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Вуніверситеті приділяється велика увага навчально-
виховній роботі, розвитку культури, студентських
самоврядних структур, мистецтва, спорту. Система

студентського самоврядування сприяє розкриттю здібнос-
тей, творчого потенціалу кожного студента, представляє
їхні інтереси у стосунках з адміністрацією, молодіжними
громадськими організаціями, державними установами.

Органи студентського самоврядування постійно дба-
ють про соціальний захист, покращення якості навчання,
підвищення культурного рівня, громадсько-політичну ак-
тивність,дотримання дисципліни та гармонійне поєднання
прав і обов’язків студентів.

З 2002 р.при ректораті університету почала діяти студент-
ська рада і такі ж самоврядні структури були створені при
деканатах та в гуртожитках.

Пріоритетним напрямом виховної роботи було і зали-
шається національно-патріотичне виховання студентської
молоді, що реалізується у спеціально розробленій спільно зі
студентським самоврядуванням програмі «Ніхто не забу-
тий, ніщо не забуте», у межах якої проходять щорічні захо-
ди: відзначення Дня Перемоги, зустрічі з ветеранами Вели-
кої Вітчизняної війни, облаштування занедбаних могил
солдатів війни, круглі столи з Радою ветеранів міста, учас-
никами параду Перемоги, учасниками бойових дій поза
межами нашої держави. Незабутніми стали зустрічі
студентів із колишніми малолітніми в’язнями концтаборів
Бухенвальда, Равенсбрюку, Дахау, участь у заходах Хмель-
ницького куреня характерного козацтва, вшанування
пам’яті героїв Крут.

Національне виховання молоді базується на культурних
традиціях нашого народу.У 2005 р.при студентській раді уні-
верситету створено фольклорно-мистецький клуб «Ми —
українці», який виконує колядки й щедрівки у період
різдвяно-новорічних свят, діє студентський вертеп.

З 2004 р. на державному рівні відзначають Дні пам’яті
жертв голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Студенти універ-
ситету були учасниками «свічкової ходи» до пам’ятного
знаку жертвам голодомору та репресій у Хмельницькому,
брали участь у відкритті меморіального комплексу жерт-
вам голодомору в Меджибізькій вежі Хмельницької області
та меморіального комплексу в Києві.

«Розмовляй українською», «Зробимо країну Україною»,
«Не будь байдужим» — усі ці заходи, організовані студе-
нтським самоврядуванням університету, спрямовані на
підтримку розвитку української мови як державної, вихо-
вання поваги до мови пращурів.

Важливою частиною виховного процесу в університеті є
громадянське виховання, покликане формувати почуття лю-
бові та поваги до рідного народу,його традицій.В університеті
організовуються зустрічі студентів із видатними політиками,
серед яких — перший Президент України Леонід Кравчук,
спікер Верховної Ради Володимир Литвин, Володимир Кири-
ленко,письменники Дмитро Павличко, Іван Драч,Володимир
Яворівський, відомі науковці Валерій Геєць, Петро Тронько,
Микола Чумаченко, видатний спортсмен, Герой України
Віталій Кличко та ін.

За останні роки університет відвідали видатні зарубіжні
діячі: Посол США в Україні Стівен Пайфер, Посол Королів-
ства Нідерландів Рон Келлер, Посол ОБСЄ Кордула Вольму-
тер, посол Аргентинської Республіки Ліла Ролдан Васкес де
Муан, посли й високопосадовці Штаб-квартири НАТО Же-
рар Мале, Мішель Дюре, Карін Якобс, Джеймс Грін. Такі
зустрічі сприяють органічному входженню наших студентів
у загальнодержавний та світовий простір.

Головними чинниками моралі споконвічно були ідеали
добра, милосердя, людяності. Основне завдання морально-
духовного виховання молоді — робити людину добрішою.
Ще 2004 р. було створено студентську соціальну службу
волонтерів при Студентській раді університету. Визначено
мету і завдання служби, розроблено Положення про її
діяльність. Серед пріоритетів роботи слід відзначити опіку
над ветеранами Великої Вітчизняної війни, пенсіонерами
університету,дітьми-сиротами.У межах розробленої спільно
зі студентським самоврядуванням програми «Милосердя»
проводиться благодійна акція, під час якої здійснюється
збір студентських пожертв для придбання до Дня Святого
Миколая та Міжнародного дня захисту дітей подарунків і
призів вихованцям дитячих будинків, підготовка святкових
розважальних програм, ігор, конкурсів. Служба волонтерів
організовує розповсюдження благодійних марок Товарист-
ва Червоного Хреста для підтримки самотніх хворих похи-
лого віку.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни

Участь студентів ХНУ у святковій кавалькаді 
до Дня міста



159

Важливою ділянкою виховної роботи є організація при
управлінні навчально-виховної роботи і соціальної політи-
ки Центру психологічного консультування. З 2003 р. прак-
тичний психолог університету проводить індивідуальні
консультації з метою вивчення психологічних особливостей
першокурсників та за необхідності розробляє рекомендації
для успішної адаптації студентів в університеті й гуртожит-
ку. У співпраці зі студентським самоврядуванням прово-
дяться соціологічні дослідження:

– визначення розвитку комунікативно-організаторських
здібностей членів студентського самоврядування;

– покращення навчального процесу (Болонська угода,
якість навчання, нестатутні стосунки з викладачами, об’єк-
тивність оцінювання знань);

– мотивації вступу до університету та обрання спеціаль-
ностей випускниками загальноосвітніх шкіл (День відкри-
тих дверей);

– прогнозування професійного зростання (День випу-
скників університету);

– з’ясування проблем першої сесії (першокурсники
університету);

– створення розширеної психологічної служби.
Після створення на території Університету ботанічного саду,

що, у свою чергу, сприяло організації 2009 р. Студентської
екологічної ліги, активізувалося екологічне виховання. Його
основне завдання — пропагувати збереження та охорону рос-
лин, занесених до Червоної книги Хмельниччини. Традицій-
ними стали акції до Дня довкілля, ініційовані студентським
самоврядуванням: «Прибери своє місто», «Листя», «Чистий
пляж», «За чисте довкілля». З 2008 р. проводиться президе-
нтська акція «Весняна толока» з облаштування та озеленення
території університету й міста. В її межах у ботанічному саду
університету на алеї Видатних українців висаджено десять
магнолій. Акція «Зелений паросток майбутнього» залучила
студентство університету до обслуговування недоглянутих
могил воїнів Великої Вітчизняної війни на території області.

Хмельницький національний університет є інтелекту-
альним центром не лише в місті, а й на Поділлі. При студ-

раді навчального закладу створений студентський інтелек-
туальний клуб «Smart game» та його збірна команда «Пан-
теон». Члени цього клубу проводять Весняний та Осінній
тури клубу, відкриті чемпіонати інтелектуальних ігор
«Що? Де? Коли?» за участю вищих навчальних закладів міста,
коледжів, ліцеїв та загальноосвітніх шкіл.

«Здоров’я молоді — здоров’я нації» — під таким гаслом
проводяться усі профілактично-оздоровчі заходи. Справж-
ня «війна» з тютюнопалінням в університеті, яка сьогодні
перетворилась у постійну акцію «Молодь проти паління»,
розпочалася ще у 2003 р. Розповсюдження інформаційних
листівок, зустрічі з лікарями-наркологами, публікації в га-
зеті «Університет», тренінги — усі ці заходи допомагають
студентам позбутися шкідливої звички. Центр психо-
логічного консультування проводить щорічне анонімне
анкетування студентів університету, особливо першокурс-
ників. За результатами аналізу пропонуються дієві заходи
боротьби з тютюнопалінням.

Вживання наркогенних речовин — проблема сього-
дення. В університеті традиційними стали акції «Молодь
проти СНІДу», «Молодь проти наркотиків» за участю
лікарів Центру профілактики та лікування ВІЧ-інфікова-
них, Центру реабілітації наркозалежних «Вікторія»,
працівників соціальних служб для молоді, християнських
організацій, колишніх наркозалежних. Під час таких
зустрічей студенти отримують кваліфіковані відповіді
фахівців на питання, що їх цікавлять, слухають розповіді
колишніх наркоманів, які подолали залежність від нарко-
тиків, переглядають відеофільми, беруть участь в інтерак-
тивних іграх.

Із метою пропагування здорового способу життя при
студентській раді створено департамент «Здоровий спосіб
життя», що оформлює постійну «інформаційну стінку»
«Обери здоров’я — обери життя», круглі столи із проблем
позбавлення від наркозалежності, засідання дискусійного
клубу, на яких вирішують проблеми студентського життя,
різноманітні спортивні змагання серед команд факультетів
університету та вищих навчальних закладів міста.

Учасники круглого столу вищих навчальних закладів Хмельниччини з обговорення проекту Закону «Про вищу освіту»


