ЗВІТ ПРО ВИХОВНУ ТА КУЛЬТУРНУ МАСОВУ РОБОТУ У
ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЗООВЕТЕРИНАРНІЙ АКАДЕМІЇ
У 2019 РОЦІ
Виховна та культурно-масова робота у Харківській державній
зооветеринарній академії у 2019 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».
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 в творчих колективах, клубах за інтересами;
– заняття в спортивних секціях;
– участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних
вечорів;
– робота в органах студентського самоврядування;
– виховна робота у гуртожитках.
Виховання

студентської

молоді

напрямами:
– національно-патріотичне виховання;
– морально-правове виховання;

здійснюється

за

такими

– художньо-естетичне виховання;
– екологічно-трудове виховання;
– фізичне виховання та популяризація здорового способу життя.
1. Національно-патріотичне виховання
Пріоритетом виховної роботи в академіїі є національно-патріотичне
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 прочитані
відкриті лекції, присвячені відзначенню подвигу героїв бою під Крутами;
ушануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні, АТО та жертв Голодомору 1932-1933 рр. у рамках
Днів пам’яті (21.01.2019; 20.11.2019 р., 25.11.2019 р.); організовані «круглі
столи», приурочені Дню ушанування учасників бойових дій на території
інших держав, Дню народження Т.Г. Шевченка, Дню Перемоги;
– 8 травня студенти і викладачі академії взяли участь у мітингуреквіємі з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні;
– 9 травня делегація Харківської державної зооветеринарної академії
взяла участь у заході, присвяченому Дню Перемоги на «Висоті маршала
І. С. Конєва»;
– викладачами кафедри іноземних мов була організована участь
студентів нашої академії у X Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Тараса Григоровича Шевченка та XX Міжнародному конкурсі з
української мови ім. П. Яцика. Студент академії О. Росик зайняв друге місце
у цьому конкурсі;
– у травні 2019 р. студенти академії прийняли участь в агродебатах та
ХХІ зльоті студентських лідерів аграрної освіти, який відбувся 29-31 травня
2019 р. на базі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;

–

викладачами

кафедри

прикладної

екології

була

проведена

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;
– викладачі та студенти академії прийняли участь у траурній ході,
покладанні квітів та у міських заходах до Дня пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 рр.
Актуальні питання

національно-патріотичного виховання

молоді

обговорено 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.
Завданням національного виховання є надання студентам ідей,
переконань

щодо

української

державності,

формування

активної

громадянської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної
держави,

духовно

збагаченої,

інтелектуально-розвиненої

особистості, яка формується як громадянин, патріот.

і

активної

2. Морально-правове виховання
Велика

увага

протягом

року

приділялась

морально-правовому

вихованню студентів. Для того, щоб наші студенти засвоїли принципи
моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбства, а також з метою
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,
зловживанням і корупції в закладах освіти;
– екскурсії для першокурсників; організація виставки правової
літератури;
– лекції до міжнародного дня прав людини;
– круглий стіл зі студентами 1 курсу на тему: «Кожен має право на
життя!».
У рамках реалізації соціального проекту «Новорічні добрі справи»
студентами академії 13.12.2019 р. проведено благодійний концерт «Тепло
наших сердець», зібрано подарунки до Дня Святого Миколая; які передано
до комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської
обласної ради.
У червні 2019 року адміністрація та студенти академії відвідали
дитячий

садочок

«Дзвіночок»

смт.

Мала

Данилівка

і поздоровили

випускників садочка – майбутніх школярів зі святом першого останнього
дзвінка. Також академія традиційно опікується і підтримує зв’язки із
комунальним закладом «Малоданилівський ліцей».
3. Художньо-естетичне виховання
Упродовж звітного періоду студенти ХДЗВА були ініціаторами та
активними

учасниками

різноманітних

молодіжних

проектів,

що

реалізовувалися в академії та м. Харкові:
6 березня ректор академії привітав прекрасну половину колективу з
Міжнародним жіночим Днем. У цей день у нашому ЗВО також відбулося
нетрадиційне святкування проводів зими та Масляної, яке супроводжувалося
не тільки святковим концертом, смачними млинцями, а й цікавим квестом.
23

березня

команда

«Напролом»

Харківської

державної

зооветеринарної академії прийняла участь у наймасштабнішій в Україні
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?», яка пройшла в манежі Національного
аерокосмічного університету «ХАІ».
15 квітня у ХДЗВА студенти всіх факультетів прийняли участь у
фотоконкурсі «Великі світлини малих місць».
26 червня Харківська державна зооветеринарна академія святкувала
черговий урочистий випуск бакалаврів і магістрів за участі голови
Харківської обласної
Департаментів

ХОДА.

державної адміністрації Ю. Світличної та голів
Ю. Світлична

вручила

дипломи

з

відзнакою

випускникам та нагороди викладачам академії.
Варто відзначити належний рівень організації та проведення у
Харківській державній зооветеринарній академії свята для першокурсників
(02.09.2019 р.), яке цього року було нетрадиційним. «Екопарк Фельдмана»
організував на території академії виставку ретро-автомобілів, контактний
зоопарк з аніматорами. Після урочистостей стартував квест «Логічна
молодь». Першокурсники пройшли випробування на семи локаціях, що
дозволило їм в ігровій формі ближче ознайомитися з діяльністю кафедр
академії. Переможці і всі учасники квесту отримали задоволення і солодкі
призи.
31.10.2019 року відбувся фестиваль Ліги Сміху на «Кубок ректора». За
результатами глядацького голосування було обрано переможця – команду
«Неприховані», яким ректор ХДЗВА Барановський Д. І. вручив кубок.
5 листопада команда «INTEL» ХДЗВА прийняла участь у першому
етапі III регіонального турніру з фінансової грамотності на кубок голови

Харківської обласної державної адміністрації та зайняла сьоме місце і
увійшла до складу 10 команд – півфіналістів.
10 листопада «INTEL» закріпила свої теоретичні економічні знання у
півфіналі турніру успішною грою «Життєвий капітал»
Варто зазначити, що практично всі заходи в академії проводяться у
супроводі з коцертними номерами та виступами кінно-спортивного театру
«Кінотавр». У травні 2019 року студенти ХДЗВА Горєвой В. і Шишкіна С.
стали

переможцями

Всеукраїнського

конкурсу серед

аграрних ЗВО

«Софіївські зорі». Команда Ліги сміху ХДЗВА «Неприховані» є учасником
ігор Харківської молодіжної ліги КВК.

Директор Центру
культури та виховання ХДЗВА

Т.М. Приходько

