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АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Степанов Данило Андрійович, народився 21 вересня 2000 року в смт Нижні Сірогози Херсонської 

області. На даний момент мешкаю у м. Мелітополі. 

З 2006 по 2015 рік навчався в Нижньосірогозькій ЗОШ №1, Херсонської області 

Був призером обласних та районних олімпіад з української мови та географії, також маю першості на 

обласних змаганнях з баскетболу, член Малої академії наук України, призер секцій з екології, біології, 

географії та української мови. 

З 2015 по 2015 роки - голова культурно-масового сектору та президент школи  

В 2016 році вступив до Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету на 

спеціальність туризм. На даний момент-студент 2-го курсу групи К242-16, приймаю активну участь у 

житті групи. Під час навчання був волонтером та працював з волонтерським сектором факультету 

соціології та управління  

 Постійно проживаю за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 24 

Контактний номер: 0660172009 

E-mail: Stepanov.Danila.2000@icloud.com 

Instagram: depytat45_ 

 

Давайте задумаємося, в чому складається головна задача системи студентського 

самоуправління? На мій погляд, вона полягає в тому, щоб зробити коледж великим, аніж просто 

формальним закладом, в якому приходиться проводити близько шести годин на день. 

Наша команда зробить все можливе для того, щоб підтримати існуючий  рівень коледжу та 

започаткувати нові традиції  

Цілі нашої команди:  

•  Відстоювання тих ідей студентських демократичних традицій, які покладені в основу 

діяльності нашої Ради. 

• Створення умов для максимально ефективної реалізації всіх соціально значущих 

студентських ініціатив 

• Налагодження стабільної співпраці «Студент-адміністрація» 

• Організація співробітництва зі студентською радою університету 

Загальні цілі секторів: 

Академічний сектор: 
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• Співпраця з викладачами на всіх рівнях навчання  

• Організація науково дослідної роботи 

• Проведення лекцій та вебінарів 

Культурно-масовий сектор: 

• Збереження та підтримка надбань здобутих попередньою студрадою 

• Допомога студентам-першокурсникам у проявленні їх талантів 

• Організація тематичних свят та вечірок 

Побутовий сектор: 

• Перевірка стану кімнат та блоків 

• Проведення конкурсу на кращу кімнату та блок 

• Розробка проекту кімнати відпочинку за принципом «Free Space» 

• Розробка анонімної скриньки довіри для проживаючих у гуртожитку 

Профорієнтаційний сектор: 

• Маркетингові кампанії коледжу у соціальних мережах 

• Випуск та розповсюдження друкованої продукції 

• Створення промоакцій в Instagram 

Спортивний сектор: 

• Проведення дня здоров’я та інших «Open Air» заходів 

• Пропагування залучення до спорту студентів 

• Акції «Я за спорт» та ін. 

Інформаційний сектор: 

• Співробітництво з інформаційними структурами 

• Розповсюдження інформації щодо студентства  

• Запровадження нових векторів роботи 

Ми вважаємо, що Студентська рада Економіко-правничого коледжу ЗНУ повинна грати 

принципово важливу роль у побудові взаємодії між окремими студентами та всією освітньою 

системою саме такими принципами роботи і будемо керуватися моя команда, і разом ми 

зробимо коледж кращим 

 

 


