Звіт про роботу студентського самоврядування
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ЗА 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У Харківській державній зооветеринарній академії з 2008 року діє
студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського
самоврядування академії. До структури студентського самоврядування
входять Студентська рада та Студентська рада студмістечка. Органи
студентського самоврядування академії:
- сприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської
свідомості та моралі;
-

сприяють забезпеченню прав та інтересів студентів, їх належних

потреб у сфері навчання, побуті, оздоровлення (представники органів
студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісії з
поселення до гуртожитків академії):
- беруть участь в управлінні академією (до складу вченої ради академії
та конференції трудового колективу входить 10 % студентів);
- сприяють співробітництву студентських організацій академії з
органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів,
молодіжними та громадськими організаціями (Павлова К. і Куріненко О. є
членами

Обласної студентської Ради , Ткаченко Д. -

представляє

Студентську раду академії в Українській асоціації студентів).
Студентським самоврядуванням академії за 2018 рік у співпраці з
адміністрацією академії, кафедрами факультетів, «Центром культури та
виховання», профспілковою організацією академії проведено:
-

14 лютого 2018 року студентський актив прийняв участь у

проведенні свят «Зустріч з масляною» та «День усіх закоханих». На святі
студентів та гостей пригощали млинами. Свято супроводжувалось виступами
аматорських

колективів

академії,

спортивними

конкурсами.

Було

організовано тематичну фотозону до дня закоханих. Переможці конкурсу
отримали цікаві винагороди;

-

15 березня 2018 року студентський актив провів фотоконкурс

«Фотосушка», темами конкурсу були соціальна активність студентів та
висвітлення учасниками найцікавіших моментів зі студентського життя;
-

22 березня 2018 року відбулася зустріч студентів академії з

п’ятикратною олімпійською чемпіонкою Оксаною Шишковою. Оксана
Шишкова щиро відповіла на чисельні запитання і дала поради студентам
щодо здорового способу життя і формування олімпійського характеру;
-

21 квітня 2018 року академія відкрила свої двері майбутнім

абітурієнтам. Представники студентського самоврядування допомагали
проводити святковий концерт та екскурсії по провідних кафедрах;
-

26 квітня 2018 року студентський актив відвідав церемонію

презентації кубку Ліги чемпіонів з футболу;
академій

8 травня 2018 року студентський актив разом зі студентами
та

викладачами

прийняли

участь

в

урочистому

мітингу,

присвяченому Дню пам’яті і примирення та Дню Перемоги;
-

22 травня 2018 року студентська рада академії провела дружню

спортивну зустріч з представниками студентської ради ХарРіНАДУ;
-

3

вересня

2018

року

студентський

актив

провів

із

першокурсниками квест-екскурсію «Знайомство з академією». Завдання
квесту були розроблені таким чином, що виконуючи їх студентипершокурсники мали відвідати і ознайомитися з усіма структурними
підрозділами академії;
-

11 вересня 2018 року студентське самоврядування вперше

провело «ярмарок інтересів» для першокурсників. На ярмарку були
представлені наукові студентські гуртки, творчі гуртки академії, спортивні
секції, кінологічна секція, кінно-спортивна школа. Першокурсники мали
можливість за бажанням вступити до них або запропонувати створення
нових;
-

15 вересня 2018 року студентський актив прийняв участь у

фестивалі «Healthy Fest»;

-

20 вересня 2018 року студентський актив та учасники спортивних

секцій академії прийняли участь в обласному спортивному заході,
присвяченому «Дню студентського спорту»;
-

2 жовтня 2018 року члени студентської ради прийняли участь у

«Kharkiv Ekzodays». Студенти академії представляли своїх домашніх тварин,
продемонстрували лабораторну техніку і виконали декілька нескладних
досліджень хвороб тварин, надали консультативні послуги власникам
домашніх тварин щодо правильного їх утримання;
-

4 жовтня 2018 року студентський актив провів захід, присвячений

«Дню захисту тварин». До академії були запрошені спеціалісти-кінологи КП
«Центр поводження з тваринами» зі своїми утриманцями, які разом з
волонтерами студентської добровільної організації ХДЗВА «Ветхелпер»
провели «Урок доброти»;
-

16 жовтня 2018 року найактивніші студенти мали змогу

відвідати футбольний матч Украйна-Чехія;
академії

З 19 по 23 жовтня 2018 року 2 представники студентської ради
прийняти

участь

у

обміні

студентами

за

програмою

«Студбумеранг». Вони відвідали 6 закладів вищої освіти Запоріжжя і
Мелітополя, обмінялися досвідом роботи зі студентами та головами
студентських рад Запорізької області;
-

24 жовтня 2018 року відбулася Конференція студентського

самоврядування, на якій було обрано нову Студентську раду, студентський
актив та голову Студентської ради (Павлову Катерину Валеріївну, студентку
ІІІ курсу факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту);
-

30 жовтня 2018 року студентське самоврядування влаштувало

для студентів академії перегляд тематичних фільмів до свята Хеллоуїн;
-

31 жовтня 2018 року студенти святкували Хелоуін. У рамках

заходу пройшли конкурси на кращій костюм та святкова дискотека;

-

10 листопада 2018 року студентська команда академії приймала

участь у міському Міждисциплінарному науковому квесті «Пошуки скарбів
науки»;
-

15 листопада 2018 року в академії відбулися урочисті збори, на

яких кращі студенти отримали подяки від ректорату академії, були визначені
переможці конкурсу «Краща кімната гуртожитку» та пройшла гра «Ліга
сміху». У змаганнях прийняли участь 5 команд академії. Змагання
закінчились виступами музичних колективів ХДЗВА;
-

16 листопада 2018 року 45 студентів академії були запрошені на

гала-концерт Третього мистецького фестивалю «Гаудеамус Opera»;
-

16 листопада 2018 року студентський актив та студенти прийняли

участь у святкуванні Міжнародного дня студента на АРТ-заводі Механіка;
-

26

листопада

2018

року студентське

самоврядування

за

підтримки «Центру культури та виховання» у межах програми обміну
студентами «Студ-бумеранг» зустріли у стінах академії студентів із чотирьох
вишів міст Запоріжжя та Мелітополь. Гості відвідали «Музей зоології»,
«Музей історії ХДЗВА», «Музей патологічної анатомії», поспілкувалися з
фахівцями навчально-науково-дослідного інституту конярства, провели
спортивне тренування з учасниками проекту «Здорова нація – майбутнє
України».
Таким чином, студентське самоврядування академії є вагомою
компонентою

громадського

життя

академії:

у

тісній

співпраці

з

адміністрацією академії, кафедрами факультетів, «Центром культури та
виховання», профспілковою організацією і студентським самоврядуванням
інших закладів вищої освіти приймає участь у забезпеченні та контролі
якості освітнього процесу; у виховній, спортивній та культурно-масовій
роботі і тим самим сприяє формуванню іміджу ХДЗВА.
Голова студентського самоврядування

К. В. Павлова

