БІОГРАФІЯ
Я, Глянь Тетяна Іванівна народилася 8 травня 1998 року в с. Бердянка
Зачепилівського району Харківської області. У 2013 році отримала середню базову
освіту в Бердянському НВК І-ІІІ ступенів з відзнакою.
В тому же році вступила до Коледжу переробної та харчової промисловості
ХНТУСГ. Під час навчання була старостою академічної групи, на другому курсі
зайняла посаду голови Ради студентського самоврядування коледжу.За період
навчання в коледжі була номінована стипендіями Президента України , Верховної
ради України. У 2016 році стала переможцем міського конкурсу «Молода людина
року» у номінації студент ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Протягом активної громадьскої
діяльності, моя команда почала спільно співпрацювати з студентським комітетом
ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Коледж закінчила з червоним дипломом у 2017 році.
У вересні 2017 року вступила до навчально-наукового інституту переробних і
харчових виробництв Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка. З перших днів вхожу до складу
студентської ради свого інституту.
За час навчання у ВНЗ приймала активну участь в організації та проведенні таких
заходів, як: «Дебют першокурсника», «Кращий куратор року», «Брейн-ринг», «День
технолога», у міському конкурсі «Кращий студент Харківщинии» та приймала
участь у волонтерській діяльності університета та міста.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ
Навчально-наукова діяльність:
-

-

-

-

-

підвищення інтересу студентів до
наукової діяльності;
залучення коштів на розвиток наукової
діяльності
університету
шляхом
отримання міжнародних грантів;
співпраця з проректором з наукової
діяльності;
створення гуртків за науковими
інтересами інститутів;
участь у міських та всеукраїнських
олімпіадах, заході «Ніч науки».
Діяльність з питань гуртожитків
університету:
вивчення інтересів і потреб студентів,
що
проживають
в
гуртожитку,
створення умов для їх реалізації в
різних видах творчої діяльності;
організація
роботи
з
органами
студентського
самоврядування
в
гуртожитку;
контроль за дотриманням правил
внутрішнього
розпорядку
в
гуртожитках.
Діяльність з питань розвитку та
працевлаштування студентства:

-

впровадження дуальної системи в
навчанні студентів;
плідна співпраця з центром
процевлаштування студентів
університету та міжнародним відділом
з практики студентів за кордоном.

-

-

-

-

Культурно-масова та організаційна
діяльність:
підтримка
університетських
колективів під час участі в міських та
міжнародних конкурсах;
організація
нових
творчих
студентських заходів,
Timbelding,
брейн-рингів, батлів та інше;
співпраця з ВНЗ України для
проведення спільних заходів та обміну
досвідом;
організація відвідування визначних
місць та пам’яток України з метою
кращого пізнання історії держави.

Спортивно-оздоровча діяльність:
-

-

-

Волонтерська діяльність:
-

-

проведення
соціальних
та
некомерційних акцій для підтримки
людей, які потребують допомоги;
акції для допомоги безпритульним
тваринам;
святкові програми для дітей, які
позбавлені батьківського піклування ;
створення групи студентів, які б
відвідували людей похилого віку
мешкаючих
у
спеціалізованих
закладах.

підтримка та залучення більшої
кількості студентів до
університетських спортивних секцій та
гуртків;
організація
лекцій
лікарів
для
підвищення загальної інформованості
студентів про здоров’я ;
проведення спільних тренувань з
Чемпіонами України та світу.

Медіа-інформаційна діяльність:
-

-

організація участі у всеукраїнських
фото та відеоконкурсах і фестивалях;
підняття рівня інформованості
студентів;
залучення всеукраїнських СМІ до
висвітлення заходів, пов’язаних з
нашим університетом;
створення університетського
телебачення.

До моєї команди входять:
Заяц Юлія Олегівна
ННІ БМ
41 МН
Перший заступник голови
Анфарович
Євгенія
Геєворківна
ННІ
ПХВ
41 ПЗ
Заступник голови
Солонець Іван Олексійович
ННІ МСМ 31 М
Секретар
Голови напрямків студентського парламенту
Навчально-наукового напрямок
Культурно-масовий та
організаційний напрямок
Спортивно-оздоровча напрямок
Медіа-інформаційний напрямок
За детальною інформацією звертайтесь:
Волонтерський напрямок
Напрямок з питань розвитку та
+380952051777
працевлаштування студентства
Татьяна Глянь
Напрямок з питань гуртожитків
університету
@tatyana_glyan

Це місце повинен
зайняти ТИ!

