Взаємодія з органами студентського самоврядування
Аналіз показників діяльності за період з 2019 до 2020 року
Підготувала: голова студентського Сенату Тверезовська Крістіна
Відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про вищу освіту»
студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні
закладом вищої освіти.
Основними актами, які регулюють діяльність студентського самоврядування є
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про студентське
самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»,
Положення «Про вибори в органи студентського самоврядування, вибори виборних
представників з числа студентів на вибори ректора, до Вченої Ради Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого».
Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною
громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і,
найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та
освіченої особистості.
Студентське самоврядування у Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого створювалось у 2005 році у формі студентського Парламенту
факультету підготовки кадрів для органів юстиції, що в подальшому розповсюдив свою
діяльність на інші факультети, після чого і було сформовано загальноакадемічне, а тепер
вже, загальноуніверситетське студентське самоврядування.
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самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі
студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути
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На сьогоднішній день студентське самоврядування Університету об’єднує
студентів 7 денних факультетів та інститутів, що реалізовують понад 100 різноманітних
студентських проектів щороку.
Основні завдання та функції студентського самоврядування закріплені у статті 40
вище зазначеного закону.
Традиційно у відповідності до норм Закону України «Про вищу освіту»,
Положення «Про студентське самоврядування Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого» щороку восени відбуваються вибори до органів студентського
самоврядування та вибори представників з числа студентів до Вченої ради Університету.
Органи студентського самоврядування формуються згідно з вимогами Закону України
«Про вищу освіту», тобто шляхом прямих, таємних виборів, в яких бере участь більшість
студентів Університету.
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адміністративній діяльності Університету, а саме: у розподілі стипендіального фонду на
рівні Університету та окремо на кожному інституті/факультеті; є учасником процесів
переведення, відрахування студентів; погоджує поселення та виселення студентів з
гуртожитків, а також кандидатури заступників декана з навчально-виховної роботи.
Також відмічається систематична робота студентів в комісіях, комітетах та
керівних органах Університету: Вчена Рада та Конференція трудового колективу.
Протягом періоду своєї діяльності Студентський Сенат був задіяний в робочих групах
по розробці документів, серед яких Кодекс академічної етики Університету, Регламент
комісії з питань академічної етики, Положення про користування гуртожитками
Університету, а також внесення змін до Правил призначення академічних стипендій у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
У 2018 році запроваджено незалежний інститут студентського омбудсмена, який
спеціалізується на захисті прав студентів. За підтримки ректорату та спонсорів була
надана матеріально-технічна база для функціонування офісу студентського омбудсмена.

Окрема увага органами студентського самоврядування приділяється професійний
орієнтації школярів. Представники студентського самоврядування неодноразово за
звітний період були відряджені до шкіл з метою презентації Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
28 жовтня 2019 року головою вищого виконавчого органу студентського
самоврядування
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самоврядування Університету шляхом відкритого голосування одноголосно було
обрано студентку
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Крістіну Тверезовську.
За поданням новобраного голови Сенату було сформовано корпус заступників,
до якого входить Жижда Микита, Харькова Ганна, Орєшкін Василь, Свистун Владислав
та призначено секретарем Халькевич Дар'ю.
Окрім щоденної адміністративної роботи органами студентського самоврядування
здійснювалась діяльність за такими напрямками:
Благодійний напрямок
Було проведено збір коштів для хворої матері студентки Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції. Напередодні Дня Святого Миколая було проведено благодійну
ярмарку зі збору коштів для потреб дітей з Харківського обласного спеціалізованого
будинку дитини.
Благодійна акція «Допомога військовим». На зібрані кошти було придбано речі
першої необхідності, які зазначили волонтери Військово-медичного клінічного центру.
Акція проти паління «День без цигарки». Збір коштів «Подаруй дитині мрію» та
відвідування Харківського обласного дитбудинку № 2.
В корпусі на Динамівській, 4 проводився благодійний ярмарок. Всі виручені
кошти пішли на купівлю речей, канцелярського приладдя, підгузників та дитяче
харчування для дітей, що знаходяться в обласному спеціалізованому дитячому будинку
«Зелений Гай». За підтримки ректорату Університету, дирекції інституту, благодійним
комітетом та Радою студентського самоврядування було організвано поїздку до

обласного спеціалізованого дитячого будинку «Зелений Гай». Поїздка до притулку для
тварин. Благодійним комітетом органами студентського самоврядування он-лайн було
зібрано кошти, на які придбалися ліки та корм для тварин. Відвідування притулку для
тварин. Збір коштів на дитячий будинок присвячений дню боротьби зі СНІДом.
Благодійний ярмарок до дня Святого Миколая (Чугуївський соціальнопсихологічний дитячий будинок). У холі на Динамівській, 4 був проведений благодійний
ярмарок. На виручені гроші було придбано речі першої необхідності, солодощі, дитячі
іграшки, шкарпетки та колготи для дітей.
Благодійний ярмарок до свята Масляної (притулок для тварин). Усі виручені
кошти були витрачені на допомогу беззахисним тваринам Харківського притулку.
Благодійний ярмарок за ініціативи Фінансово-правового факультету разом зі
самоврядуванням Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної
юстиції. Поїздка до Дитячого спеціалізованого будинку «Гіппократ». Благодійний
ярмарок за ініціативи Фінансово-правового факультету разом зі самоврядуванням
Слідчо-криміналістичного Інституту.
Проведено захід «Новорічна панчоха бажань». Благодійна акція серед викладачів
нашого Університету, основною метою якої було здійснення новорічних бажань дітей з
Куп'янської спеціалізованої школи-інтернату. Започатковано благодійні акції
«Адвокати допомагають», в рамках яких відбувся благодійний збір коштів для дітей з
Куп'янської спеціалізованої школи-інтернату, але вже серед студентів. Організовано
здачу крові у Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги № 4 з метою
врятувати життя родича студентки Університету. Благодійний комітет студентського
самоврядування факультету адвокатури разом із студентським самоврядування
Харківського національного медичного університету організував поїздку до Куп'янської
спеціалізованої школи-інтернату.
Культурний напрямок
Було проведено перегляд кінофільму «Перелом» (американська кримінальна
драма режисера Ґреґорі Гобліта. Після перегляду присутні мали змогу поділитись

враженнями та обговорити найбільш цікаві моменти. Була проведена акція «Таємний
Валентин» в соціальній мережі «Instagram», завдяки якій студенти анонімно вітали один
одного зі святом за допомогою додатку «F3». Спільно з Сенатом та Радою студентського
самоврядування фінансово-правового факультету створили поетичний челлендж «Вірші
проти паніки», в рамках якого студенти декламували свої улюблені вірші та викладали
їх у соціальні мережі, що сприяло підвищенню «бойового духу» студентської спільноти.
Започаткували еко-челлендж «Хто, як не ти?», в рамках якого студенти саджали дерева
та квіти, дбали про навколишнє природнє середовище, прибираючи сміття у своїх
дворах, у лісах, на галявинах.
Турнір з «FIFA». У антикафе «Місто» студенти різних факультетів взяли участь у
змаганнях із гри «FIFA». У кінці турніру учасники отримували подарунки.
Відеопривітання до Міжнародного жіночого дня. Акція «Таємний Валентин». Було
виставлено скриньку, паперові сердечка та гелеві ручки. На сердечках можна було
анонімно, або підписавшись, привітати будь-кого зі студентів з днем Святого Валентина.
Інтелектуально-розважальні ігри клубу «Мафія». Клуб протягом усього навчального
року (включно із періодом карантину) проводив ігри у «Мафію», в яких брали участь
студенти різних факультетів. Серія інтелектуально-розважальних ігор «Карантинні
ігри». За допомогою програми Zoom студентами проводилися ігри «Що? Де? Коли?» та
«Alias». Квест «На дивані». Впродовж тижня організаторами давалися студентам
завдання. Після виконання кожного завдання у Telegram каналі публікувалися «таблиці
успішності», де підсумовувалися бали, отримані учасниками. Призи надавалися
спонсорами.
Радою студентського самоврядуванні за підтримки дирекції СКІ, в гуртожитку №
3, був проведений захід «Квартирник». На днях відкритих дверей було організовано стіл
Слідчо-криміналістичного інституту на ярмарці факультетів. Радою та членами комітету
було проведено профоріентаційну роботу з абітурієнтами та їх батьками.
Friday movie club. Захід, що проводиться кожної п’ятниці сумісно із гуртком
міжнародного права, на якому усі бажаючі студенти дивляться фільми юридичного

спрямування англійською мовою, роблять паузи у перегляді для того, щоб розібрати
незнайомі нові слова. Упродовж заходу усі охочі мають можливість насолоджуватися
смаколиками, кавою або чаєм. Новорічна акція для студентів «Таємний Санта». Всі
бажаючі приймати участь в конкурсі заповнюють гугл-форму, в якій вказують свої ПІБ,
шифр групи, електронну пошту та номер телефону, потім голова культурно-масового
комітету випадковим чином розсилає кожному учаснику дані студента, якому треба
підготувати подарунок. Формується група листонош, які в останній тиждень до зимових
канікул розносить. День Народження Міжнародно-правового факультету. Організація
свята, а саме прикрашення аудиторії для проведення заходу, створення дизайну, друк
грамот та подяк для активних студентів, запрошення студентів факультету на свято,
розсилка запрошень студентам, яких має бути нагороджено за досягнення в навчанні або
активну участь в громадському житті факультету. Організація фотоконкурсу «Мій
факультет та моє студентське життя», який полягає у створенні фотокарток, які
відображають найяскравіші моменти студентського життя студентів.
Конкурс «Топ-10 запитань декану міжнародно-првового факультету». Щорічний
традиційний конкурс до дня народження факультету, який передбачає, що студенти
анонімно задають питання декану в гугл-формі, з цих питань обираються 10
найцікавіших та задаються на святкуванні Дня Народження факультету деканові
Самощенко І. В., який на них відповідає. День Святого Валентина. Під час перерви
студент факультету виконував живу музику на саксофоні. Всі охочі мали змогу
надіслати свій подарунок «Поштою Св. Валентина», заповнюючи дані про себе в
спеціальній формі. Повідомлення про наявність подарунку адресат отримував
месенджерами: Telegram або Viber. Задля роботи пошти була створена група студентів,
яка виконувала функції поштарів. Була проведена акція «любовні передбачення», в
рамках якої кожен мав змогу отримати жартівливий прогноз на майбутнє від купідона
(студент з атрибутикою бога кохання). Окрім цього, була надана можливість зберігати
та передавати одне одному букети квітів (біля фотозони були розташовані вази) та
використовувати фото-реквізит (маски для фотосесій).

Тести з навчальних дисциплін (Instagram stories). Проведення інтерактивного
тесту на базі Instagram з наступних дисциплін: кримінальне право, конституційне право,
міжнародне право, порівняльне правознавство та ін. Підписникам в історіях Instagram
було запропоновано пройти тест, який містив запитання та 4 варіанти відповідей, одна з
яких правильна. Всього було розроблено по 10 питань на кожну із вказаних вище
дисциплін. Тести складалися студентами з «Активу студентського самоврядування».
Публікація здійснювалася головою ради Міжнародно-правового факультету.
Відео-привітання до Дня Захисника України. Проведено розважальний тімбілдінг
«Мафія». Щорічний флешмоб до міжнародного дня відмови від куріння біля корпусу на
Динамівській, 4. Музичний квартирник для студентів різних факультетів у 5-му
гуртожитку. Онлайн-челендж «Підтримай тих, хто в ризику – залишись вдома».
Започатковано проведення заходу «Студентський team-building», де студенти
можуть переглянути кінофільм, пограти в настільні ігри та поспілкуватися між собою.
Перший такий захід був тематичним та присвячений до святкування Хелловіну.
Продовжено проект «Таємний Санта», який полягає у обміні подарунками між
студентами, і не тільки, нашого факультету, цього року до заходу приєднався деканат
факультету адвокатури, загалом 44 людини змогли отримати свої подарунки, на кошти
від платної реєстрації було придбано подарунки для дітей із Куп'янської спеціалізованої
школи-інтернату.
Студентське самоврядування факультету адвокатури вкотре приєдналося до
проведення Дня відкритих дверей для абітурієнтів. За підтримки деканату було
проведено святкування 3-ої річниці з нагоди створення факультету адвокатури,
найактивніших студентів та студенток було нагороджено подяками декана факультету,
проведено цікаву вікторину з призами та запропоновано до перегляду невеликий
відеоролик з найяскравішими моментами із студентського життя за три роки.
Було організовано онлайн вебінар «Карантин: Україна vs. Чехія» зі студенткою
Чеського агротехнічного університету, в ході якого студенти мали змогу почути, як
проходить карантин в іншій країні, яким чином відбувається дистанційне навчання

закордоном, розповіли про успіхи дистанційного навчання в нашому університеті та
обмінялися досвідом. Організовано та проведено конкурс серед студентів нашого
факультету «Вдома, але з користю», де студенти мали змогу проявити свої таланти та
отримати за це подарунок.
Вечір поезії. На цьому заході студенти змогли навчитися не тільки виступати, а й
оцінювати інших з точки зору професійних поетів. Захоплююча поїздка до Шаровського
замку. Основною метою екскурсії є сприяння всебічному розвитку особистості,
виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій рідний край, країну, її
історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні надбання наших предків.
Конкурс ораторського мистецтва. Задля виявлення вміння конкурсантів переконувати,
впливати на аудиторію, досягати комунікативної мети, продукувати тексти різного типу
відповідно до призначення й умов риторичної діяльності, виховувати морально-етичні
цінності оратора науковим і культурно-масовим комітетом був проведений конкурс
ораторського мистецтва. Учасники змогли поспілкуватися і виявити в собі дебатні
можливості, які б допомогли їм у майбутньому. Вечір настільних ігор. Даний захід
допоміг студентам проявити себе з точки зору аналітики та розуміння психології
противника, що є дуже важливим в багатьох сферах юриспруденції.
Круглий стіл «Sprachklub: функціонування правової системи Німеччини».
Студенти отримали незабутній досвід спілкування один з одним на правову тематику на
німецькій мові. Даний захід зібрав студентів зі всіх кутків університету через свою
унікальність. Був проведений захід з англійської мови «English speaking club», на якому
студенти змогли поспілкуватися один з одним англійською онлайн на такі теми як:
необхідна оборона в Україні та закордоном, криптовалюта: проблема визначення як
грошової одиниці у світі, позитивна дискримінація.
Був

проведений

онлайн

захід

«Законтворець».

Студенти

розроблювали

законопроекти задля розуміння дій законодавців, чітко за правилами оформлення
законопроектів депутатами Верховної Ради України. Вебінар «Поведінка виборців у

Великій Британії: дослідження парламентських виборів». Студенти дізналися про
ключові парламентські вибори у Великій Британії у 1979, 1997 та 2010 роках.
Науковий напрямок
Було організовано лекцію в рамках гуртка з теорії держави і права на тему «Судова
практика як джерело права» Суходубовою І. В. Розглянули, яке місце займають
постанови,

практики

судів

в

правовій

системі

України,

навіщо

потрібно

використовувати судову практику при винесенні обвинувальних вироків. Створена
робоча група, до якої можуть звернутися студенти за консультацією з написання
наукових робіт. Була проведена лекція-дискусія О. Е. Радутного на тему «Штучний
інтелект як суб’єкт кримінально-правових відносин». Студенти мали можливість
послухати та подискутувати щодо актуальних питань визначення правового статусу
штучного інтелекту як суб’єкта кримінально-правових відносин. Лекція-дискусія
Герасіної Л.М. на тему «Діалог з метром: шукаємо відповіді на актуальні питання
разом», в рамках якої студенти обговорили з доцентом кафедри соціології і політології
найбільш цікаві та актуальні питання сучасних політичних процесів в Україні.
Була проведена конференція Бауліна Юрія Васильовича «Концепція розробки
нового Кримінального кодексу України», на якій студенти дізналися багато цікавої
інформації щодо майбутніх новел кримінального законодавства «з перших вуст» від
учасника робочої групи з розробки нового Кримінального кодексу України. Був
проведений вебінар на платформі «Zoom» щодо актуальних питань дистанційного
навчання, спікером на якому виступила асистентка кафедри історії держави і права
України та зарубіжних країн Казак Р. А. Був проведений вебінар «Культура мовлення
юриста в 21 столітті». Спікерами були Єрахторіна О. М. та Бурлука О. В.
Обговорювалися актуальні питання культури мовлення сучасного юриста. Був
проведений вебінар «White collar crimes» спікером Менів Олексій Ігорович (адвокат
компанії «Шкребець та партнери»).
На базі Слідчо-криміналістичного інституту була організована VI Міжнароднопрактична Конференція «Основи організації та діяльності правоохоронних органів».

Конференція проходила в 2 етапи. Науковим та інформаційним комітетами Ради
студентського самоврядування було проведено опитування серед студентів Слідчокриміналістичного інституту. В опитуванні взяли участь більше 50 студентів.
Було проведено психологічний тренінг «Екзамени без паніки та стресу». Тренінг
включав в себе цікаві експерименти та практичні поради від провідних психологів
Університету. В Інстаграм сторінці на постійній основі проводилася вікторина, що
полягала у вирішенні цікавих задач на логіку та розвиток мислення студентів, що
допоможе їм у майбутній діяльності.
Турнір судових дебатів у форматі роботи міжнародного суду ООН (було
проведено двораундний турнір). Участники мали змогу розглянули запропоновану
фабулу, взяту з реальної міжнародної судової практики та провели дискусію. Вебінар
«Особливості розгляду цивільних справ щодо захисту прав неповнолітніх. Процесуальні
та психологічні особливості опитування дитини у кримінальному процесі». Захід було
проведено за участю суддів Дніпровського та Деснянського районних судів міста Києва
Іваніної Юлії Вікторівни та Лісовської Олени Володимирівни.
Було проведено команднугру English Аlias, де учасники заходу покращили свої
знання у сфері англійської юридичної мови та ораторського мистецтва. «Юридичний
брейншторм». Командний захід у форматі інтелектуальної гри «мозковий штурм», який
спрямований на перевірку знань у базових правових дисциплін.
Майстер-клас з англомовних дебатів з побудови промов та аргументації від
призерів Міжнародного дебатного турніру та сертифікованих дебатних суддів Андрія
Касьяненко та Дмитра Сефера. Було показано основні методи побудови промови та
контраргументації також розглядався метод превентивної відбивки. Весь захід
проводився англійською мовою. Майстер-клас з публічних виступів від призерів
Міжнародного дебатного турніру та сертифікованих дебатних суддів Андрія Касьяненко
та Дмитра Сефера. Розглядався метод побудови виступу, а також подачі інформації; як
уникнути «русизмів» під час виступу англійською та як використовувати найбільш
ходові вислови для привертання та акцентування уваги слухачів на прикладі промов

політичних діячів. Весь захід проводився англійською мовою. English Cafe на тему
«Сучасна юридична освіта та кар’єрний шлях після випуску з Університету». Захід
проводився для розвитку англійської мови в Університеті. Спікером був Богдан
Карнаух.
Дебатний турнір «Відкритий кубок НЮУ». Участь у заході взяли 24 команди зі
всього Харкову. Окрім команд НЮУ ім. Ярослава Мудрого були представлені команди
ХНУРЕ, ХПІ, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Захід проведено спільно з Дебатним клубом НЮУ імені Ярослава Мудрого за підтримки
ректорату Університету, Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація
дебатів України». Конкурс сценаристів. Учасники отримали завдання «Німий етюд».
Майстер-клас з побудови англомовних виступів. Захід проводився для розвитку
англійської мови в університеті. Розглядались методи аналізу теми для знаходження
предмета дебатів, а також оцінка аргументів на релевантність. Проводився розіграш
сертифікату на заняття у школі англійської мови «NewTone», яка виступала
співорганізатором заходу.
Дебатний турнір «Кубок Ректора». У заході взяли участь 32 команди зі всієї
України. Окрім Харкова команди були представлені Київом, Дніпром, Львовом, Одесою
та іншими містами. «Кубок Ректора» є єдиним в Україні турніром з парламентських
дебатів виключно за юридичною тематикою. Даний захід спонукає соціально активну
молодь до пошуку шляхів вирішення важливих суспільно-правових проблем, підтримує
розвиток юридичної освіченості населення. Цього року його було проведено вдев’яте.
International law, Arbitration and cross-border litigation з Микитой Юрловим.
Спікером був випускник 2013 року нашого Університету, Микола Юрлов, який працює
юристом в практиці міжнародного арбітражу «Василь Кісіль і Партнери». Розповів про
стажування, мут корт, арбітраж та власне про кар’єру у міжнародному праві. Захід
проведено спільно з гуртком міжнародного права. Майстер-клас з Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition з Дмитром Саранчуком. European Court of
Human Rights. Спікером був заступник Міністра юстиції, Іван Ліщина, який захищає

інтереси України у Європейському Суді з прав людини та відповідає за виконання
рішень ЄСПЛ в Україні. Було організовано конкурс художників з 4 секцій: портрет,
пейзаж, натюрморт, вільний стиль.
Англомовний дебатний турнір «Kharkiv Cup». Захід проводився для розвитку
англійської мови в Університеті. Колегія суддів складалася з досвідчених дебатерів
переможців та призерів міжнародних дебатних турнірів. У заході взяли участь 32
команди зі всієї України. Окрім Харкова команди були представлені Київом, Дніпром,
Львовом, Одесою та іншими містами. Захід проведено спільно з Дебатним клубом НЮУ
імені Ярослава Мудрого за підтримки ректорату Університету, Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Федерація дебатів України».
Вебінар «Alumni know it better». Спікером був випускник нашого Університету,
Михайло Солдатенко, який працює в юридичній фірмі Asters та отримав ступінь LLM в
Pepperdine University (Каліфорнія). Основними темами дискусії були юридичний досвід
у США та як сумлінне навчання допомагає при подальшому працевлаштуванні.
Вебінар «Іnternational tax planning». Спікером був випускник нашого університету,
Олександр Степанов, адвокат та Партнером в Адвокатському Об’єднанні 4LEX та у
юридичній фірмі Такс Менеджмент Груп. Протягом своєї професійної кар’єри він
працював в українських та міжнародних інвестиційних фондах та інвестиційних
компаніях.
Інтерактивна лекція «Діалоги про ЄС». В рамках заходу всі присутні мали
можливість заслухати виступи спікерів Василя Михайлишина та Дениса Ганжі. На івенті
було запропоновано цікавий інтерактив для усіх присутніх, спікери розповідали
детальніше про євроінтеграційні процеси України, змогли відповісти на всі питання від
студентів нашого Університету, а також запросили всіх спробувати свої можливості і
отримати стипендію від Фонда Конрада Аденауера. Презентація стипендіальної
програми «Завтра.UA» від cтипендіатки 7 факультету Елізи Шигапової та Ірини Беседи,
які розказали студентам про можливості програми, а також про те, як правильно подати
заявку на конкурс, про етапи відбору стипендіатів та підтримку, яку надає Фонд.

Модельне засідання Ради Безпеки ООН. Було організовано своєрідну модель засідання
ООН в НЮУ, в якому було винесено одне проблемне питання, а учасники дискутували
та намагались знайти правильне раціональне рішення.
Круглий стіл на тему «Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності».
Круглий стіл на тему «Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо
жінок». Інтерактивна лекція «Інститут студентського медіатора».
Запроваджено новий формат заходів під назвою «SPEAKER’S LIFE», де
запрошуються до діалогу різноманітні спікери (серед яких все були Карнаух Б. П. та
Барабаш Ю. Г), а студенти ставлять абсолютно усі запитання, що їх цікавлять, таким
чином вибудовується дружня атмосфера між викладацьким складом, адміністрацією
університету та студентством.
Вдруге спільно з викладачами кафедри адміністративного права проведено
круглий стіл на тему «Поліція та права людини», студенти підготували цікаві доповіді
на цю тему, захистили їх та обговорили найбільш дискусійні моменти. За підтримки
студентського самоврядування та кафедри цивільного процесу було відкрито науковий
гурток з цивільного процесу.
Спортивний напрямок
Було проведено ряд заходів, а саме чемпіонат з армеслінгу, турнір з більярду,
турнір з настільного тенісу, турнір із шахів.
В соціальних мережах було проведено тритижневі онлайн тренування та стоврено
постійну рубрику «Спорт з СКІ».
Організація Кубку Євроатлантичної інтеграції та відкритої командної першості
Університету зі спортивного бриджу. Було проведено командне змагання зі спортивного
бриджу. Більшість учасників були студентами 7 факультету. Турнір проводився на
благодійних засадах, а отримані кошти були витрачені на Чугуївський соціальнопсихологічний дитячий будинок.
Благодійний турнір з PUBG Mobile як командне змагання. До участі приєдналась
велика кількість людей, зокрема студенти різних факультетів, випускники та викладачі.

Спортивний захід «Runners Club» створений для підтримки та розвитку
студентами Університету своєї фізичної підготовки та допомоги пошуку однодумців
серед студентів усього університету.
Спортивний квест до дня туризму. Було проведено спортивний марафон «Спорт
чи спирт» за підтримки управління у справах сім’ї, молоді, департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської ради. Організували змагання з волейболу між
збірними факультетів та інститутів.
Студентським самоврядуванням факультету адвокатури під час карантину було
проведено спортивний дистанційний флешмоб «Зарядка з улюбленцем», в якому
студенти знімали на відео як вони займаються спортом разом з домашніми тваринами.
Інформаційна політика
Протягом всього навчального року посилюється розвиток та активізація
інформаційної політики. Восени органами студентського самоврядування відбувалося
розвішування банерів та постерів в корпусах. В умовах карантину було поширене
опитування щодо якості дистанційного навчання та проблем, які виникають у студентів.
Інформаційними

комітетами

було

впроваджено

в

життя

офіційні

сторінки

фукультетів/інститутів в соціальних мережах telegram, facebook, youtube та instagram.
Регулярно, своєчасно та в зручний спосіб проводилось інформування всіх
студентів щодо проведення заходів на рівні Університету. Було введено цікаві щоденні
інформаційні рубрики для студентів.
Зустріч студентів з представниками Сенату на факультеті. Сенатори від
Міжнародно-правового факультету Карбан Михайло та Ковальов Нікіта провели бесіду
зі студентами на тему «Що таке студентське самоврядування та як туди потрапити?».
Було обговорено багато проблемних питань на рахунок функціонування самоврядування
в Університеті, але загалом, основну інформацію на вказану тему було донесено до всіх
присутніх студентів. Челендж підтримки всіх спеціальностей, які боряться з
коронавірусом та його наслідками.

Студенти Міжнародно-правового факультету підтримали челендж, розпочатий
Миколаївським інститутом Права та Одеською Юридичною Академією, який полягав у
колективному висловленні слів підтримки у відео-ролику та подяки всім тим, хто
бореться з COVID-19.
Запроваджено щотижневу інстаграм-вікторину «Quiz-week», що проводиться в
Інстагармі факультету адвокатури. Успішно проведено 5 таких вікторин і розіргано 5
смачних подарунків. Проведено розіграш у інстаграм-сторіз до Дня Адвокатури, серед
усіх, хто в цей день робив публікації на своїх сторінках з відміткою @studrada18 та
хештегом #адвокативтемі, було розіграно подарунковий набір від Kinder.
Студентське самоврядування продовжує активно займатися наповненням своїх
офіційний сторінок в соціальних мережах різної спрямованості (новини про
найголовніші події в університеті, інформування про цікаві заходи, комунікація зі
студентами) та створено нову сторінку в соціальній мережі «TikTok» з розважальним
контентом для студентства.
Студентський Сенат Університету
Студентський Сенат Університету є вищим колегіальним виконавчим органом
студентського самоврядування та функціонує на рівні Університету. Сенат очолює
систему органів

студентського

самоврядування,

окрім

Конференції студентів

Університету. Метою діяльності Сенату є створення умов для самореалізації особистості
студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських
якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Сенату спрямована
на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, зростання у
студентської молоді соціальної активності.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на особистісний
розвиток студентів. Всі заходи, що організовуються протягом року, є методом реалізації
даного напряму.
Протягом звітного періоду на рівні Університету студентським Сенатом було
організовано Юридичну Лігу Сміху, Перший правничий турнір, IV Науково-практичну

конференція «Загальноєвропейський зміст реформаційних процесів в Україні», а також
молодіжну студентську конференцію «Smart Talks» з топ-спікерами містра Харкова
(Олександр Березовий «Адаптивність як головна навичка нашого часу», Юлія Козачкова
«Вихід із зони комфорту» та Костянтин Боровик «Як продавати себе, або шлях до успіху
через вміння спілкуватися»).
Налагоджена співпраця з провідними юридичними компаніями України та
проведено майстер-клас адвоката ЮК «RIYAKO & PARTNERS» Микола Максимова
«Як стати успішним юристом після закінчення навчання?», майстер-клас адвоката ЮК
«RIYAKO & PARTNERS» Андрія Стеценко «Особливості роботи слідчого та як
поводитися під час ДТП», вебінар адвоката ЮК «RIYAKO & PARTNERS» Микола
Максимова «Робота юриста в сфері кредитування та іпотеки» та вебінар від провідного
юрисконсульта компанії «PUMA» Миколи Подоліна «Як побудувати успішну кар’єру
інхаус юриста».
До Всесвітнього дня поезії Студентський Сенат підтримав ініціативу Ради
студентського самоврядування фінансово-правового факультету з проведення творчого
флешмобу «ВіршіПротиПаніки» та влаштував поетичний тиждень.
Запустили проект щотижневих інтерактивних лекцій. Першовідкривачем стала
Ріната Казак, яка обрала тему «Гранти та стипендії».
Приєдналися до ХІІІ Шевченківські читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь
століття».
В рамках побудови сильної особистості студента був проведений майстер-клас
«Партнерство по-новому. Побудова команди крізь призму лідерства», на який був
запрошений радник з юридичного розвитку ЮК «RIYAKO & PARTNERS» Роман
Лисик. З метою інформування студентів про роботу органів студентського
самоврядування було проведено відкриту дискусію «Студентське самоврядування: Хто
ми?».
Головою студентського Сенату було опубліковано наукову статтю, в якій вона
висвітлила головні елементи співпраці ключових стейкхолдерів внутрішнього

забезпечення якості освітнього процесу з органами студентського самоврядування в
умовах діджиталізації. Органи студентського самоврядування швидко відреагували на
зміни та створили найкомфортніші умови взаємодії студентства як для подолання
проблем порушення прав та інтересів студентів під час online-навчання, так і для
організації дозвілля шляхом проведення вебінарів, воркшопів та майстер-класів.
Ключовим інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу став
регулярний зворотний зв’язок зі студентами. Було розроблено дієві інструменти для
подолання перешкод в забезпеченні дистанційної освіти, а також проведено ряд
корисних вебінарів від найкращих викладачів alma mater: workshop «Constlaw advance
(ZNO)» (проректор з навчальної роботи та проф. кафедри конституційного права
України Ю. Г. Барабаш), workshop «Criminal Law Advanced (ZNO)» (к.ю.н., доцент
кафедри кримінального права № 1 Ю. А. Пономаренко), workshop «Criminal Process
Advanced (ZNO)» (завідувач кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук,
професор Оксана Володимирівна Капліна та доцент кафедри кримінального процесу
Ануш Робертовна Туманянц), workshop «Civil Law Advanced (ZNO)» (доцент кафедри
цивільного права № 1 Карнаух Богдан Петрович), workshop «Administrative Law
Advanced (ZNO)» (доцент кафедри адміністративного права Писаренко Надія
Борисівна), workshop «Діджиталізація кримінального процесу» асистентки кафедри
кримінального процесу Крицької І. О., workshop «Civil Process Advanced (ZNO)»
(проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри цивільного процесу
Комаров Вячеслав Васильович).
Студентським Сенатом спільно з Президентом Спілки адвокатів України,
доцентом кафедри кримінального процесу Університету Дроздовим Олександром
Михайловичем та завідувачкою кафедри кримінального процесу Національного
університету «Одеська юридична академія» Гловюк Іриною Василівною був створений
проект «Адвокатський воркшоп», який полягає в тому, що раз в тиждень збирається
спільнота адвокатів, які дискутують на обумовлену заздалегідь тему з урахуванням
свого досвіду і практичних прикладів. У студентів також є можливість виступити.

В ході реалізації даного проекту були проведені круглі столи з наступних
напрямків: «ДНК як персональні дані: Європейські стандарти та національні реалії»,
«Провокація злочину та її приховування», «Ефективний захист у кримінальному
провадженні: іллюзії VS реальності», «Захист власності у кримінальному провадженні:
коротко про «наболіле», «Обшук: засіб збирання доказів чи засіб тиску?», «Тримання
під вартою: помста за незговірливість чи засіб запобігання ризикам», «Підготовче
провадження: кремнієва долина адвокатських можливостей чи клондайк суддівських
ніззя» та «Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ».
Коли мова йде про спорт, то людина за комп’ютером – навряд чи є першим, що
спадає на думку. Але тут не слід квапитися із висновками. На відміну від поширеної
уяви, кіберспорт – це не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної
цифрової культури. Кіберспорт – змагання з відеоігор – це вид спортивної активності, в
якій гравці розвивають і тренують як розумові, так і фізичні навички. Із поширенням
кіберспорту, деякі школи та університети вирішили зробити його частиною навчального
плану, і навіть пропонують стипендії. Наприклад, в Колумбійському коледжі, поруч із
«традиційними»

спортивними

командами

існують

і
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з

кіберспорту.

Студентський Сенат прийняв рішення про створення в стінах Університету «NLU Senate
CyberLeague з Dota 2».
Створено робочу групу «NLU Amnesty» з профорієнтаційної діяльності студентів
та окремий структурний підрозділ студентського Сенату, основою метою якого є
виконання дорадчих функцій з підготовки пропозицій, прогнозів, порад, рекомендацій,
а також необхідних матеріалів для керівництва студентського самоврядування,
організації контактів із громадськістю та засобами масової інформації.
Важливим обов'язком органів студентського самоврядування є дотримання
локальних нормативно-правових актів, які з часом потребують коригування, тому було
створено робочу групу із внесення змін до локальних нормативно-правових актів.

Окрім провідних юридичних компаній, студентський Сенат співпрацює з рядом
громадських організацій, таких як «ELSA», «Наша Справа», «Amnesty International» та
Ліга АПУ.
Було проведено Конференцію студентів, на якій звітував студентський омбудсмен
Олійник Антон про проведену роботу Офісу студентського омбудсмена за 2019
навчальний рік.
Особливої

актуальності

набуває

конструктивна

взаємодія

ключових

стейкхолдерів внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу з органами
студентського самоврядування, що допомагає побудувати інноваційну платформу
взаємодії сучасних студентів, випускників, викладачів та роботодавців. Наприклад,
зараз у світі та в Україні склалася надзвичайно складна ситуація, пов’язана з
виникненням коронавірусної хвороби. З метою запобігання поширенню коронавірусу
серед населення України органами законодавчої, виконавчої та місцевої влад вжито
низку заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції, в тому числі
запроваджене дистанційне навчання. Останнє є викликом сучасній університетській
освіті.
Стало зрозуміло, що в глобальних реаліях сьогодення та в умовах діджиталізації
суспільства традиційна національна система вищої освіти задовольняє запити
студентської аудиторії лише частково. Навпаки, завдяки застосовуванню Internet та
мобільних технологій викладач і студент можуть продуктивно, на партнерських засадах,
співпрацювати за межами закладу вищої освіти.
Одним з яскравих прикладів практичного застосування такої співпраці є створення
Студентським Сенатом online-платформи для відкритого діалогу з проректором з
навчальної роботи Барабашем Юрієм Григоровичем у форматі чату, створення
спецільної форми для подання скарг щодо надмірного навантаження під час
дистанційного навчання в Національному юридичному універститеті імені Ярослава
Мудрого, а також чатів для відкритого обговорення основ тестових завдань.

Було здійснено запуск нової рубрики «Лайфхаки від викладачів», за допомогою
якої студенти мали змогу ознайомитися з порадами доцента кафедри права
Європейського Союзу Комарової Тетяни та порадами з особистого досвіду PhD, assistant
professor of Legal History Рінати Казак.
Важливим у повсякденній свідомості є термін «інформаційна політика», який
асоціюється насамперед із засобами масової інформації. Головними способами
інформаційної політики органів студентського самоврядування є: забезпечення доступу
студентів до інформації, створення розгалужених систем і мереж інформації, зміцнення
матеріально-технічних та організаційних основ інформаційної діяльності, забезпечення
ефективного використання інформації та сприяння постійному оновленню, збагаченню
та зберіганню інформаційних ресурсів. Інформація відображає дійсність. І оперування
інформацією полегшує управління дійсністю. Для реалізації даних способів було

розроблено проект «E-NLU: Університет у смартфоні» та створено дорожню карту
офіційних телеграм-каналів та корисних електронних адрес Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
Студентський Сенат взяв участь у проекті USAID з підримки переходу правничих
шкіл до забезпечення та контролю якості онлайн освіти в умовах карантину, в ході якого
було окреслено основні виклики правничої школи за пріоритетністю (екзистенційна
криза студентів та проблематика систематизації методів освітнього процесу та
консолідації навчально-методичних матеріалів), а також знайдено інструменти для
подолання перешкод в забезпеченні дистанційної освіти.
Невід'ємною частиною роботи органів студентського самоврядування є постійний
моніторинг стану освітнього процесу та добробуту студентів. З метою забезпечення
отримання актуальної інформації щодо наявних проблем було направлено ряд
інформаційних запитів до Міністерства освіти і науки України, Державної казначейської
служби України, Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Харківській області.

Офіс студентського омбудсмена
Інститут Студентського омбудсмена є частиною структури органів студентського
самоврядування, який складається з Студентського омбудсмена та представників
Студентського омбудсмена. Студентський омбудсмен здійснює свою діяльність
незалежно від інших посадових осіб, органів та структурних підрозділів Університету.
На студентського омбудсмена покладаються функції: розгляду усних і письмових
звернень студентів (аспірантів) з питань дотримання їх прав, свобод та законних
інтересів під час навчання в Університеті, проживання в студентських гуртожитках
Університету, консультацій студентів (аспірантів) з питань, які відносяться до його
компетенції, представлення інтересів студентів (аспірантів) в органі Університету з
питань академічної етики, винесення на обговорення органам управління, керівникам
структурних підрозділів Університету, іншим посадовим особам Університету питання,
які відносяться до його компетенції.
З питань захисту прав, свобод та законних інтересів студентів студентський
омбудсмен взаємодіє з органами управління Університету, з керівниками структурних
підрозділів та іншими посадовими особами Університету.
Протягом періоду діяльності Офісу студентського омбудсмена було розглянуто
близько 137 заяв, які можна згрупувати за такими напрямками: проблеми з розкладом –
62, порушення навчального процесу – 13, порушення прав виборців – 3, непорозуміння
з працівниками деканатів, викладачами, комендантів – 31, питання стосовно житловокомунального господарства – 7, особистісні конфлікти між студентами – 1, нетипові
звернення – 11, інше – 9.
Студентське самоврядування гуртожитків
Студентське самоврядування гуртожитків Університету – це діяльність студентів,
які проживають у гуртожитках Університету, з реалізації функцій управління
гуртожитків і здійснюється студентами – мешканцями гуртожитків Університету.
Студентська рада гуртожитку є органом студентського самоврядування гуртожитку і діє
відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським самоврядуванням

Університету. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення
виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному
розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитків та формуванню
їх спільних ініціатив.
Студентська рада гуртожитку забезпечує дотримання, затверджених наказом
ректора Положення про користування гуртожитками Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
Основними завданнями Студентської ради гуртожитку є вирішення питань,
пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання активної участі
студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу
життя.
Гуртожиток № 2: надано цілодобовий доступ до гуртожитку для мешканців,
надана допомога під час встановлення пожежної сигналізації, відбулося покращення
стану інформаційних стендів у холі гуртожитку та розміщення на них актуальної
інформації, встановлено зручний графік роботи електроплит, графік роботи ліфтів,
викорінення журналу осіб, що «запізнюються» до гуртожитку, було налагоджено
швидке інформування мешканців, відміна чергувань на кухнях, проведено опитування
та зініційовано проведення поточних ремонтів у кімнатах та санвузлах, проведена заміна
матраців.
Гуртожиток № 3: проведено інформування студентів щодо правил карантину та
COVID-19, здійснено контроль та допомога у видачі захисних масок та засобів
дезинфекції, регулярна перевірка кімнат щодо санітарії та дотримання правил
проживання у гуртожитку, проведена робота з благоустрою території, а також
встановлення контролю за рівнем шуму на території гуртожитку.
Гуртожиток № 4: організація та виконання планових та позапланових перевірок
санітарного стану кімнат, проведені змагання з футболу, волейболу, баскетболу, гольфу,
турніри з настільного тенісу та шахів, був відкритий спортивний зал, а також закінчено
будування оновленого спортивного майданчика, які вже є доступними для студентів

гуртожитку, проведення «вечора кіно» щомісячних вечорів кіно та щонедільної гри
«Мафія», залучення студентів до збереження та примноження зелених насаджень,
поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій гуртожитка, а
також об’єктів масового перебування та відпочинку студентів.
Гуртожиток № 5: проведена профілактична бесіда з молодшими курсами
стосовно правил проживання у гуртожитку, налагоджена комунікація з адміністрацією
Університету задля повідомлення про поточні проблеми гуртожитку, створення робочої
поштової скриньки для розгляду звернень, пропозицій, скарг мешканців, створення та
ведення телеграмм-каналу гуртожитку задля ефективного повідомлення інформації
студентам, що проживають у гуртожитку, проведення комунікації зі студентами 4-го
курсу у період карантину з приводу продовження проживання у гуртожитках, а також
сприяння розгляду заяв на закріплення ліжко-місця у гуртожитку на літній період,
здійснена регулярна перевірка кімнат щодо санітарії та дотримання правил проживання
у гуртожитку.
Гуртожиток № 8: профілактична бесіда з молодшими курсами стосовно правил
проживання у гуртожитку, створенна робоча поштова скринька на період карантину для
налагодження

комунікації студентської ради

із студентами,

які проживають

гуртожитку, проведення ознайомлення проживаючих у гуртожитку №8 із змінами
проживання студентів 4 курсу в літній час та регулярна перевірка кімнат щодо
дотримання правил проживання у гуртожитку.
Гуртожиток

№

13:

сприяння

адміністрації

гуртожитку

у

проведенні

профілактичних заходів у звʼязку із поширенням вірусу COVID-19, здійснення
перевірки загального санітарно-гігієнічного стану задля дотримання належного та
зручного рівня проживання, інформування мешканців через засоби масової інформації
про протиепідемічні заходи та обмеження й умови карантину, інформування мешканців
про протипожежні заходи та плану евакуації під час пожежі, проведено день відкритих
дверей, а також у період літніх канікул рада бере активну участь у процесі поселення та
перепоселення студентів у гуртожиток.

Гуртожиток № 14: систематичне проведення всезагальних зборів мешканців
гуртожитку, забезпечення щоденного чергування гуртожитком членами ради студентів
задля виявлення правопорушень і подальшої їхньої превенції та боротьби з негативними
наслідками, проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження та застосування
здорового способу життя, здійснення перевірки загального санітарно-гігієнічного стану
задля дотримання належного та зручного рівня проживання, залучення населення до
активної громадської позиції шляхом створення об’єднаних консультативних,
спортивних, культурно-масових груп як один зі способів формування та становлення
особистості, прищеплюючи високоякісні моральні цінності та принципи, забезпечення
ефективного, правомірного та авторитетного впливу на правопорушників шляхом
основних організаційних методів діяльності та індивідуальної роботи, було створено
спеціальну кімнату для дозвілля та навчання студентів, а також проведено змагання з
настільного тенісу.
Гуртожиток № 15: регулярне проведення засідань ради студентського
самоврядування, ознайомлення із планом евакуації під час пожежі та практичне
застосування здобутих навичок, проведення «Дня довкілля», дообладнено кімнати
підготовки до занять та побутового обслуговування, стоворена кімната для відпочинку
з настільними іграми та більярдом, проведені «затишні вечори», що супроводжувались
випуском фотогазети, проведення конкурсів-оглядів на кращу кімнату та поверх,
проведення турнірів з більярду та шахів, відремонтування залу для боротьби,
обладнаний вентиляцією та роздягальнями для спортсменів, а також ведеться
будівництво майданчика для пляжного волейболу.
Заступник Голови студентського Сенату з питань гуртожитків Орєшкін Василь
здійснює систематичну роботу з моніторингу стану гуртожитків, а також добробуту їх
мешканців. Було проведено збори Голів рад студентського самоврядування гуртожитків.
На засіданні були обговорені проблеми кожного гуртожитку та визначено шляхи їх
вирішення. Відбулася зустріч органів студентського самоврядування та адміністрації у
форматі діалогу для врегулювання нагальних проблем студентів та налагодження

співпраці. На зустрічі були обговорені побутові питання, що стосувалися проблем у
гуртожитках. За результатами зустрічі були встановлені строки для вирішення даних
проблем адміністрацією університету та проконтрольовано їх виконання: налагодження
роботи ліфтів та їх цілодобове використання студентами в гуртожитках, заміну
непрацюючих електроплит та проблемні питання з іноземними студентами. Протягом
тривалого часу вирішувалось питання постачання гарячої води та теплопостачання в
гуртожитки. Проводились зустрічі з КП «Харківські теплові мережі», а також
направлялись листи до Харківського міського голови щодо цього питання.
Було забезпечено участь представників студентського Сенату у зборах
студентських рад гуртожитків № 2, № 7 та № 8 щодо порушень правил проживання у
гуртожитках. Було прийнято рішення перенесення чергових виборів до студентського
самоврядування гуртожитків через завантаженість студентів.
Проведено перевірки гуртожитків на предмет дотримання правил карантину та
забезпечення гуртожитків Адміністрацією необхідними дезінфікуючими засобами.
Зустріч адміністрації Університету, гуртожитків та студентського самоврядування задля
обговорення плану дій під час карантину.
Звіт голови Ради студентського самоврядування
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого Лейбель Валерії
Благодійний комітет: у бібліотеці ПЮІ відбувся благодійний ярмарок-виставка
малюнків авторства дітей, що перебувають на лікуванні в онкогематологічному
відділенні Полтавської міської клінічної лікарні. На кошти зібрані від продажу придбали
медикаменти та матеріали для проведення майстер-класу з плетіння браслетів. Члени
благодійного комітету відвідали онкогематологічне відділення та провели з дітьми
майстер-клас по плетінню браслетів та грали в ігри. На зібрані кошти небайдужих
людей, було придбано медикаменти та матеріали для проведення майстер-класу з
плетіння браслетів. У стінах інституту відбувся благодійний бал. Члени благодійного
комітету організували незабутній вальс, новорічні передбачення та скриньку для коштів.

В рамках проекту «Акція Добра справа» було зібрано книжки та передано їх до обласної
дитячої бібліотеки ім. П. Мирного. В рамках проекту Школа під відкритим небом «Моє
здоров’я» були проведені тренінги: «СНІД/Віл та як з цим жити», «Здорове харчування:
від теорії до практики», «Психологічний комфорт. Як почати жити»», «Коло рівноваги»,
«Прокрастинація. Тайм-менеджмент: як встигнути все» та «Самореалізація».
Члени благодійного комітету написали пост на тему: «Економічний аспект
сортування сміття». Було висвітлено важливу тему, оскільки сортування сміття
допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищі, завдяки їх
подальшій утилізації та «Карантин – можливість навчитися жити екологічно». Було
запропоновано перебрати речі, почати сортувати домашні відходи, замінити засоби
прибирання на більш екологічні або послухати корисні лекції про zero waste.
Було проведено онлайн-тренінг з Дмитром Медведєвим (психологом, Гештальт –
терапевтом). Тема тренінгу: «Емоції в ізоляції». Психолог відповів на багато запитань
студентів, зокрема: як налаштуватися на робочий лад та не зійти з розуму знаходячись
постійно вдома; як боротися з негативними емоціями; як подолати апатію; як
мотивувати себе розвиватися; як боротися зі страхом, пов’язаним із ситуацією в світі.
Проведено онлайн-тренінг з Дмитром Медведєвим (психологом, Гештальт –
терапевтом). Тема тренінгу: «Емоції в ізоляції: страх та компанія». Психолог відповів на
багато запитань студентів, детально обговорили про страхи, які виникають у людей під
час самоізоляції, адже така емоція є надзвичайно актуальною, зважаючи на сьогоднішні
реалії.
Студенти Полтавського юридичного інституту долучилися до візиту у ППБЖ
(пункт перетримки бездоглядних тварин) «Барбоскіни». На всі зібрані кошти було
придбано продукти для бездоглядних тварин. Студенти одночасно зробили добру справу
та отримали задоволення від проведеного часу з маленькими друзями.
Відбувся конкурс – МІС ПЮІ-2019. Члени комітету організували благодійну
акцію, де студенти обрали переможницю у номінації «Приз глядацьких симпатій», а
виручені кошти були спрямовані на лікування студента з діагнозом гострий лейкоз.

Комітет з питань успішності студентів: Experience Exchange. Написання листанастанови старших курсів до молодших. Спільне зачитування та обговорення листів
курсом. Лікнеп № 1 «Поради для покращення навчання». Кишеньковий лікнеп –
пізнавальна тематична інформація з саморозвитку, викладена у формі інформаційних
дописів у соціальних мережах. Лікнеп № 2 «Otium Post negotium (відпочинок після
праці)»: Кишеньковий лікнеп – пізнавальна тематична інформація з саморозвитку,
викладена у формі інформаційних дописів у соціальних мережах. Лікнеп № 3 «Корисні
інтернет-ресурси» Кишеньковий лікнеп – пізнавальна тематична інформація з
саморозвитку, викладена у формі інформаційних дописів у соціальних мережах. Кейс
вихідного дня №1 «Rook v. Germany». Публікація у соціальних мережах короткого
огляду цікавих кейсів ЄСПЛ. Лікнеп № 4 «Золоті правила тайм-менеджменту»
Кишеньковий лікнеп – пізнавальна тематична інформація з саморозвитку, викладена у
формі інформаційних дописів у соціальних мережах. Кейс вихідного дня № 2 «Mehmet
Arslan v. Turkey»: Публікація у соціальних мережах короткого огляду цікавих кейсів
ЄСПЛ. Кейс вихідного дня № 3 «Moldavska v. Ukraine». Публікація у соціальних
мережах короткого огляду цікавих кейсів ЄСПЛ. Дебати з конституційного права.
Дебати для 2-го курсу з конституційного права у формі судового засідання,
представлення аргументів обох сторін у відповідності до фабули, рішення судів та
присяжних. Лікнеп № 5 «Втома та стрес гальмують прогрес».
Інформаційний

комітет:

створення

та

ведення

Telegram

каналу

Ради

студентського самоврядування Полтавського юридичного інституту Національного
юридичного університету іменні Ярослава Мудрого. На каналі розміщується актуальна
інформація для студентів щодо навчального процесу та заходів що проводяться в
інституті. Ведення сторінки Ради студентського самоврядування Полтавського
юридичного інституту Національного юридичного університету іменні Ярослава
Мудрого в Facebook. Ведення сторінки в Instagram Ради студентського самоврядування.
На сторінці проводяться опитування на різну тематику, публікуються новини, на
постійній основі ведуться рубрики на юридичну тематику. Розробка інформаційного

наповнення сторінок в соціальних мережах. Розробка та створення афіш для заходів що
проводяться в інституту та написання постів для сторінок в соціальних мережах.
Культурний комітет: захід дебют першокурсника, захід святкування Дня юриста,
який відбувався на «Villa Krokodilla», захід до Дня Закоханих «Таємний Валентин»,
відеопривітання до Міжнародного жіночого дня, яке було розміщене в соціальних
мережах, відеопривітання з Всесвітнім днем здоров'я, яке було розміщене в соціальних
мережах, провів дистанційний челлендж «Таланти ПЮІ» у соціальній мережі Instagram,
відеопривітання до Міжнародного дня матері, який був розміщений в соціальних
мережах.
Спортивний комітет: на спортивному майданчику ПЮІ було проведено турнір з
футболу серед студентів першого курсу. Захід розпочався зі вступного слова директора
інституту Лемешка О.М., який наголосив на важливості проведення спортивних заходів.
Турнір з футболу, спільний захід культурно-масового та спортивного комітетів похід до
лазертагу, відбулися змагання з волейболу серед студентів нашого інституту, змагання
з настільного тенісу, традиційні змагання під назвою «Козацький двобій», у яких хлопці
змогли позмагатись у силі та витривалості та турнір з плавання. Першим заходом під час
карантину став челендж «#ПЮІзаспорт». Активну участь у заході брали майже 30
студентів, кожен з яких публікував невеликий звіт про виконані спортивні вправи. Було
проведено розважальні заходи «Спортивна вікторина».
Комітет освіти і науки: щорічне змагання між командами студентів вищих
навчальних закладів м. Полтава «Осінній брейн-ринг 2019». Інтелектуальна гра була
напруженою, та надзвичайно цікавою, а студенти проявили себе на гідному рівні,
відбулося змагання між командами студентів інституту першого курсу. Інтелектуальна
гра була напруженою та надзвичайно цікавою, а студенти проявили себе на гідному
рівні. До Міжнародного Дня ООН відбулось засідання круглого столу на тему: «ООН:
історія та сучасність». На засіданні круглого столу студентів Полтавського юридичного
інституту підіймалися найбільш актуальні проблеми історичного та сучасного аспекту

діяльності ООН. Відбулось засідання круглого столу на тему: «IV покоління прав
людини».

