Звіт
завідувача Центру практичної підготовки та працевлаштування ХДЗВА
Організація практичного навчання студентів
Організація практичного навчання студентів, які навчаються в
Харківській державній зооветеринарній академії є складовою навчального
процесу. Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом
освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
і має на меті набуття студентом професійних умінь та навичок.
З 2020 року у зв’язку з початком пандемії короновірусної інфекції
(COVID - 19) навчальна практика переносилась на більш пізній термін ніж
зазначено у робочих навчальних планах, а саме проходила з 1 червня 2020
року. Навчальна практика проводилась з дотриманням всіх карантинних
норм і заходів.
Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності
під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального
закладу та спеціаліста даного фаху.
Програма

практичної

підготовки

та

терміни

її

проведення

визначаються навчальним планом. Практичну підготовку студенти проходять
на всіх курсах відповідно навчальним планам і графікам навчального
процесу.
Практична підготовка студентів поділяється на дві форми практик:
навчальна та виробнича. Навчальна практика проводиться в умовах
навчально-виробничого центру та на кафедрах Академії та їх філіях.
Виробнича практика здійснюється в організаціях та установах різної форм
власності згідно укладених договорів. Наприклад, студенти факультету
ветеринарної медицини другого (магістерського) рівня вищої освіти
(терміном навчання – 6 років) подали заяв на проходження виробничої
практики

в

приватних

ветеринарних

клініках

–

71,5

%;

сільськогосподарських підприємствах – 18,9 %; районних державних
лікарнях ветеринарної медицини – 5,1 %; лабораторіях – 2,5 %. Студенти

факультету ветеринарної медицини першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти подали заяв на проходження виробничої практики в приватних
ветеринарних клініках – 54 %; сільськогосподарських підприємствах – 18 %;
районних державних лікарнях ветеринарної медицини – 1 %; лабораторіях –
1 %.
Підприємства з якими укладений договір про проходження студентами
практик мають сучасну матеріально-технічну базу, достатню кількість
тварин, що дозволяє забезпечити проведення практик студентів та виконати
програми практик. При проходженні практики студенти мають можливість
зібрати матеріал для написання курсових або дипломних проектів.
Базами для проведення практичного навчання студентів є підприємства
такі як Національний науковий центр «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини» представлений сімома відділами та
шістьма

самостійними

лабораторіями,

шістьма

науково-виробничими

лабораторіями; Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка»
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України,
товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Базаліївський
колос»,

Агропромислова

група

компаній

«Дніпровська»,

комунальне

підприємство «Центр поводження з тваринами», ГО «Фельдман Еко-Парк»,
СТОВ

«Мрія»

Куп’янського

району,

Глобинський

свинокомплекс,

Харківський зоопарк, ПрАТ «Агропромислова компания» м. Мелітополь,
Ветеринарний госпіталь.
Для всіх спеціальностей розроблені наскрізні програми практик, робочі
програми, методичні рекомендації та паспорти господарств.
В академії створена та діє система заходів щодо сприяння забезпеченню
первинної

і

вторинної

зайнятості

та

самозайнятості

випускників.

Координатором цього напрямку виступає Центр практичної підготовки і
сприяння працевлаштування ХДЗВА, де акумулюються вся інформація від
роботодавців щодо вакансій та умов праці для випускників та фахівців
відповідного напрямку, а також інформація про випускників, які бажають

працювати за фахом. В Центрі студенти, випускники академії можуть
отримати кваліфіковану консультацію, отримати допомогу зі складання
резюме тощо. Також, в академії періодично проводиться Ярмарок вакансій –
це спеціалізований захід де роботодавці та студенти/випускники ХДЗВА
мають можливість зустрітися один з одним. Роботодавці презентують свої
компанії, наявні вакансії, програми стажувань або молодіжні програми
набору. Студенти/випускники мають змогу вручити своє резюме, дізнатися
про вимоги до кандидатів, записатися на співбесіду. На Ярмарку вакансій
студенти та всі охочі мають змогу прослухати освітні лекції з питань
працевлаштування, ринку праці та інших актуальних тем.
Центр практичного навчання та працевлаштування проводить роботу
для підвищення результативності налагодження ділових стосунків з
потенційними роботодавцями, підприємствами-базами практик та службами
зайнятості.

