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Назва Кандидат на посаду Проекти Короткий зміст Строки реалізації 
Академічний Філенко Вікторія, 

1 курс, спеціальність 
право 

«Змінимо наше 
навчання на краще!» 

поліпшення якості освіти в ЕПК 01.03.2018-
01.09.2018 

«Ні, відрахуванням!» допомога студентам у навчанні 01.09.2018- 
01.12.2018 

« Науковці ЕПК» Створення нового сектору, в якому плануємо відкрити 
напрямок «Проектна діяльність» (необхідно створити 
базу даних конкурсів, на які студенти коледжу зможуть 
подавати свої проекти і отримувати фінансування або 
премії), участь в організації Днів науки коледжу та 
наукових конференціях різного рівня 

до вересня 2018 
року 

«Кращі  старости » Виділити критерії, за якими будуть оцінюватися 
старости груп та розробити рейтинг 

01.03.18-01.09.18 

Інформаційний Кравченко Софія,  
2 курс, спеціальність 
журналістика 

«ЕПК у Instagram» Створення інформаційної сторінки для абітурієнтів 
коледжу 

до 12 березня 2018 
року 

«ЕПК у Telegram» Створення  тематичних груп з призначенням 
відповідальних із числа студактиву коледжу: події 
коледжу;  життя в гуртожитку; спортивне життя ЕПК; 
культурно-масові заходи ЕПК;  староста групи , тощо 

«Газета «Student life»» Створення газети про студентське життя (до 10-річчя 
коледжу), у якій будуть такі рубрики: «Коротко про 
цікаве», «Питання - відповідь з викладачами ЕПК», 
«Фотографи ЕПК», «Корисні поради для підлітків», 
«Цікаві цитати», (висловлювання відомих людей), 

до листопада 2018 
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«Топ розвиваючих фільмів/книг/музичних груп», 
публікація віршів, оповідання, тощо. Кожен випуск – 
одна відома постать, факти ії життя, план заходів на 
наступний місяць 

Профорієнтаці-
йний 

Шевченко Дар’я, 
1 курс спеціальність 
соціальна робота 

«Імідж ЕПК» 
 

Для проведення піар-компанії серед учнів 10-11-х 
класів шкіл Запоріжжя й області 

до квітня 2018 року 

«Коледж чекає на 
Вас!» 

Покращення організації заходу «День відкритих 
дверей» 

«Ярмарок освіти» Брати участь у яр марці освіти, для проведення 
профорієнтаційної роботи серед школярів міста 

Культурно-
масовий 

Ткаченко Мар’я, 
Сидоренко Анастасія 
 3 курс, спеціальність 
організація виробництва 

«Танцювальний батл» Проведення танцювального змагання серед студентів 
коледжу, яке буде проходити щорічно у квітні 

до квітня 2018 

Спортивний Лук’яненко Софія 
2 курс, спеціальність 
туризм 

«Коледж Run» Провести масштабний забіг-змагання до вересня 2018 
року 

Волонтерський Запорожченко Андрій, 
 1 курс, спеціальність 
соціальна робота 

«Зроби цей світ 
кращим!» 

Організація поїздок до дитячих будинків, госпіталів та 
інтернатів  

до вересня 2018 
року 

«Військові України» 
 
 
 

Організація книжкових виставок, участь у загально-
національних акціях допомоги 

до листопада 2018 
року 

Побутовий Сандуляк Лілія,  
1 курс, спеціальність 
туризм 

«Довідничок для 
іногородніх студентів» 

Створити  групу волонтерів для вирішення соціально-
побутових проблем студентів-мешканців гуртожитків. 
Видати довідник для іногородніх студентів ЕПК та 
розмістити його у соцмережах: 
•  цікаві міста для відпочинку; 
• улюблені кафе міста;  
• екскурсії містом та країною. 

вересень 2018 року 
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