


25 грудня 2018 року у Херсонському державному 

аграрному університеті сталася довгоочікувана подія! 

Вже вдруге наш заклад відкривав двері для проведення

Зимового балу – казкової феєрії на передодні Нового року, 

та вже другий раз студентське самоврядування

допомогала з организацією цього свята.







22 січня 2019 року студенти Херсонського державного 

аграрного університету відзначають День Соборності

України, шана та повага нашим героям!





12 лютого 2019 року До Дня усіх закоханих відбулася яскрава

гра "Хто з верху? ", святкова дискотека, розіграш

подарунків. Даний захід проводився за підтримки ректора 

університету Юрія Кирилова та за підтримки управління

молоді та спорту Херсонської міської ради, організаторами

виступили студентський парламент Аграрного університету.











З 18-21 березня відбувся поетичний флешмоб.

Студенти долучилися до поетичного флешмобу який був

створений за допомогою студентського парламенту.



Битва талантів

22-23 березня 2019 року

Студентський парламент долучилися до організації Міського

конкурсу творчості «Битва талантів».



14-18 квітня 2019 року 

відбулася грандіозна подія

«Леді Х університету»

Найгарніші
представниці
студентського
парламенту прийняли
участь у тижневому
конкурсі Леді Х









25 квітня 2019 року









Круглий стіл "Молодіжний

порядок денний"

Вибори до Верховної Ради, що відбулися 21-го липня

цього року - це гарна можливість для  молоді дізнатися

наскільки кандидати в депутати обізнані щодо питання

реалізації молодіжної політики. Саме тому було

організовано круглий стіл з кандидатами у народні

депутати, що йдуть за мажоритарними округами.

На круглому столі було розглянуто проблеми молоді до 

програм кандидатів та  розвивиток молодіжної політики

на державному та регіональному рівнях. 

Представнки студентського парламенту брали учась в 

організації цього заходу.







День донора крові в ХДАУ

Представники студентства й викладачі університету разом з 

ректором Юрієм Кириловим стали донорами. Здати кров 

виявили бажання багато студентів, адже відчували, що це

може врятувати комусь життя. 

Студенський парламент не тільки оминув цю подію, а й 

задоволенням зібрали команду із 20 донорів. Голова 

парламенту Андрій Шнайдерський, також із радістю здав

кров. Отримані донорські матеріали будуть передані на 

адресу онкохворих пацієнтів херсонських лікарень.

4 грудня 2018 року, 

15 травня 2019 року, 

20 листопада 2019 року 







31 жовтня 2019 року – святкування «Halloween party –

2019» за темою «Ніч жахів»

Незвичайний день у Херсонському державному 

аграрному університеті о 14:00 у актовій залі

університету відбудеться "Stud Movie Fest" конкурсний

перегляд студентських короткометражних фільмів, вхід

вільний. 

О 18:00 розпочнеться святкування свята Halloween

Святкування «Halloween party – 2019» за 

темою «Ніч жахів»











4 квітня 2019 року

DODGEBALL. Принцип гри — вибивати м'ячем гравців з 

команди-суперника.

DODGEBALL на батутах тренує уважність і реакцію, а 

найголовніше — підвищує настрій! Організатором даного

заходу став Голова студентського парламенту Андрій

Шнайдерський.







14 червня 2019 року.

На базі навчальної гідрологічної станції Херсонського

гідрометеорологічного технікуму ОГЕКУ пройшов

обласний національно-патріотичний фестиваль 

«Козацький гарт» серед учнівської молоді та студентства, 

де саме команда аграрного зайняла 2 місце.









Фестиваль «UNIFEST»

30 червня 2019 року

Молодіжний фестеваль «UNIFEST» довів, що молодь хоче, 

а головне МОЖЕ робити наше місто кращим. Хоча для 

команди організаторів це був перший досвід у створені

подібного заходу, на фестивалі було створено 11 

різноманітних локацій для різної цільової аудиторії.

Студентський парламент ХДАУ також долучився до 

організації даного заходу.







Вибори до Верховної Ради, 

що відбулися 21-го липня.
21 липня 2019 року

Представники студентського парламенту долучилися до 

процесу виборів голосування та у якості членів

дільнично-виборчих комісій і спостерігачів



10 вересня 2019 року відбулася

Зустріч представників ОСС з 

губернатором Херсонської області

Гусєвим Юрієм

Cтудентського

парламенту ХДАУ 

також взяли участь у 

цій зустрічі



14 вересня 2019 року

День міста Херсона

Місто Херсон святкує 241-у річницю заснування! Від молоді 

було представлено три локації. Студентський парламент 

ХДАУ, в складі Херсонської молодіжної ради, також долучився 

до святкування.





OpenDataForum

10 жовтня 2019 року

Open Data Forum –це п‘ятий юбілейний форум про 

прозорість інформації, яка доступна кожному 

громадянину. Аудиторія слухачів та спікерів приїхала не 

тільки з Херсону та області, а й з Миколаєва, Маріуполя

та Києва. Цікаві проекти та кейси, які полегшують та 

покращують наше життя. Студенти аграрного 

університету були частиною данного заходу та 

допомогали у якості волонтерів.





Державотворець

22 жовтня 2019 року у м. Херсоні відбулася програма

особистого та професійного розвитку молоді

«Державотворець» до якої долучилися студенти ХДАУ у 

складі як організаторів так і учасників.



23 жовтня 2019 року

Вже в друге у цьому році 

Аграрний університет 

робить день відкритих 

дверей для допомоги 

випускникам вступити до 

вищого навчального 

закладу.



Темою стала «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб: 

дискусія щодо вдосконалення взаємодії між місцевою

владою, громадськими організаціями, громадскістю»

15 листопада 2019 року

Круглий стіл





Талант шоу Super star KSAU
15 листопада 2019 року

Відбувся фінал конкурсу 

«You Super star KSAU 

2019» за підтримки

ректора ХДАУ Юрія

Кирилова.  В конкурсі

взяли участь 

найталановитіші студенти

університету. 

Студентський парламент 

долучився до організації

заходу та реєстрації

учасників на шоу.





Святкування Дня студента

12 листопада 2019 року на базі Херсонського морського

коледжу рибної промисловості відбулось святкування

приурочене до Дня студента.

Святкування розпочали з екскурсії по учбовому закладу, а 

також конференції, на якій обговорювали питання про зміну

в галузі освіти та створення власного бренду.

Студентам вручили сертифікати та подяки. Потім відбувся

святковий концерт.







Дякую за увагу!


