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Назва сектору Кандидат на 

посаду 

Проекти Короткий зміст Строки реалізації 

Академічний Селін Артем,  

2 курс,  

спеціальність туризм 

Що? Де? Коли? Зробити тренувальний майданчик для всіх бажаючих грати в гру та створити команду коледжу  до квітня 2019 

Краща староста Виділити критерії за якими буде обрана краща староста та розробити відповідне положення. до травня 2019 

Куратор-tinager У вересні у кожної групи буде призначено студентського куратора, який буде допомагати студентам адаптуватися до навчання в коледжі та активно залучати їх до поза навчальних заходів. до вересня 2019 

Інформаційний Кравчук Софія,  

3 курс,  

спеціальність 

журналістика 

ZNO-поміч Відновити історії з тестами ЗНО з української мови, математики та історії березень 2019 

Розробка стилю Instagram та 

Telegram 

Зробити крутий новий дизайн, щоб сторінка в Instagram, була презентабельною. 

Розробити чітку структуру наповнення Telegram-каналу 

впродовж усього року 

Диванна екскурсія Ознайомити студента з цікавими місцями студентського містечка через простори Інтернету травень 2019 

History EPK Знайти інформацію про досягнення коледжу з років його заснування та розпочати історичний літопис нашого коледжу до вересня 2019 

Профорієнтаційний Вознов Єгор,  

2 курс,  

спеціальність 

менеджмент 

Мавроді Дар’я, 2 курс, 

спеціальність бухгалтерський 

облік 

Піар-менеджири проводити активну роботу з менеджерами EПK за 2 тижні до початку заходу (День відкритих дверей, поїздка до Козак-палацу, профорієнтація в школах). 

Сектор співпрацює з адміністрацією коледжу) 

впродовж усього року 

Піар EПK через заходи реклама коледжу на масштабному заході в будь-якій школі, на партнерських умовах  впродовж усього року 

Нові стильні букви EPK замовити букви з дерева для використання їх в іміджевих заходах 

Культурно-масовий Саркісова Катерина,  

3 курс,  

спеціальність 

журналістика 

EПK-форум провести міні-форум для студентів коледжу на базі ЗНУ, разом з адміністрацією вересень 

2019 

Студентська весна 2019 взяти участь у конкурсі березень 2019 

Дозвольте відрекомендуватися 2019 взяти участь у конкурсі жовтень 2019 

College day взяти участь у конкурсі листопад 2019 

8 березня привітати зі святом адміністрацію та дівчат коледжу березень 2019 

Miss University залучити дівчат до участі в конкурсі січень 2020 

Mister University залучити хлопців до участі в конкурсі жовтень 2019 

Спортивний Магдич Захар, 3 курс,  

спеціальність інженерія 

програмного 

забезпечення 

EПK-ЗОЖ залучати студентів до міських заходів, налагодити партнерські умови з вело-прокатом, щоб студенти мали знижку на прокат велосипедів. впродовж усього року 

  Покращення заходів, які є традиційними в коледжі   

Волонтерський Судакова Полiна,  

Огiренко Дар я 

1 курс,  

спеціальність соціальна 

педагогiка 

Додай зеленого в EПK озеленення території EПК Березень–травень 2019 

Відчуй необхідність поїздки до притулку тварин Травень–серпень 2019 

Продовжувати традиції добрих справ поїздки до дитбудинків та воєнних шпиталів листопад-січень 2019–2020 

Чисте довкілля прибирання сміття на визначеній забрудненій території  вересень–листопад 2019 

Побутовий Сандуляк Лілія,  

2 курс,  

спеціальність туризм 

Довідничок для іногородніх видати довідник для іногородніх студентів ЕПК та розмістити його у соцмережах: 

- цікаві міста для відпочинку; 

- улюблені кафе міста; 

- екскурсії містом та країною 

до вересня 2019 

EПK - чистюлька перевірка кімнат головою сектора у складі комісії з адміністрацією коледжу на предмет дотримання вимог до мешканців гуртожитку ЗНУ, що викладені в Положенні про гуртожиток та відповідних договорах. впродовж усього року 

«Найкращий блок» проведення конкурсу і нагородження переможців березень –квітень 2019 

«Найкраща кімната» проведення конкурсу і нагородження переможців березень –  квітень 2019 

Info-time інформування студентів щодо рішення комісії щодо умов продовження проживання на наступний рік.  травень 2019 

Чат в Telegram створити чат для студентів ЕПК, які проживають в гуртожитку, де вони можуть розповісти про проблеми, які існують –голові побутового сектору та адміністрації, домовитися про зустрічі та просто поспілкуватися березень 2019 


