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Цілі нашої команди:  

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу; 

• надання студентам можливості особистісного та професійного росту; 

• залучення студентів до участі в активному громадському, культурно-

масовому та науковому житті\життях; 

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

• організація співробітництва з молодіжними організаціями та студентами 

інших вищих навчальних закладів; 

• ми хочемо бути потрібними і бути великою родиною Економіко-

правничого коледжу. 

 

Принципи нашої роботи:  

1. Підтримка та реалізація студентських ініціатив. 

2. Активна співпраця з адміністрацією коледжу. 

 

Структура студентської ради передбачає наявність голови, заступника та 

6 секторів (культурно-масового, інформаційного, зовнішніх комунікацій, 

спортивного, волонтерського, побутового).  

Ми вже розробили приблизний план роботи протягом року, тож загальні 

завдання секторів наступні. 

Культурно-масовий сектор: 

–  досягнення високих результатів у різноманітних університетських 

конкурсах; 



–  відкриття талантів студентів, допомога їм у творчій діяльності та розвиток 

естетичного бачення; 

–  організація різноманітних тематичних святкувань для студентів та 

викладачів ЕПК; 

–  участь у загально університетських заходах та реалізація заходів суто 

нашого коледжу; 

–  організація закритої вечірки, присвяченої святкуванню Нового року; 

–  Створення команди КВК для представлення коледжу на факультетських та 

міських конкурсах 

Інформаційний: 

–  піар заходів, залучення до участі у них максимальної кількості студентів; 

–  висвітлення подій як коледжу, так і університету; 

–  наповнення контентом соціальних мереж та поширення у них діяльності 

коледжу; 

–  проведення фото- та відео-конкурсів; 

–  проведення літературних вечорів  

–  просування сторінок коледжу у соціальних мережах; 

–  видозміна дизайну сайту ЕПК; 

–  відновлення та удосконалення власного журналу коледжу; 

–  поновлення активності студентів старших курсів та збільшення активності 

молодших курсів. 

Зовнішні відносини: 

–  співпраця з Міською молодіжною радою; 

–  співпраця з міжнародним сектором центральної студради ЗНУ; 

–  розробка проекту «Битва коледжів» та представлення його як роботи 

студентської ініціативи на проектні змагання нашого міста. 

Спортивний: 

–  організація спортивних змагань на рівні коледжу та участь у загально 

університетських; 

–  заохочення студентів до спортивного життя коледжу; 

–  пропагування здорового способу життя; 

–  залучення студентів до Кубка з футболу серед факультетів та підтримка їх 

на змаганнях; 

–  долучення студентів ЕПК до міського вело дня навесні;  

–  організація спартакіади навесні. 

Волонтерський: 



–  проведення еко-проектів: збір макулатури, батарейок та пластикових 

кришечок (для допомоги воїнам АТО); 

–  залучення студентів коледжу до благодійності. 

Побутовий сектор: 

–  організація побуту студентів ЕПК у гуртожитках; 

–  перевірка стану кімнат та інших приміщень гуртожитку; 

–  контроль за поведінкою студентів коледжу у стінах гуртожитків; 

–  своєчасний збір скарг про недоліки у гуртожитках та доведення їх до 

відому адміністрації коледжу. 


