ЗВІТ ПРО ВИХОВНУ, КУЛЬТУРНО-МАСОВУ ТА СПОРТИВНУ
РОБОТУ
Виховна та культурно-масова робота у Харківській державній
зооветеринарній академії у 2020 році проводилася відповідно до плану
виховної роботи, концепції патріотичного виховання, нормативних
документів, чинного законодавства України та у співпраці з Міністерством
освіти і науки України, Департаментом науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації, Державною установою «Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої освіти».
Варто зазначити, що звітний рік відбувався в незвичайних умовах,
викликаних проблемами короновірусної епідемії, необхідністю дотримання
карантинних заходів та локдаунів.
Важливою складовою освітнього процесу в академії є виховна робота зі
студентською молоддю, що спрямована на виховання свідомого громадянина,
патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури
міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та вміння
жити у громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Основними формами виховної роботи зі студентами академії були:
– виховання під час навчальних занять та кураторських годин;
– позанавчальна та індивідуальна робота;
– заняття у творчих колективах, клубах за інтересами;
– заняття у спортивних секціях;
– участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
– робота в органах студентського самоврядування;
– виховна робота у гуртожитках.
Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
– патріотично-правове виховання;
– моральне-естетичне виховання;
– трудове та екологічне виховання;
– економічне виховання;
– фізичне виховання і формування здорового способу життя;
– робота з іноземними студентами.
Патріотично-правове виховання
Пріоритетом виховної роботи в академії є патріотичне-правове
виховання студентів, в основі якого – ідея зміцнення української державності
як консолідуючого чинника розвитку суспільства. Упродовж звітного періоду
проведено низку заходів, які сприяли утвердженню патріотичних цінностей,
переконань і поваги до історичної та культурної спадщини України, зокрема:
– викладачами кафедри філософії та суспільних наук були прочитані (ofline і on-line) відкриті лекції, присвячені відзначенню подвигу героїв бою під
Крутами; вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні, АТО та жертв Голодомору 1932-1933 рр. у
рамках Днів пам’яті (22.01.2020; 19.11.2020 р., 25.11.2020 р.); організовано
«круглий стіл», приурочений Дню вшанування учасників бойових дій на

території інших держав;
– 21 лютого 2020 року на кафедрі іноземних мов відбулося святкування
Міжнародного дня рідної мови, в якому прийняли участь українські та
іноземні студенти ХДЗВА;
– 25-26 лютого 2020 року студенти академії прийняли участь у XX
Міжрегіональній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра» м Кременчук;
– 10 березня 2020 року викладачі кафедри іноземних мов провели
Шевченківські читання «Хай палає свічка, хай палає…» зі студентами 1 курсу
факультету ветеринарної медицини, присвячені дню народження
Т.Г. Шевченка.
– 24 квітня 2020 було проведено on-line опитування серед студентів
академії щодо питань, пов’язаних із використанням технологій дистанційного
навчання в умовах карантину;
– 23 червня 2020 року вихованці кінно-спортивної школи академії
приймали участь в он-лайн ZOOM-конференції з нагоди підняття
Олімпійського прапору;
– 8 вересня 2020 року відбувся ІІІ етап обласного молодіжного конкурсу
на кращу екскурсію «Відкриваймо Харківщину». Студентка ІІ курсу
факультету ветеринарної медицини Боровкова Анастасія посіла III місце;
– 17 вересня 2020 року була прочитана лекція на тему «Академічна
доброчесність у закладах вищої освіти» для студентів і викладачів академії;
– 25 вересня 2020 року з нагоди святкування 150-річчя Василя
Стефаника викладачі кафедри іноземних мов разом зі студентами академії
провели конференцію, присвячену життю та літературній діяльності
видатного митця українського слова;
– 10-11 жовтня 2020 року на базі кінноспортивного комплексу академії
пройшли відкриті змагання Дергачівського району з подолання перешкод,
присвячені Дню захисника України;
– 14 жовтня 2020 року студенти і викладачі академії прийняли участь у
святкуванні Дня українського козацтва та Дня захисника України, що
відбулося у місті Дергачі біля гори Січ;
– з 25 листопада по 10 грудня в он-лайн режимі студенти академії
прийняли участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», яка
щорічно проводиться в Україні. Мета акції – привернення уваги суспільства,
особливо молоді, до проблем подолання домашнього насильства, жорстокого
поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав
жінок і чоловіків та активізація партнерського руху органів влади,
громадських організацій, закладів освіти.
Актуальні питання патріотично-правового виховання молоді були
обговорені у студентських групах на кураторських годинах. Кожна
студентська група першого курсу ознайомилася з історією академії під час
відвідування її історичного музею. Кураторами були організовані та проведені
тематичні виховні години, а саме:
– День української писемності і мови.
– День українського козацтва.

– День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.
– Свято Соборності України.
– Шевченківські читання.
– День пам’яті та примирення.
– День матері.
– День державного прапора України.
– Акт проголошення незалежності України.
– Міжнародний день студента та ін.
Велика увага протягом року приділялась правовому вихованню
студентів. З метою засвоєння студентами принципів моралі (правди,
справедливості, доброти, працелюбства), формування правової культури,
прищеплення молоді поваги до прав і свобод людини, засвоєння та виконання
основ державного, трудового, сімейного і кримінального права були проведені
наступні заходи:
– лекції з ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками,
правилами проживання та правилами внутрішнього розпорядку у гуртожитку;
– зустрічі із студентським активом щодо протидії хабарництву, корупції
та зловживаннями у закладах освіти;
– екскурсії для першокурсників;
– організація виставки правової літератури;
– лекції до міжнародного дня прав людини.
Моральне-естетичне виховання
Упродовж звітного періоду студенти ХДЗВА були ініціаторами та
активними
учасниками
різноманітних
молодіжних
проектів,
що
реалізовувалися в академії та м. Харкові:
– 3 січня 2020 року у Харківській державній зооветеринарній академії
святкували черговий урочистий випуск магістрів за участі художніх гуртків
академії;
– 26 лютого 2020 року у Харківській державній зооветеринарній
академії відбулося святкування «Масляної». Під час святкування пройшла
виставка крафтових сирів виробництва ХДЗВА;
– з 4 по 20 квітня 2020 року відбувся он-лайн конкурс на кращу
презентацію «Моє рідне село, містечко, місто»;
– 15 квітня у ХДЗВА студенти всіх факультетів прийняли участь у
фотоконкурсі «Наші мотиватори»;
– у вересні 2020 року ЦКіВ ХДЗВА прийняв участь у реалізації
міжнародго проекту «Ukraine open», плідним підсумком якого стало створення
3D туру академією;
– 1 жовтня з нагоди початку навчального року відбулася традиційна
офіційна посвята студентів-першокурсників. Частиною свята була зустріч
першокурсників
з
представниками
студентського
самоврядування,
керівниками творчих гуртків ЦКіВ;
– 17 листопада 2020 року іноземні студенти ХДЗВА прийняли участь у
зйомках відео-ролика «Привітання Харківським студентам», ініційованого
Харківською ОДА;

Трудове та екологічне виховання
У квітні 2020 року викладачами кафедри прикладної екології була
проведена он-лайн міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
питання ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній
електростанції та виробництво екологічно безпечної продукції харчування»,
приурочена 33-й річниці аварії на Чорнобильський АЕС;
Фізичне виховання і формування здорового способу життя
Успішному навчанню студентів сприяє їх добра спортивна форма. Для
занять фізичною культурою і спортом академія має ігровий зал, спортивний
зал, зал важкої атлетики, відкриті спортмайданчики, є лижна база, а також
стадіон.
Студентська молодь ХДЗВА має можливість удосконалювати свою
майстерність з таких видів спорту: футбол, футзал, кікбоксінг, фітнес, пілатес,
настільний теніс, баскетбол, армспорт, гирьовий спорт, шахи, шашки,
волейбол (чоловіки, жінки), важка та легка атлетика. Тут тренуються як
спортсмени високого рівня, так і студенти, які відвідують навчальнотренувальні групи.
Спортивні заходи та змагання, в яких брали участь викладачі та
студенти академії у 2020 році
№
Вид заходу
К
Дата і місце
-сть
проведення
заходів
1
2
3
4
1 «День фізкультурника»
вересень,
1
2020, ХДЗВА
2 Спартакіада
«Спорт
протягом
листопад
життя» серед студентів ВНЗ III-IV рівнів
1 січень 2019-2020 р.
акредитації зайняли 7 місце
м. Харків
3 Студенти академії: волейбольна
листопад
команда ХДЗВА брала участь у
1 січень 2019-2020 р.
універсіаді (жіночій волейбол)
м. Харків
4 Спартакіада
«Спорт
протягом
листопад
життя» серед студентів ВНЗ III-IV рівнів
січень 2019-2020 р.
1
акредитації з волейболу (чоловіча
м. Харків
команда)
5 На базі ХДЗВА пройшов Кубок
22.02.2020 р
1
області серед молоді з гирьового спорту
6 Першість вузів м. Харкова з
вересень
–
1
футболу,
жовтень 2020 р
У змаганнях прийняли участь понад 150 студентів і викладачів академії.
Районні та обласні змагання, які проводилися на спортивній базі
академії:

1. Футбол – районні, обласні ігри, зимова першість з футболу (понад 50
ігр).
2. Волейбол – районні, обласні змагання з чоловічого та жіночого
волейболу (всього понад 20 ігр), обласні і районні змагання з пляжного
волейболу (всього понад 20 ігр).
Протягом року студенти академії зайняли:
1) футбольна команда академії – 5 місце в першості закладів вищої
освіти м. Харкова з футболу;
2) жіноча волейбольна команда – 3 місце у Спартакіаді області серед
закладів вищої освіти;
– 1 місце у Студентській лізі Харківської області,
– 1 місце у Спартакіаді Харківської області;
3) збірні команди ХДЗВА 3 місце в обласних щорічних спортивних
змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів вищих навчальних
закладів;
4) чоловіча команда з волейболу – 5 місце у студентській лізі
Харківської області серед ЗВН;
– 6 місце у спартакіаді «Спорт протягом життя»;
– 2 місце – відкритий кубок Дергачівського району;
– 1 місце, у річній спартакіаді серед громад зайняли І місце.
Студентське самоврядування
Рада студентського самоврядування в академії має будову піраміди
самоврядування на рівні груп та факультетів академії. Радою керує голова,
який входить до складу вченої ради, бере участь у розподілі місць для
поселення в гуртожитках, входить до складу стипендіальної комісії.
Законодавчим органом організації студентського самоврядування є
засідання студентів. У звітному році відбулося 6 засідань студентської ради
академії та 6 засідань студентських рад факультетів. Також у 2020 році було
проведено конференцію студентського самоврядування академії, на якій
студенти затвердили пріоритетні напрямки роботи студентської ради та
розглянули невідкладні питання діяльності органів студентського
самоврядування.
Діяльність
органів
студентського
самоврядування
спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу в академії,
сприяння науковій і творчій діяльності студентів. Також органи студентського
самоврядування активно співпрацюють з профспілковим комітетом академії
щодо правового й соціального захисту студентів та проведення розважальновиховних заходів.
За звітний період, не зважаючи на карантинні обмеження, у співпраці із
заступниками деканів з виховної роботи, Центром культури і виховання,
кураторами студентське самоврядування провело такі заходи:
– 26 лютого в академії святкували Масляну. Студентський актив
допомагав
адміністрації академії організувати святковій концерт та
приготував смачні млинці і панкейки;
– 27 лютого студентський актив прийняв участь у засіданні Харківської
обласної студентської ради, яка проходила на базі ХНАДУ;

– 26 травня студентська рада мала можливість відвідати дистанційне
засідання Харківської обласної студентської ради при ХОДА;
– 14 вересня студентський актив приймав участь у зустрічі з першим
курсом та допомагав в організації студентів;
– 19 вересня студентський актив разом зі студентами прийняли участь у
заході «Fitness Day Разом», який відбувся на сходах головного корпусу
академії;
– 21 вересня актив прийняв участь у терміновій он-лайн нараді
Харківської обласної студентської ради. Обговорювали діяльність
Харківських ЗВО за нових умов навчального процесу, спричинених
пандемією;
– 25 вересня студентське самоврядування організувало невелику
екскурсію для студентів (зроблено акцент на перший курс) по Харкову;
поспілкувалися у неофіційному форматі, показали історичні місця та цікаві
локації міста;
– 1 жовтня студентська рада організувала «Ярмарок інтересів». На
цьому заході студенти першого курсу мали можливість дізнатися про гуртки,
секції, музичну групу та про студентське самоврядування, поспілкуватися з
представниками цих гуртків та обрати собі до вподоби заняття;
– 31 жовтня у дистанційному форматі було проведено свято «Хеллоуїн».
Студенти розповідали страшні та містичні історії. Під кінець разом вибрали
фільм, який подивилися того містичного вечора;
– 8 грудня студентська рада мала можливість відвідати дистанційне
засідання Харківської обласної студентської ради при ХОДА, на якому
підводили підсумки та обговорювали затвердження сайту ХОСР.
Робота студентського самоврядування ХДЗВА тісно пов’язана з
обласними громадськими організаціями студентства, а тому, студенти
постійно приймають участь у засіданнях обласної ради студентського
самоврядування при Міністерстві освіти і науки України та у роботі
Молодіжної ради при Харківській обласній державній адміністрації.
Директор ЦКіВ

Тамара ПРИХОДЬКО

