БІОГРАФІЯ
Я, Азацький Роман Володимирович, студент 5 курсу Навчально-наукового інституту
Енергетики і Комп’ютерних технологій, кандидат на посаду Голови студентського парламенту
університету. Народився у селищі міського типу Коротич Харківського району, Харківської
області.
У 2010 році закінчив 9 класів Коротичанського ліцею. У 2015 році закінчив з відзнакою
Харківський Електромеханічний техніку та вступив на 3 курс до Харківського національного
університету сільського господарства імені П. Василенка. Відразу долучився до лав
студентського самоврядування Навчально-наукового інституту Енергетики і Комп’ютерних
технологій. Під час роботи в студентському самоврядуванні інституту, я вдосконалив свої
навики роботи в команді. Далі моя діяльність була направлена на студентське самоврядування
університету.
На сьогоднішній день займаю посаду першого заступника Голови студентського
парламенту та посаду Голови молодіжної ради профспілки працівників АПК. Активно
проявляю себе в житті університету та за його межами. Вхожу до складу футбольної команди
ХНТУСГ ім. П. Василенка.
До виборів голови студентського парламенту відношусь відповідально, маю команду яка
досвідчена у своїх напрямках.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ
Навчально-наукова діяльність:
- Проведення дебатів між інститутами;
- Організація гри «Що? Де? Коли?» між
інститутами та навчальними закладами
Харкова;
- Проведення тренінгів за участі наукових
діячів Харкова;
- Удосконалення організації «Студентських
АгроДебатів в Харківській області»;
- Участь студентів нашого університету в
наукових заходах, які проводяться на рівні
міста та України.
Діяльність з питань гуртожитків
університету:
- Вирішення питання стосовно цілодобового
входу до гуртожитків університету;
- Проведення заходів щодо покращення
житлових умов у гуртожитках;
- Удосконалення роботи студентських рад
гуртожитків;
- Конкурс на кращу кімнату гуртожитків.
Діяльність з питань розвитку та
працевлаштування студентства:
- Екскурсії на підприємства міста Харкова та
Харківської області;
- Організація програми «Обміну студентів»
між аграрними вузами України;
- Залучення студентів до вторинної зайнятості
у вільний від навчання час;
- Інформування студентів щодо закордонних
практик;
- Проведення «Конкурсу проектів» серед
студентів нашого університету.

Культурно-масова та організаційна
діяльність:
- Проведення командної психологічної
покрокової рольової гри «Мафія»;
- Організація конкурсу «Міс ХНТУСГ»;
- Удосконалення таких заходів, як «День
студента», «День першокурсника», «Кубок
ректора з боулінгу» та інших;
- Співпраця з театрами міста, для відвідування
спектаклів та вистав студентами нашого
університету;
- Співпраця з розважальними центрами та
закладами відпочинку студентів;
- Організація екскурсій до цікавих міст України.
Волонтерська діяльність:
- Акції зі збору макулатури;
- Проведення «Тижня Добра»;
- Допомога в організації заходів університету,
та подій міста Харкова;
- Допомога дитячим будинкам;
- Учать у міських заходах, та співпраця з
волонтерськими організаціями.

Спортивно-оздоровча діяльність:
- Проведення «Тижня Здоров'я»;
- Розвиток та підтримка спортивних команд
нашого університету;
- Створення міні-футбольної команди та участь
її у турнірах міста Харкова;
- Співпраця з ОСК «Металіст», для відвідування
футбольних матчів студентами нашого
університету.

Медіа-інформаційна діяльність:
- Удосконалення та розвиток медіаінформаційного проекту «#LiveKhntusg»;
- Співпраця з інформаційно-обчислювальним
центром (ІОЦ) нашого університету.

До моєї команди входять:
Тесля Ганна Русланівна
Перший заступник голови
Волковський
Олександр Михайлович
Другий заступник голови
Сисоєва Інна Валеріївна
Секретар
Голови напрямків студентського парламенту
Дядькін Олександр Сергійович
Навчально-наукового напрямок
Пазіненко Катерина Миколаївна
Культурно-масовий та
організаційний напрямок
Дерев′янко Ілля Олександрович
Спортивно-оздоровча напрямок
Тараненко
Владислав Михайлович
Медіа-інформаційний напрямок
Поваляєва Дар′я Вадимівна
Волонтерський напрямок
Бондарев
Олександр Миколайович
Напрямок з питань розвитку та
працевлаштування студентства
Зубенко Максим Романович
Напрямок з питань гуртожитків
університету
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