ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА
ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

9Ґам ’ятщ першокурсника
Шановний першокурснику!
Школа й тестування позаду, а тебе можна гордо іменувати «студент». Ти зробив перший крок
назустріч до бурхливого, напрочуд гарного і надзвичайно складного, особливо в перший рік навчання,
дорослого життя та розпочав шлях до майбутньої спеціальності у стінах одного з найстаріших аграрних
вузів України - Харківській державній зооветеринарній академії.
У вищому навчальному закладі все буде по-іншому. У перші дні й навіть тижні навчання ти, напевно,
будеш відчувати розгубленість, а то й пригніченість - все навколо незнайоме, народу тьма, нікому до
тебе немає діла. Дійсно, вчорашньому школяреві не завжди легко вписатися в нове, студентське життя і
це неприємний, але абсолютно нормальний стан, пов'язаний з адаптацією до нових обставин. А щоб цей
стан швидше минув, ми пропонуємо декілька корисних порад.
1.
Почни з вивчення організаційного устрою та територіального місцезнаходження кафедр твого
факультету. Але поки ти погано орієнтуєшся в тонкощах коридорів і нумерації аудиторій, візьми собі за
правило виходити з дому (або гуртожитку) хвилин на 10-15 раніше, ніж того вимагає час на дорогу до
академії. По-перше, не запізнишся на першу пару, а по-друге, не будеш зайве нервувати.
2. Ознайомся з керівництвом академії і факультету (потрібних людей треба знати в обличчя) - це
допоможе потім оперативно вирішувати різні питання.
3. Знайомство з академією неможливе без вивчення історії навчального закладу, а тому обов’язково
відвідай музей ХДЗВА
4.
Студенти ХДЗВА на 100% забезпечені гуртожитками!!! Якщо плануєш жити у гуртожитку,
починай знайомитися зі своїм новим, що не означає зручнішим, помешканням. Та мине небагато часу і
ти зрозумієш, що краще, ніж в гуртожитку, не було, і повір, не буде ніде. Але обов’язкова умова
приємного перебування у гуртожитку - дружба з комендантом, черговими та сусідами. А реальна
можливість підвищувати якість життя у гуртожитку - твоя активна участь у студентському
самоврядуванні.
5. Розклад - це твоя Біблія, тому не лінуйся заглядати в нього і бажано не вранці, а заздалегідь,
щоб вистачило часу на підготовку до занять.
6. Не відтягуй відвідування бібліотеки. Теоретично підручників повинно вистачати на всіх
студентів, але це тільки теоретично. На ділі ж діє принцип «хто не встиг, той спізнився», і переможеним
в цій гонці дістаються самі старі і пошарпані видання, а то й зовсім нічого. Для того, щоб стати
користувачем бібліотеки, звертайся до відділу навчальної літератури (абонемент) - кімната № 12
головного корпусу.
7. Шлях до знань у студента лежить через шлунок, а тому подбай про своє харчування.
Допоможуть тобі в цьому пункти громадського харчування академії: буфети головного корпусу,
столова на клініці і кафе в гуртожитку №4.
8. Поспішай завести знайомство з одногрупниками (однокурсниками). Як правило, ці люди стають
друзями на все життя, а сьогодні вони допоможуть тобі вирішувати проблеми як в навчанні, так і в
харчуванні.
9. Запам’ятай: головна студентська зброя - це твій конспект, а тому запасайся достатньою
кількістю зошитів і ручок. Той, хто, не бажаючи «тягати зайву вагу», пише всі конспекти в один зошит,
робить велику помилку: готуватися до іспитів з таких записів буде неймовірно важко. На звороті
обкладинки запиши та якомога швидше вивчи прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає
предмет, - це «половина успішної здачі екзамену чи заліку». Про всяк випадок тримай у сумці хоча б
один чистий зошит - на всяк випадок та гаджет для зберігання електронної інформації. Подбай про те,
щоб в сумці завжди лежали «про запас» 1-2 ручки, оскільки паста в них має підле зазвичай
закінчуватися в самий відповідальний момент.
10. Налаштуйся на те, що підготовка'до сесії починається з першого заняття. Перед черговою
лекцією не лінуйся хоча б побіжно переглянути конспект попередньої. Заодно з'ясуй, чи багато
залишилося зовсім темних місць. Якщо прояснити їх не вдається, навіть, за допомогою підручника, не
соромся звернутися до викладача - краще, якщо ти запитаєш його зараз, ніж він потім - на іспиті. На

семінарах не відсиджуйся в куточку, а веди себе активно - виступай з доповненнями, уточненнями,
задавай питання. Якщо при цьому не будеш пропускати лекції та практичні заняття, то маєш реальний
шанс потрапити в привілейовану касту-«стипендіатів».
11. Тебе навчатимуть та будуть ділитися своїми знаннями та досвідом академіки, доктори та
кандидати наук, які є провідними фахівцями у своїх галузях. Згодом ти теж можеш стати науковцем
ХДЗВА, адже для наших випускників на роботу в академію завжди «зелене світло».
12. Студентське життя це не тільки навчання, але й відпочинок та можливість займатися улюбленою
справою. У Центрі культури та виховання працюють танцювальний, вокальний, вокальноінструментальний гуртки, хор, клуби за інтересами. Славетну історію має команда КВК академії.
Гордістю вузу є вихованці інституту конярства та кінноспортивного комплексу. І особливо активним та
результативним в академії є спортивне життя, а найбільш популярними такі види спорту: футбол,
волейбол, важка та легка атлетика, гирьовий спорт, шашки, шахи. Велика увага в академії приділяється
лікувальній фізичній культурі. Найкращі спортсмени Харківщини вчилися, вчаться або планують
вчитися в ХДЗВА.
13. Якість студентського життя залежить від наявності соціальної інфраструктури. На території
селища і студентського містечка є всі найважливіші заклади сфери послуг, починаючи з підприємств
торгівлі і закінчуючи відділенням «Нова пошта».
14. Первинна профспілкова організація студентів ХДЗВА, яка має досвід роботи зі студентами та
керівними організаціями усіх рівнів, досвід боротьби за права людини, - твій помічник та захисник,
якщо твої права в чомусь порушуються. Ти ідеш до профспілки (кімната № 110 головного корпусу) і
для тебе відкриваються нові шляхи.
15. Радійте! Студентське життя неповторне і буває один раз в житті, тож нехай воно у вас буде
гарним. І хай про ваші наукові, спортивні чи творчі здобутки дізнається уся Україна. А педагогічний
колектив академії зробить усе від нього залежне, щоб ви стали не тільки висококваліфікованими
спеціалістами у своїй галузі, але й хорошими людьми і знайшли свою дорогу у житті. Будьте
здоровими й успішними.
А ТЕПЕР ЗАПАМ’ЯТАЙ ПРІЗВИЩА КЕРІВНОГО СКЛАДУ АКАДЕМІЇ ТА СВОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Барановський Дмитро Іванович - ректор (каб. № 207 головного корпусу)
Кібкало Дмитро Вікторович - перший проректор (каб. № 218 головного корпусу)
Хмель Микола Миколайович - проректор з навчальної роботи (каб. № 219 головного корпусу)
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(місцезнаходження 1-й поверх морфологічного корпусу, клініка)
Митрофанов Олександр Васильович - декан факультету: кандидат ветеринарних наук, доцент
Бирка Олена Вікторівна - заступник декана з навчальної роботи, доцент, кандидат ветеринарних наук
Боровков Сергій Борисович - заступник декана з навчальної роботи, канд. ветеринарних наук, доцент
Савенко Микола Миколайович - заступник декана з виховної роботи, канд. ветеринарних наук, доцент
Прохоренко Наталія Володимирівна - секретар деканату
Пічкурова Наталія Михайлівна - секретар деканату
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
(місцезнаходження 1-й поверх головного корпусу каб. №115)
Федяєв Валерій Анатолійович - декан факультету, кандидат с.-г. наук, доцент, (каб. №210 гол. корп.)
Криворучко Юрій Іванович - заступник декана з навчальної роботи, кандидат с.-г. наук, доцент
Мерчанський Володимир Вікторович - заступник декана з навч. роботи за спеціальністю менеджмент
Каряка Василь Володимирович - заступник декана з виховної роботи, старший викладач
Ланова Світлана Степанівна - секретар деканату
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(місцезнаходження 1-й поверх головного корпусу каб. №114)
Щербак Олена Валентинівна - декан факультету, кандидат с.-г. наук, доцент
Баско Сабіна Олександрівна - заступник декана з навчально-методичної роботи, канд. вет. наук
Бородін Юрій Миколайович - заступник декана із виховної роботи, канд. с.-г. наук, старший викладач
Матвеева Вікторія Віталіївна - секретар деканату

