
Звіт про роботу студентського комітету ННІ БМ за 2012-2013 н.р. 

 Студентський комітет ННІ БМ здійснює свою роботу згідно із загальними 

цілями та задачами діяльності студентського самоврядування ХНТУСГ 

ім.П.Василенка. Студентський актив ННІ БМ організовує роботу за такими 

напрямками: культурно-масовий, інформаційний, волонтерський, науковий, 

навчальний, правовий, гендерний, трудовий, спортивний, – що виражені в 

комплексі проведених заходів студентським комітетом ННІ БМ в період за 

2012-2013 н.р. 

 31 серпня 2012 р. студентський комітет ННІ БМ та представники 

студентів інституту в колективах художньої самодіяльності взяли участь в 

організації та проведенні святкування «Посвячення першокурсників у 

студенти» та в складі студентського комітету університету взяли участь в 

параді ВНЗ Харкова на майдані Свободи 1 вересня 2012 р.  

 Спортивним сектором з вересня 2012 р. по травень 2013 р. організовано 

участь студентів в університетській Спартакіаді. 

 11 вересня 2012 р. представники студентського активу ННІ БМ у складі 

команди центру гендерної освіти університету взяли участь в І Гендерному 

туристично-краєзнавчому зльоті Мережі центрів гендерної освіти ВНЗ Харкова. 

 15 вересня 2012 р. члени студентського комітету ННІ БМ Губар Анна та 

Тертишник Вікторія у складі команди центру гендерної освіти університету 

взяли участь у І Міжвузівському гендер-квесті, де ХНТУСГ здобув перемогу. 

 1 жовтня 2012 р. за підтримки студентського комітету ННІ БМ відбувся 

фінальний етап конкурсу «Дебют першокурсника-2012». Студент І курсу 

Сологубовський Микола здобув перемогу в номінації «Кращий вокал», а 

студентка І курсу Соломонова Марія була відмічена керівництвом харківської 

телевізійної програми «Модне сузір’я» за найяскравіший вокал. 

11 жовтня 2012 р. студентський актив ННІ БМ взяв участь в організації та 

проведенні конкурсу-виставки творчих робіт та виробів «Барви осені». 

 21 листопада 2012 р. студентське самоврядування ННІ БМ взяв активну 

участь в організації І Зльоту відмінників навчання, іменних стипендіатів та 



активістів студентського самоврядування ХНТУСГ, в рамках якого відбувся 

конкурс «Кращий студент року-2012». Представниця ННІ БМ, студентка V 

курсу, голова студентського волонтерського сектору Макаровець Аліна здобула 

перемогу в номінації «Волонтер року». 

 На початку листопада студентський комітет ННІ БМ організував 

студентські публікації від інституту в університетській газеті до Дня 

української писемності на тему: «Душа народу: культура, мова, цінності». 

 В листопаді завдяки активної участі студентського комітету ННІ БМ 

відбулись привітання з Днем студента та Днем працівників сільського 

господарства. 

 На початку грудня 2012 р. студентським комітетом ННІ БМ в рамках 

допомоги підшефному дитячому будинку в с.Кочеток відбулися збір коштів на 

благодійну акцію та допомога в організації святкового концерту. 

 Також на початку грудня 2012 р. студентський комітет ННІ БМ взяв 

активну участь у заходах до Дня боротьби зі СНІДом, організувавши по 

інституту університетську кампанію «Стоп-насилля!» (семінари, засідання 

студентського клубу університету «CinemaClub») та акцію «АнтиСНІД». 

 У січні 2013 р. студентським комітетом ННІ БМ організовано привітання 

до Днем Тетяни та Днч студента. 

 До Дня всіх закоханих, 14 лютого, та проведена акція «Стіна кохання». 

 23 лютого 2013 р. студентський комітет ННІ БМ організував привітання 

До Дня захисника Вітчизни. 

Також у лютому 2013 р. студентський комітет ННІ БМ взяв участь в 

організації акції пропаганди здорового способу життя до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

 До Міжнародного дня рідної мови студентським комітетом ННІ БМ 

організована участь студентів ННІ БМ в ІІ конкурсі студентських творчих робіт 

ХНТУСГ «Я спілкуюсь рідною мовою». 

  7 березня 2013 р. вперше в інституті студентським комітетом НН БМ 

організовані заходи щодо святкування Масляної. 



  До Міжнародного жіночого дня спільно зі студентським комітетом ННІ 

ЕКТ був організований святковий концерт в корпусі університету по 

вул.Енгельса, 19. 

 26 березня 2013 р. студентський актив ННІ БМ взяв участь в організації 

заключного етапу ІІІ загальноуніверситетського конкурсу «Кращий куратор 

року-2013». 

4 квітня 2013 р. студентський комітет ННІ БМ взяв участь в організації та 

проведенні заходів до Дня сміху та в допомозі в організації конкурсу-

фестивалю «Kiss-Svin», де команда ННІ БМ «Love is…» здобула перемогу в 

номінації «Кращий трилер». 

З 2 по 4 квітня 2013 р. студентський комітет ННІ БМ взяв участь в 

організації та проведенні заходів до Всесвітнього дня здоров’я. 

10-12 квітня 2013 р. студентський комітет ННІ БМ став співорганізатором 

І конкурсу-виставки авторських фотографій студентів та співробітників 

ХНТУСГ «Подих весни». 

 9 травня студентський комітет ННІ БМ взяв участь в університетських 

заходах до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

 15-18 травня 2013 р. студентський комітет ННІ БМ активно сприяв 

залученню студентів та допомозі в участі ХНТУСГ у ХV Зльоті іменних 

стипендіатів та відмінників навчання аграрних ВНЗ України. 

Одним із найбільш важливих напрямків діяльності студентського 

самоврядування ННІ БМ є інформаційний, який представлений в складі 

студентського комітету прес-центром та інформаційним сектором. Діяльність 

секторів спрямована на друкування привітальних листівок, оголошень, 

висвітлення заходів студентського комітету ННІ БМ на сайті ННІ БМ та в 

університетській газеті «Сільський інженер». 

 

 

 

Голова студентського комітету ННІ БМ    А.А. Губар 


