
Звіт про роботу студентського комітету ННІ БМ за 2014-2015 н.р. 

 Функціонування студентського комітету ННІ БМ регламентується 

загальними положеннями чинної нормативно-правової бази України та 

принципами студентського самоврядування ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

Студентський комітет ННІ БМ провадить свою діяльність згідно із загальною 

методологією існування системи виховної роботи університету.  

Студентський актив ННІ БМ організовує роботу за такими 

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

науковий, гендерний, трудовий, спортивний, – що виражені в комплексі 

проведених заходів студентським комітетом ННІ БМ в період за 2014-2015 

н.р. 

 1 вересня студентський комітет ННІ БМ та представники студентів 

інституту в колективах художньої самодіяльності взяли участь в організації 

та проведенні святкування «Посвячення першокурсників у студенти». 

У жовтні за підтримки студентського комітету ННІ БМ відбувся 

фінальний етап конкурсу «Дебют першокурсника-2014». Студент 1 курсу 

Рогуля Михайло здобув перемогу в номінації «Кращий вокал», а молодший 

склад театру-танцю «Аеро» у складі студенток 1-3 курсів ННІ БМ – перемогу 

в номінації «Краща хореографія».  

Також у жовтні студентський актив ННІ БМ взяв участь в організації та 

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

Роботи студентів та викладачів ННІ БМ відмічено такими нагородами: І 

місце – колектив кафедри обліку та аудиту, ІІ місце – ст. викладач кафедри 

економіки і маркетингу Бабко Н.М., ІІІ місце – ст. викладач кафедри 

організації виробництва, бізнесу і менеджменту Харчевнікова Л.С. (серед 

викладачів); І місце – колектив групи 13-ЕП, ІІ місце – студентка 34-ЕП гр. 

Кривоніс І., ІІІ місце – колектив групи 14-ОА. 

3 листопада студентським комітетом ННІ БМ організовані заходи щодо 

святкування Хеллоуїну в інституті за загальною тематикою «Хеллоуїн по-

українськи». 



6 листопада студентський актив ННІ БМ взяв участь в організації та 

проведенні щорічного спортивного свята «Олімпійський урок». 

12 листопада студентський комітет ННІ БМ взяв участь у підготовці та 

проведенні фінального етапу конкурсу «Студент року» (представник від ННІ 

БМ – студентка 4 курсу 43-МН гр. Базарна Надія). 

 До Дня св. Миколая студентським комітетом ННІ БМ в рамках 

допомоги Кочетоцькій загальноосвітній санаторній школі-інтернат відбулися 

збір коштів на благодійну акцію та допомога в організації святкового 

концерту. 

 До Дня всіх закоханих, 13 лютого, спільно зі студентським комітетом 

ННІ ЕКТ проведено «Love-квест» між «закоханими парами» - представників 

навчально-наукових інститутів бізнесу і менеджменту та енергетики і 

комп’ютерних технологій. 

До Міжнародного дня рідної мови студентським комітетом ННІ БМ 

організована участь студентів ННІ БМ в ІV конкурсі студентських творчих 

робіт ХНТУСГ «Я спілкуюсь рідною мовою». Лауреатами конкурсу від ННІ 

БМ стали: Коростиленко Владислав, студент 31-МН гр., Кіптенко Юлія, 

студентка 42-МН гр., Кривоніс Ірина, студентка 34-ЕП гр., Кулішова Ніна, 

студентка 42-МН гр. Переможцями конкурсу визнано таких студентів ННІ 

БМ: Міщенко Сергій, студент 23-МН гр. (в номінації «Краща графічна 

робота»);  Романова Руслана, студентка 11-МН (в номінації «Кращий 

прозовий твір»); Копійка Анна, студентка 2 курсу (в номінації «Кращий 

поетичний твір»); Ренчинська Євгенія, студентка 32-МН гр. (в номінації 

«Краща фотографія»).  

 20 лютого 2015 р. студентським активом ННІ БМ організовано 

святкування Масляної. 

  До Міжнародного жіночого дня студентський комітет ННІ БМ спільно 

зі студентськими комітетом ННІ ЕКТ організував святковий привітальний 

концерт. 



 18 березня 2015 р. студентський актив ННІ БМ взяв участь в організації 

заключного етапу V загальноуніверситетського конкурсу «Кращий куратор 

року-2015». 

Наприкінці березня 2015 р. студентський комітет ННІ БМ став 

співорганізатором ІІІ конкурсу-виставки авторських фотографій студентів та 

співробітників ХНТУСГ «Подих весни: Україна в серці моєму». За 

результатами конкурсу студентки ННІ БМ Ренчинська Євгенія та Золотова 

Оксана здобули перемогу, роботи яких представлено для участі від ХНТУСГ 

на Всеукраїнському етапі конкурсу. 

1 квітня 2015 р. студентський комітет ННІ БМ взяв участь в організації 

конкурсу-фестивалю «Kiss-Svin». Учасник від ННІ БМ – команда «Love is…» 

- здобула перемогу в номінації «Кращий відеоролик». 

9 квітня 2015 р. студентський комітет ННІ БМ спільно з дирекцією ННІ 

БМ та кафедрою культури організував святковий концерт з нагоди 18-річчя з 

Дня заснування ННІ БМ. 

З нагоди святкування ювілею (70-річчя) Дня Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні студентський комітет взяв участь в організації урочистої 

зустрічі з ветераном Великої Вітчизняної війни, кандидатом технічних наук, 

професором кафедри організації виробництва, бізнесу і менеджменту 

Турченком Михайлом Миколайовичем. 

19 травня 2015 р. відбулись фінальні змагання студентський 

спортивних змагань ХНТУСГ «Спартакіада-2015». За активного сприяння 

спортивного сектору студентського комітету ННІ БМ (голова – Ткачов 

Віталій) команда ННІ БМ посіла друге місце в загальному заліку традиційної 

студентської Спартакіади. 

В рамках встановлення харківського рекорду України з наймасовішого 

виконання бальних танців (вальс) студентський актив ННІ БМ залучав до 

участі в дійстві вихованців ННІ БМ та брав безпосередню участь у виконанні 

вальсу. 



Один із найбільш вагомих напрямів роботи студентського активу ННІ 

БМ є організація навчально-наукової роботи. Впродовж року студентський 

комітет ННІ БМ активно долучає студентів ННІ БМ до участі в студентських 

наукових конференціях з гуманітарних дисциплін, зокрема: 

Міждисциплінарна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 

і молодих учених «Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, 

проблеми та перспективи» (на базі ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» Криворізький педагогічний інститут), Студентські 

Сковородинівські читання, Міждисциплінарна науково-практична 

конференція «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» (на 

базі ХНТУСГ ім. П. Василенка), ХІ Міжнародний форум молоді «Молодь і 

сільськогосподарська техніка в ХХІ ст.» тощо. 

Студентський комітет ННІ БМ активізує та урізноманітнює організацію 

студентського дозвілля, зокрема у жовтні відбулось відвідування Feldman-

екопарку та Історичного музею м. Харкова. 

Важливим у роботі студентського активу ННІ БМ сприяння в 

організації інститутської профорієнтаційної роботи. Так, студентський 

комітет ННІ БМ взяв участь в проведенні кафедрою обліку та аудиту 

семінарів «Мій фах бухгалтер», в організації Дня відкритих дверей ХНТУСГ, 

в зустрічі керівництва та викладачів ННІ БМ з учнями випускних класів 

харківських шкіл тощо. 

Одним із 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, на 

сайті університету та в університетській газеті «Світоч знань». 

 

 

Голова студентського комітету ННІ БМ    А.А. Губар 


