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Наша команда – команда активних студентів, що є учасниками багатьох проектів 

та заходів, переможцями конкурсів. 

Ми віримо, що майбутнє починається сьогодні. «Змінюй і змінюйся» - ось 

наш девіз. Попередня студентська рада вже почала процес змін у студентському 

самоврядуванні, ми ж підтримуємо ці зміни і бачимо багато перспектив, знаємо як 

скорегувати вже започатковані реформи та які треба ще ввести. 

Ми хочемо, щоб студентське самоврядування мало достатній авторитет, 

щоб до нього було залучено якомога більше студентів. Маємо особисте, трохи 

оновлене бачення структури студентської ради і маємо на меті втілити це в життя! 

Ми сміливо стверджуємо: «Голова – не виконавець, а менеджер, який повинен 

вміти розумно організувати роботу свого сектору»!   

Цілі нашої команди:  

 захист прав і інтересів студентів 

 створення нових та ведення традиційних проектів для самореалізації 

студентів  

 створення єдиного бренду Економіко-правничого коледжу задля 

подальшого розвитку та створення позитивного іміджу коледжу та 

університету 

 підтримка стратегії коледжу щодо виховання свідомих громадян 

України 



 ефективність поширення інформації 

 розвиток освітнього потенціалу 

 виховання активного покоління 

 залучення більшої частки студентства до самоврядування  

Принципи нашої роботи:  

 Відкритість. 

 Взаємоповага, взаємодопомога. 

 Цілеспрямованість та орієнтованість на результат. 

 Відкритість до співпраці з адміністрацією, студентськими радами інших 

факультетів, коледжів, університетів. 

 Обов’язкове виконання покладених обов’язків 

 Колегіальність прийняття рішень 

 Оновлення точок зору. 

 Змінність на виховання майбутніх поколінь перспективних для 

студентського самоврядування. 

 

Задля досягнення єдиної мети – розвитку коледжу, студентського 

самоврядування та особистості студента ми маємо на меті впроваджувати  

проекти. Сутність цих проектів буде полягати в  отриманні грантів, самореалізації 

та саморозвитку студентів , під час діяльності, яка буде сприяти укріпленню 

студентської ради та знаходження додаткових джерел фінансування задля розвиту 

її діяльності. 

Ми маємо наступну структуру секторів та план роботи на рік кожного з 

них:  

Інформаційний 

- оновлення інформаційної стратегії коледжу 

- оновлення та корегування сайту задля залучення більшої кількості 

відвідувачів: 

створення більш ширшого опису майбутніх кваліфікацій, 

опис навчальних предметів 

зручність елементів  

використання доцільних заголовків та ключових слів 

наочність пошуку інформації 

наявність мапи сайту 

інструменти зворотнього зв’язку 

-    створення цікавих шоу для інформування студентів та залучення 

абітурієнтів 

 



Академічний сектор  

–робота студентських кураторів (школа молодого куратора – 6 занять) 

- участь щотижня в роботі старостату 

- контроль роботи старост 

- започаткування проекту «Діджиталізації» 

PR сектор 

- створення бренду коледжу 

- створення нової брендбуку 

- створення оновленої рекламної продукції  

- реклама орієнтована на популяризацію спеціальностей 

Соціальний 

 –організація та проведення волонтерських заходів у коледжі  

- встановити системні зв’язки з благодійними організаціями міста та країни 

Культурно-масовий сектор 

- організація участі у загальноуніверситетських заходах 

- організація тематичних заходів у коледжі 

- створення команд талановитих студентів та груп за напрямами задля 

розкриття їх талантів 

- організація фотозон та вистав та привітань на свята 

Побутовий сектор 

- допомога в адаптації студентів до життя в гуртожитку 

- організація тематичних заходів 

- розробка мапи заходів, якими можна зайняти себе у вільний час 

Спортивний 

- організація команд для участі у спартакіаді коледжу 

- Залучення студентів до участі у змаганнях обласного рівня 

- розробка цікавих челенджів 

Загальний план 

Загальну роботу студентської ради маємо на меті втілювати через 

проект «Generation» задля розвитку лідерських якостей майбутніх голів 

секторів! Сутність проекту полягає в закріплені за головами секторів  

активних в цих секторах першокурсників з метою виховання в них 

лідерських якостей та підготовки до майбутнього очолення секторів.   

Проект «Діджиталізація» мною вже введенно електронний формат 

щоденного звітування старост. І попереду ще маємо на меті розробити 

подібні проекти. 



Проект «Helper» полягає у відкритості простору Студентської ради  

коледжу (аудиторії 202) задля роботи проектних груп та розробки ідей щодо 

поліпшення роботи системи коледжу! Цей проект має структурувати і роботу 

студентської ради і студентського активи. Важливим пунктом є 

систематизація роботи кабінету (офісу) студентської ради, проведення 

тренінгів.  

Ми повинні пам’ятати і про важливе право голосу студентської ради! Не 

забувати про відстоювання своєї точки зори, активну участь у складі педагогічної, 

вченої та молодіжної міської рад! Участь студентської ради в стипендіальній 

комісії є також дуже важливим важілем і ми не повинні про нього забувати! 

Попередня студентська рада вже започаткувала нову стратегію змін, ми 

вдячні за це та готові продовжувати шлях, додаючи свої зміни, задля подальшого 

розвитку коледжу, студентського самоврядування та особистості кожного 

студента. Ми віримо що поєднання у нашій команді досвідчених людей та 

новачків, але активних у певних секторах зможе продовжити задану стратегію та 

підняти рівень студентського самоврядування не ще одну сходинку вище!   

 


