
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

НА ПОСАДУ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧОГО КОЛЕДЖУ 

Горового Євгенія 

студента 2 курсу, спеціальності «Фінанси і банківська 

справа» 

   



Студент/студентка = студентське самоврядування 

 Кожен студент – частина студентського самоврядування, яка може щось 

змінити! 

Проблема: Низький рівень залученості студентів в життя коледжу. 

Цілі: 

 • Збільшити кількість студентського активу в коледжі; 

 • Встановлення тісного зв’язку: Студент-студентська рада. 

 

Інформаційний сектор: 

 • Студентська редакція ( Створення студентської редакції 

для організації роботи інформаційного сектору. Даний проект 

збільшить ефективність сектору та дозволить виконувати більший 

об’єм роботи); 

 • SMM план ( Створення пам’ятки для людей, які пишуть 

матеріали на сайт, телеграм канали та інстаграм. Для покращення 

комунікацій між головою сектору та журналістами, а також для 

пришвидшення роботи); 

 • Власні канали (Створення сторінок студентської ради у 

соціальних мережах. Для підвищення інформованості студентів про 

роботу студентської ради).  В межах цього проекту пропонуємо 

створити: 

 • Соціальну сторінку студентської ради в Instagram; 

 • Телеграм канал студентської ради; 

 • Щоденник СР (Телеграм канал студентської ради для 

неформальних звітів своєї діяльності). 

Академічний сектор: 

 • Help way (Створення Google диску, куди студенти/тки 

будуть вносити свої проблеми анонімно.  Це збільшить відкритість 

студентів/ок в питаннях,які їх турбують та допоможе ефективніше їх 

вирішувати). 

Профорієнтаційний: 

 • Привіт, майбутнє ( Створення чату для абітурієнтів 

коледжу з метою професійного спрямування); 



 • EPK-merch ( Створення власного мерчу для підвищення 

іміджу коледжу під час проведення профорієнтаційних заходів( день 

відкритих дверей, виїзні заходи та ін.)); 

 • Раді знайомству (Інтеграція у програму дня відкритих 

дверей студентську раду коледжу, для залучення студентів/ок до своєї 

діяльності); 

 • Спільна робота з адміністрацією у дизайні продукцій 

коледжу(Змінити банери на сайті коледжу, реанімувати Епіка також 

продовжити створення стікерів); 

 • Сучасне залучення абітурієнтів(Використання таргету в 

інстаграмі реклами ЕПК). 

Волонтерський: 

 • Школа волонтерства (Школа волонтерства, ознайомлення 

студентів/ок з теорією волонтерства); 

 • Налагодити співпрацю з організацією Будуємо Україну 

Разом (БУР) (Можливості волонтерства в організації БУР); 

 • ПЛОГІНГ (Еко-волонтерство та спорт для студентів/ок. 

Поєднання бігу та прибирання, чудова можливість підтримувати себе в 

формі та робити своє місто чистішим); 

 • Спільнота ЕПК волонтерів (Утворення спільноти ЕПК 

волонтерів, шляхом об'єднання в чаті у телеграм); 

 • Ну, сортуй! (Організація сортувальної станції). 

Культурно-масовий: 

 • Відкритий мікрофон (Провести неформальний вечір 

комедії в коледжі). 

Побутовий: 

 • Тренінг по правам жильців гуртожитку (Підвищити 

обізнаність студентів в сфері своїх прав при проживанні в гуртожитку); 

 • EПK – ревізор (Нагородження “відзнакою якості” 

найкращі кімнати); 

 • Community help (Використати Google форми для 

вирішення проблем побутового характеру в гуртожитку). 

 • Спортивний: 



 • CHEER EPK(Організувати групу підтримки команд 

коледжу, під час різних змагань. Адже підтримка команд грає важливу 

роль для гравців та мотивує їх на здобуття перемог);  

 • Ти обираєш!(Надати можливість студентам/кам 3 курсу 

вибір занять на парах фізичної культури. На нашу думку, це підвищить 

інтерес студентів до занять фізичної культури). 

 

Традиційні проекти: 

 • День студента (Залучення викладачів до виступу з нагоди 

Дня студента); 

 • Що? Де? Коли?( Пропонуємо створити тренувальний 

майданчик для всіх бажаючих грати в гру “Що? Де? Коли?”, адже це 

чудова нагода перевірити свої знання та пізнати щось нове! Також 

пропонуємо створити команду коледжу, яка буде представляти нас в 

цій чудовій грі); 

 • Куратор teenager ( Продовжити розвиток проекту та 

розробити чіткі вимоги та обов’язки кураторів, адже цей проект гарний 

спосіб інтеграції першокурсників в студентське життя); 

 • Традиційне волонтерство (Продовження традиційного 

волонтерства для коледжу. Регулярні поїздки до притулку для тварин, 

до дитбудинків тощо. Об'єднання із громадськими організаціями 

міста); 

 • Найкращий блок (Проведення конкурсу і нагородження 

переможців); 

 • Найкраща кімната(Проведення конкурсу і нагородження 

переможців). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


