільшого – з 
радістю перемоги над негараздами, викликами долі 
й найголовніше – над собою, перетворюючи себе 
на духовну людину з «другим серцем», наповненим 
любов’ю та радістю від спорідненої праці. 

Сковорода для нас це:
пристрасний гуманіст, який сповідує і пере-

творює у життя засадничі смисли позитивної ідеї 
свободи, емансипаторського розуміння спорід-
неної праці та імперативу самовдосконалення



транслятор модерної ідеї Європи та 
ініціатор її втілення на теренах України, включно 
зі створенням простору оновленої педагогічної 
освіти. Університет завдячує своєю історією та 
досягненнями духу Сковороді та величі його серця

Учитель, який навчив нас йти шляхом світла і 
запалювати його в серцях інших, бачити за видимим 
невидиме, за несправжнім – справжнє, за неістинним 
– істинне, не піддаватись спокусам і звабленням, не бу-
дувати повітряні замки в небі, які затуляють світ сонця

патріот, який рішуче закликав до розбудови 
освітніх інституцій та практик на національній 
основі, не вдаючись до завищеної оцінки 
зарубіжного, начебто передового досвіду. Українська 
молодь має реалізувати себе в Україні, а українське 
суспільство – створювати всі умови для цього

засновник школи самопізнання з такими 
домашніми тренажерами, як щоденник, друж-
ня бесіда, листування з друзями, спостереження 
за своїм та їхнім розвитком, рівнем власної сві-
тоглядної культури, а також  – повсякденне слу-
жіння Україні й людям, як дальнім, так і ближнім

практика духовної творчості, яка починається зі 
створення у власному тілі духовної людини з «другою 
головою і другим серцем», позбавленим заздрості і зва-
блень суспільства споживання, натомість відкритого 
людям, наповненого живою любов’ю, милосердям, які 
змінюють світ за настановами християнської моралі

«Сад Божествєнних пісень», посаджений і 
доглянутий Сковородою, який декілька генера-
цій сковородинівців перетворили на Парк сково-
родинівських ідей, який знаходиться на теренах 
Університету і відкриває для усіх охочих портал у 
гідне майбутнє України, яке далеко не в останню 
чергу забезпечують учителі, реалізуючи спадко-
вість сковородинівської традиції та силу її ініціативи



 

SKOVORODA AND SKOVORODA 
COMMUNITY

We will build a better world, 
we will make a brighter day come

The creativity of our compatriot, the patriot of Ukraine, 
and at the same time a God-designated representative of the 
humanity on the territory of our Motherland, has a powerful 
resonance and the power of initiative in today’s tense socio-
cultural and geopolitical contexts. It’s no coincidence that the 
300th anniversary of the birth of the great poet, philosopher, 
teacher and enlightener coincides with these hard times. 
H.S. Skovoroda inspires and supports us in the times of trials 
that our Motherland steadfastly and courageously endures 
in the struggle for a worthy destiny of the Ukrainian nation 
and every Ukrainian.

The permanent address of Hryhoriy Skovoroda is 
Kharkiv National Pedagogical University, which carries 
the name of its Patron honorably and faithfully, and the 
academic community of the University is Skovorodynivtsi. 
Patron honorably and faithfully, being a Skovoroda 
academic community. It is true, that there are a lot of people 
from Skovoroda community all over the world. But it was 
Kharkiv, where H. S. Skovoroda began to create modern 
Europe, giving a modern sound to its idea, and a century 
later in united Europe this sound turned into the motto 
“Doing Europe!” Today, as H. Skovoroda taught us, we 
fight and give our lives for the European future of Ukraine.

H. S. Skovoroda, who is a teacher by vocation and 
“God’s providence”, sets a spiritual matrix and a high 
standard for all those who have chosen the profession of 
teacher, that is a guide, adviser, educator and instructor on 
the thorny path of life creation of the Ukrainian nation and 
ordinary Ukrainians. Educators, following the example of 
H.S. Skovoroda, pave this path and walk along it in the 
same way – with mistakes, confusion, but mostly with the 
joy of victory over adversity, challenges of fate and the most 
importantly, by challenging and trying themselves, turning 
themselves, turning themselves into a spiritual person with 
“another heart”, filled with love and joy of coworking.



For us H. S. Skovoroda is:
a passionate humanist who professes, defends 

and implements the basic meanings of the positive idea 
of freedom, related work and the imperative of self-
improvement

the pioneer of the modern idea of Europe and the 
initiator of its realization on the territory of Ukraine, 
including the constitution of the space of renewed 
pedagogical education. Kharkiv National Pedagogical 
University owes its history and achievements to the spirit 
of H. S. Skovoroda and the greatness of his heart

a patriot who strongly rejected social, political and 
domestic parasitism and called for the development of 
educational institutions and practices on a national basis, 
without resorting to overestimation of foreign, as advanced, 
experience. Ukrainian youth must realize themselves in 
Ukraine, and Ukrainian society must create all conditions 
for this

the founder of a school of self-discovery with such 
home exercises as a diary, friendly conversation, observing 
the development of one’s own worldview, daily service to 
Ukraine and people, both distant and near

the practice of spiritual creativity, which begins with 
the creation in one’s own body of a spiritual person with 
“another head and another heart”, devoid of envy and 
temptation of consumer society, which is open to people 
instead, filled with love, mercy, which change the world 
according to the guidelines of Christian morality

the “Garden of Divine Songs”, planted and cared for 
by H. S. Skovoroda, which was transformed into the Park of 
Skovoroda ideas by several generations of people from the 
Skovoroda community, the park is located on the territory 
of Kharkiv National Pedagogical University and it opens a 
portal to a decent future of Ukraine for those who want to, 
that is also provided by teachers, ensuring the continuity of 
Skovoroda traditions and the strength of their initiatives



Затвердження Статуту Харківського 
імператорського університету, який мав ок-
ремий розділ «Про педагогічний інститут», 
у якому визначалися мета, структура й ор-
ганізація роботи педагогічного інституту 

1804

1932

1945

1992

1994

2002

2004

Інститут отримав назву «Харківський дер-
жавний педагогічний інститут»

Інституту присвоєно ім`я видатного укра-
їнського філософа-просвітителя і педагога 
Григорія Савича Сковороди

Встановлено пам’ятник 
Григорію Савичу Сковороді

Інститут отримав назву «Харківський дер-
жавний педагогічний університет імені Г. С. 
Сковороди»

Встановлено пам’ятник 
Першій Вчительці

Указом Президента України Харківському 
державному педагогічному університету імені 
Г. С. Сковороди надано статус національного

IСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ



1804

1932

1945

1992

1994

2002

2004

The approval of Kharkiv Imperial University 
Charter, which had a separate section devoted 
to the «Pedagogical Institute», specifying 
the purpose, structure, and organization 
of the Pedagogical Institute activities 

The educational institution was given the 
title of «Kharkiv State Pedagogical 
Institute»

The institute was named after the 
prominent Ukrainian philosopher and 
educator Hryhorii Savych Skovoroda

The monument to Hryhorii Savych Skovoroda 
was erected

According to the Resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, our 
educational institution was granted the 
status of the university and was renamed as 
H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical 
University

The monument to primary school teacher was 
erected

H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical 
University was awarded the status of the national 
university according to the Presidential decree

UNIVERSITY BACKGROUND



СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

3 інститути

10факультетів

Інститут підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників і менеджменту освіти 

Інститут Григорія Сковороди

Науково-дослідний інститут експеримен-
тальної дидактики

Факультет початкового навчання

Факультет соціальних і поведінкових наук

Факультет історії і права

Факультет фізичного виховання і спорту

Факультет дошкільної освіти

Факультет мистецтв

Факультет природничої, спеціальної і  здо-
ров’язбережувальної освіти

Фізико-математичний факультет

Український мовно-літературний факультет імені 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Факультет іноземної філології

Наукова бібліотека

7 навчальних корпусів

Музейний комплекс

Навчально-спортивний комплекс імені 
Ю. М. Пояркова

Навчально-спортивний табір «Гайдари»

Гуртожитки

Студентські їдальні та кафе

4 5  кафедр



UNIVERSITY STRUCTURE

3institutes

Institute for Teachers’ Advanced Training and 
Educational Management

Hryhorii Skovoroda Educational and Research 
Institute

Research Institute of Experimental Didactics

10faculties

Faculty of Primary Education

Faculty of Social and Behavioral Sciences

Faculty of History and Law

Faculty of Physical Education and Sports

Faculty of Arts

Faculty of Preschool Education

Faculty of Natural Sciences, Special Education 
and Health Protection

Faculty of Physics and Mathematics

H. Kvitka-Osnovyanenko Ukrainian Language 
and Literature Faculty

Faculty of Foreign Philology

Scientifi c Library

7 Academic buildings

Yu. M. Poyarkov Educational and Sports 
Complex 

Haidary Training Camp

Dormitories

Student canteens 

4 5departments



ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Університетом створено всі необхідні умови для 
якісної підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філо-
софії, підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків з акредитованих спеціальностей (освітніх програм), 
а також програми для неформальної освіти дорослих

8 галузей знань:

37 спеціальностей

119 освітніх програм:

понад 6000 студентів

01 Освіта / Педагогіка
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки
05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
08 Право
09 Біологія
23 Соціальна робота

64 – першого (бакалаврського) рівня
45 – другого (магістерського) рівня 
10 – третього (освітньо-наукового) рівня 

Центр забезпечення якості освіти
Навчальний відділ
Відділ практик
Центр інформатизації освіти 
Центр освіти дорослих
Центр інклюзивної освіти
Навчально-методичні лабораторії



ACADEMIC ACTIVITIES

The University provides all necessary conditions for 
training bachelors, masters, doctoral students, postdoctoral 
fellows and further professional development courses for 
teachers in certifi ed specializations (academic programs), 
as well as programs for informal adult education

8 fi elds of knowledge:

37 specializations

119 educational programs:

over 6000 students

01 Education / Pedagogy
02 Culture and art
03 Humanities
05 Social and behavioral sciences
07 Management and administration
08 Law
09 Biology
23 Social work

64 – Bachelor degree
45 – Master degree
10 – Doctor of Philosophy degree

Education Quality Assurance Center
Educational department
Teaching practice department
Center for education informatization
Center for adult education
Center for inclusive education
Educational and methodological laboratories



НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА

 Із метою вдосконалення умов щодо реалізації наукових 
досліджень і підвищення їх якісного рівня в Університеті 
створено й успішно працюють:

Науково-дослідний інститут експериментальної 
дидактики 

Аспірантура та докторантура з 10 
ОНП, де   навчається: 396 аспірантів (із них 
76 іноземні громадяни) та 14 докторантів

2 докторські спеціалізовані вчені ради

34 науково-дослідних і науково-методичних 
лабораторій 

Наукова рада; Рада молодих учених; наукові 
гуртки

Музей історії науки «FMF OPEN SPACE»
Наукова бібліотека, яка налічує 
майже 1 млн примірників навчально-
методичної та наукової літератури

31 наукова школа (із них: 9 гуманітарного  
спрямування, 22 – природничо-математичного)

Університет – засновник:
10 фахових журналів категорії  Б та 1 фахового 
журналу категорії А, який включено до 
наукометричної бази SCOPUS    

В УкрІНТЕІ зареєстровано 49 наукових тем, які 
виконуються на кафедрах Університету 

Тільки за 2022 рік організовано та проведено:
188 науково-практичних конференцій, з них – 97 
міжнародного рівня

Науковцями Університету отримано 79 патентів та 
авторських свідоцтв

Показник публікаційної активності науковців 
університету – щорічно понад 3000 видань 

Наука в Університеті динамічно розвиваєть-
ся, ураховуючи потреби часу: упроваджуються су-
часні світові технології, здійснюється робота з інно-
ваційного розвитку, інформатизації наукової сфери й 
індексації видань у міжнародних наукометричних базах



In order to improve the conditions for scientifi c research 
implementation and to enhance its quality, the following have 
been established:

Research Institute of Experimental Didactics

Doctoral and postdoctoral studies in 10 educational 
programs, where 396 graduate students (76 of whom are 
foreign nationals) and 14 doctoral students are studying

2 Doctoral Specialized Academic Boards

34 research and methodological laboratories

Scientifi c Board; Young Scientists Council; 
scientifi c clubs
Science History Museum «FMF OPEN SPACE»

Scientifi c library, whose collection includes nearly 1 
million items of educational, methodological and research 
literature

31 scientifi c schools (9 of them are in the humanities, 
22 – in natural and mathematical sciences)

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is 
the founder of 10 dedicated journals of B category and 
1 professional journal of A category which is included in 
SCOPUS database

There are 49 research topics registered in UkrISTEI

During the Last year 188 scientifi c and practical 
conferences were organized, 97 of them were of 
international level

The University scholars obtained 79 patents and inventor’s 
certifi cates of authorship

The index of publication activity of the University 
scholars is more than 3,000 publications annually

Scientifi c work at the university is developing 
dynamically, taking into account current trends and 
demands: modern world technologies are being 
introduced, work on innovative development, informatization 
of scientifi c sphere and indexing of publications in international 
indexing databases is being carried out

RESEARCH WORK AND INNOVATIONS



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реалізація міжнародного співробітництва в Універ-
ситеті відбувається у вигляді міжнародних стажувань, 
міжнародної академічної мобільності науково-педаго-
гічних працівників та здобувачів вищої освіти; «гостьо-
вих лекцій» закордонних провідних учених; організації 
та участі в міжнародних наукових заходах і проєктах

На сьогодні в Університеті діє:  
187 угод, з них:

106 –  національних угод

81    – міжнародна угода

міжнародні програми (ERASMUS+, 
DAAD, Темпус, USAID тощо)
За минулий рік було проведено:
47 «гостьових лекцій» 

7 міжнародних культурних 
центрів
127 студентів з числа іноземних громадян

76 аспірантів з числа іноземних громадян

Згідно з міжнародними угодами в Університеті на-
вчаються 203 представники 19 країн світу



The University implements international cooperation 
with foreign educational institutions through international 
internships, internships, international academic mobility 
programs for students and teaching staff ; «guest lectures» 
delivered by foreign leading scholars; organization and 
participation in international scientifi c events and projects
projects

Currently, the University has
187 valid bilateral and other agreements

106 –  of which are national

81    – international

International programs, such as 
ERASMUS+, DAAD, Tempus, USAID, 
etc., are ongoing at the university.
Last year 47 «guest lectures» were
conducted

There are 7 international cultural 
centers  at  the  University
127 international students

76 postgraduate students from among foreign 
nationals

According to the international agreements, 203 
representatives of 19 countries of the world study at 
the university

INTERNATIONAL ACTIVITIES



МОЛОДІЖНА ТВОРЧІСТЬ І СПОРТ

Університет здійснює підготовку духов-
но багатої, гармонійно розвиненої особисто-
сті, справжнього патріота, свідомого грома-
дянина України, кваліфікованого педагога.

Пріоритетом молодіжної політики в діяль-
ності Університету є підтримка творчих ініціатив 
молоді, організація її змістовного дозвілля, про-
ведення виховної роботи за всіма напрямами, во-
лонтерська діяльність, формування у студентів со-
ціальної активності і професійної відповідальності

Студентський Парламент Університету
Комітет з розвитку лідерської майстерності
Комітет з розвитку волонтерського руху
Культурно-масовий комітет
Медіа комітет
Спортивний комітет
Комітет PR та зовнішніх зв’язків 
Комітет академічної доброчесності

Культурно-мистецький центр
76 творчих колективів, шість з яких мають 
Почесне звання «Народний»
Народний ансамбль бального танцю
Народний ансамбль народного танцю 
«Зорицвіт»
Народний ансамбль естрадної пісні 
«Оксамит»
Народний ансамбль естрадно-спортивного 
танцю «Бумеранг»
Народний камерний хор «Ювента» 
імені В. В. Королевського
Народний оркестр народних інструментів 
«Слобожанські візерунки»

Музейний комплекс Університету
Музей історії Університету
Ботанічний музей
Музей анатомії
Виставкова зала «Музей буквара»
Зоологічний музей імені О. П. Кропивного
Музей історії науки «FMF Open spase»
Музей іграшки 
Музей етнодизайну



Окремий науково-освітній центр укра-
їнського козацтва імені Г. С. Сковороди
нараховує понад 2000 студентів, аспіран-
тів, учителів та викладачів Університету.
В Університеті діє 10 козацьких кошів

Гендерний центр сприяє формуван-
ню гендерних компетенцій молоді та вчитель-
ства, розробці й реалізації гендерночутливих 
освітніх технологій у практиці закладів освіти

Центр інклюзивної освіти здійснює су-
провід студентів з особливими освітніми по-
требами з метою забезпечення їх рівного досту-
пу до якісної вищої освіти шляхом організації в 
Університеті інклюзивного освітнього середовища

Асоціація випускників ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди, метою якої є зміцнення зв’язків 
між випускниками, студентами та науково-педа-
гогічним складом, реалізації навчальних, науко-
вих, соціально-економічних і виробничих напрямків 
розвитку Університету, надання допомоги науковцям, 
викладачам, талановитій творчій молоді, випускникам

Відділ кар’єрного зростання надає ін-
формаційні послуги щодо вступу до Універси-
тету та сприяє працевлаштуванню випускників

Відділ зв’язків із громадськістю та засоба-
ми масової інформації ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
займається висвітленням діяльності Університе-
ту в соціальних мережах, створює та підтримує 
робочі контакти із міськими, регіональними, 
всеукраїнськими ЗМІ, взаємодіє із прес-служба-
ми державних органів і партнерських організацій, 
формує позитивний імідж Університету в медіа просторі

Спортивна інфраструктура Університету:
спортивний комплекс імені Ю. М. Пояркова
спортивний клуб 
навчально-спортивний табір «Гайдари», лижна база
спеціалізовані спортивні зали та майданчики
футбольне поле
Серед випускників Університету понад 20 призерів 
Олімпійських та Параолімпійських ігор



YOUTH CREATIVE ACTIVITIES 
AND SPORT

The University educates a spiritually rich, 
harmoniously developed personality, a true patriot, a 
conscious citizen of Ukraine and a qualified teacher.

The priority of the University youth policy is to 
support the young people’s creative initiatives, organize 
their meaningful leisure time and carry out educational work 
in various fields. It gives young people the opportunity to 
participate in volunteer activities and form students’ social 
activity and professional responsibility

Student Parliament of H. S. Skovoroda Kharkiv 
National Pedagogical University

Leadership development committee
Volunteer movement committee
Culture committee 
Media committee
Sports committee
PR and external relations committee
Academic integrity committee

Culture and Art Centre
76 bands and companies, six out of which have the 
honorary title «Exemplary»
Exemplary company of ballroom dance
Exemplary dance ensemble «Zorytsvit»
Exemplary band of pop song «Oksamyt»
Exemplary company of pop and sports dance «Boomerang»
V. V. Korolevsky Exemplary Chamber Choir «Yuventa»
Exemplary orchestra of folk instruments «Slobozhanski 
vizerunky»

Museum complex of the University
University History Museum
Botanical Museum
Museum of Anatomy
Exhibition hall «Museum of Bukvar»
O. P. Kropyvny Zoology Museum 
Science History Museum «FMF Open space»
Museum of Toys
Museum of Ethnodesign



H. S. Skovoroda Independent Scientific and 
Educational Centre of the Ukrainian Cossacks

unites more than 2,000 students, postgraduates, teachers 
and university professors. There are 10 Cossack koshes at 
the university

Gender Centre promotes the formation of gender 
competencies of young people and teachers, the development 
and implementation of gender-sensitive educational 
technologies in the practice of educational institutions.

Inclusive Education Centre supports students 

with special educational needs in order to ensure their 
equal access to quality higher education by organizing 
an inclusive educational environment at the university.

Alumni Association of H. S. Skovoroda KhNPU, 
the purpose of which is to strengthen ties between 
graduates, students, scientific and pedagogical staff, 
to implement educational, scientific, socio-economic 
and industrial directions of the development of 
the University, to provide assistance to scientists, 
teachers, talented creative youth, and graduates.

Career Development Department provides 
information services on University admission 
and promotes the employment of the graduates.

Department of Public Relations and Mass 

Media of H. S. Skovoroda KhNPU promotes the 
activities of the university in social networks, creates 
and maintains working contacts with city, regional, all-
Ukrainian mass media, interacts with the press services 
of state bodies and partner organizations, forms a 
positive image of the university in the media space.

Sports infrastructure of the University
Yu. M. Poiarkov Sports Complex
Sports Club
Educational and Sports Camp «Haidary», Ski Base
Specialized sports halls and playgrounds
Football pitch
More than 20 medalists of the Olympic and Paralympic 
Games are among the alumni of the University
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