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Народився 17 липня 1994 р. у Харкові. У 2012 р. закінчив Харківську загальноосвітню школу № 62. Під
час навчання у школі проявив себе активним і здібним
юнаком, був лауреатом президентської стипендії та
тричі отримав відзнаку «За вагомий внесок у розвиток
м. Харкова». Владислав Яловенко — багаторазовий переможець всеукраїнських чемпіонатів із бальних танців.
У 2012 р. вступив до ХНАДУ на автомобільний
факультет. Владислав здобуває другу вищу освіту
(заочне відділення) у Харківському національному
педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди за фахом «Педагог-хореограф».

С

його роботи було налагодження зв’язків із різноманітними
громадськими організаціями.
У 2011 р. було обрано нового голову студентської
ради М. О. Зіганшина. Під його керівництвом студентський актив брав участь у багатьох проектах Харкова, таких як «Імперія вишів», «Знайомство з губернатором»
та «Битва ВНЗ». У цих та багатьох інших молодіжних
проектах студенти ХНАДУ були серед найкращих.
У 2012 р. головою студентської ради ВНЗ було обрано студента факультету комп’ютерних технологій і мехатроніки О. В. Кияна, головним завданням якого стало
збереження найкращих традицій і досвіду студентського самоврядування, популяризація ХНАДУ серед молоді
Харкова та поза його межами.
Сьогодні основними напрямами роботи студентської
ради ХНАДУ є:
– Захист прав та інтересів студентів.
– Сприяння реалізації нових студентських ідей та проектів.
– Волонтерська діяльність.
– Популяризація ХНАДУ серед молоді Харкова та
України.
– Військово-патріотичне виховання.
– Сприяння науковій, спортивній та творчій діяльності студентів.
– Організація дозвілля студентів тощо.
Наприкінці 2014–2015 навчального року головою
студради ХНАДУ було обрано В. В. Яловенка.
Студентське самоврядування вишу плідно співпрацює з іншими студентськими радами ВНЗ міста та України, особливо з Харківською обласною студентською радою, всеукраїнською студентською радою та іншими
молодіжними і громадськими організаціями.

тудентська рада ХНАДУ розпочала свою роботу
у 1998 р. Цей орган є добровільним громадським
об’єднанням і проводить свою діяльність відповідно до ініціативи студентів.
Першим головою студентської ради з 1998 до 2001 рр.
був О. В. Чебур. Саме він та колишня команда молодих
лідерів і започаткували нову історію студентського самоврядування вишу.
У 2001 р. головою студентської ради було обрано Є. І. Босенка. За час його керівництва були
створені студентські ради усіх факультетів, а студентське самоврядування повністю сформувалось як
потужна студентська організація.
У 2006 р. було обрано вже третього керівника студентської ради —
А. О. Поваляєва. За два роки, а саме
у 2008 р., головою студради було
обрано Д. І. Босенка. Вагомий внеЗліва направо: голова студради ХНАДУ В. В. Яловенко; член студради від ФПІГ Мєрдан
сок у розвиток студентського самоРозиєв, заст. гол. студради ФУБ В. В. Власенко; член студради від МФ Е. І. Хаустов;
врядування вишу зробив І. Я. Ілюк, секретар студради ХНАДУ А. В. Анциферова; голова студради ХНАДУ (2012–2015) О. В. Киян;
відпов. за культмасову роботу В. Ю. Байдала; заст. гол. СР ХНАДУ М. О. Толстік;
який очолив студентську раду
голова студради ФТС В. В. Маслова; заст. гол. студради ХНАДУ Ю. А. Головко
у 2010 р. Пріоритетним завданням
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