
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

НА ПОСАДУ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

Даніч Аміни 

студентки 3 курсу, спеціальності «Туризм» 

   



Одна людина не може знайти рішення , але сотня – можуть придумати 

щось шалено круте! 

Проблематика: Так як коледж є відокремленим структурним підрозділом , 

тому ми вважаємо, що він не завжди повинен підпорядковуватися 

університету.  

Цілі: 

Збільшення кількості самостійних заходів; 

Комунікація студент = викладач; 

Посилення бренду коледжу у соціальних мережах; 

Активізувати бажання студентів до волонтерської діяльності; 

Створення асоціації спорт = коледж; 

 

Академічний сектор: 

● Онлайн старостати (Проводити у зумі або на подібних платформах 

для всіх курсів у зручний час); 

● Старостат-конференція (Проведення старостатів на платформі Ютуб 

каналу ЕПФК); 

● Медіа простір (Інформація по старостатам на сайті. Створити окремий 

розділ, де вказана вся інформація,  що оголошувалась під час 

старостату); 

● Вступний крок для першого курсу (Для старост першого курсу 

зробити настанову, де буде вся інформація щодо журналів, правил 

заповнення, ведення і т.д); 

● Створення телеграм боту (З посиланням на потрібний розділ сайту 

коледжу); 

● Обов’язкова зустріч зі студентством (Зустріч на тему стипендій, 

бюджету, додаткових балів і т.д). 

 

Інформаційний сектор: 

● Тік Ток ЕПФК (Створення і ведення сторінки ЕПФК на платформі Тік 

Ток); 



● Сучасний візуал (Оновлення візуалу та введення трендового, більш 

корисного контенту для сторінок ЕПФК в Telegram та Instagram); 

● Меми ЕПФК (Співпраця зі Студентською радою, надсилання 

гумористичних картинок); 

● ТСТ «take,create,talk» (Постійна робота відео оператора, фотографа та 

кориспондента. Знімання контенту на заходах для ведення соціальних 

мереж); 

● Погода ЕПФК (Розробка нової рубрики в Інстаграм); 

● «Read in 5 steps» (Створення телеграм боту, де студенти 1 та 2 курсів 

зможуть швидко знайти посилання на аудіо, критику, скорочений чи 

повний текст та переказ його на платформі YouTube з зарубіжної та 

української літератури). 

 

 

 

Профорієнтаційний: 

● Неформальний день відкритих дверей (Неформальний день 

відкритих дверей. Створення онлайн- конференції у Zoom, щоб 

поспілкуватися в неформальній обстановці з абітурієнтами. Розповісти 

за спеціальності, свята, заходи); 

● Профорієнтаційне опитування (Створення платформи тестувань для 

визначення професії); 

● Неформальний скринінг (Створення тестів в ігровій формі. 

Відмінність школи від коледжу); 

● Створення телеграм боту (Посилання на розділ сайту коледжу з 

необхідною інформацією для абітурієнтів); 

● Відновлення (Епіка, банерів, реклам тощо); 

● Розробка нетрадиційних листівок (Абітурієнти зможуть побачити 

фотозвіт та відеозвіт усіх заходів на афішах коледжу). 

 

 

 

 

 



Культурно-масовий: 

● Таємна валентинка (Проведення дистанційного заходу до дня 

закоханих); 

● Міссіс ЕПФК (Проведення культурно-масового заходу); 

● Містер ЕПФК (Проведення культурно-масового заходу); 

● Ліга сміху ЕПФК (Організація гумористичного заходу); 

● «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» (Проведення інтелектуальної гри); 

● Модернізований День Вчителя (Проведення активного конкурсу між 

студентами та викладачами); 

● «Who is on the top ?» ( Мозговий штурм обох сторін –  

студенти = викладачі). 

 

Спортивний: 

● Популяризація видiв спорту(Щомісячне обрання видів спорту на 

сторінці Інстаграму – зйомка відео в умовах дистанційного навчання 

або проведення майстер класу в умовах очного навчання); 

● Доступний спорт Запис відеоролику з доступними предметами: 

стілець рушник, м’яч, пляшка, каремат тощо) виконання вправ. 

● Спортивне Дерево ЕПФК (Онлайн флешмоб для ознайомлення з 

видатними спортсменами, які є родичами наших студентів); 

● Покатухи на байдарках (Після сесій та ЗНО, буде проведено збір 

студентів у позанавчальний час. Розіграш одного безкоштовного місця 

для найактивнішого учасника студактива колледжу); 

● Богатирські ігри (Змагання в стилі українських традицій, на яких 

будуть представлені команди від кожної спеціальності.); 

● Допомога першачкам (Декілька відео ознайомлення з нормативами 

для творчого конкурсу); 

● Спортивна декада (Змагання з різних видів спорту між 

спеціальностями 1-4 курсів); 

 

Волонтерський: 

● Ярмарка талантів для студентів + (Створення заходу для розкриття 

особистості соціального захисту студентів інклюзивного характеру) 

● Зірковий десант (Організація свят та заходів для дітей з дитячих 

будинків та лікарень); 

● Month charity (Щомісячний збір речей та коштів в дитячі будинки та 

притулки для тварин). 

 

 



Побутовий: 

● Hours of help (Створення Google форми для студентів, що проживають 

в гуртожитку, де вони зможуть висвітлити свої проблеми побутового 

характеру); 

● Free time event (Організація заходів у вільний час); 

● Найкращий блок (Проведення конкурсу «Найкраща кімната» та 

нагородження переможців); 

● Лови мить (Проведення фотоконкурсу); 

● Гайд way (Проведення екскурсій для першого курсу по району та 

місту). 

 

Науковий: 

● Створення телеграм канал (Для інформування про офлайн заходи 

для саморозвитку на рівні міста та онлайн на рівні країни); 

● Workshop (Проведення тренінгів  для студентства: 

- підготовка до ЗНО 

- допомога в написанні Молодої Науки  

- різноманітні тренінги з викладачами  коледжу  

- тренінг по командостворенню); 

● Відновлення роботи Наукового студентського товариства 

(Створення команди наукового товариства); 

● Daily English для студентів (Спікінг клаб від викладачів, школа 

англійської мови для охочих. Розвиток базових навичок англійської 

мови у студентів коледжу); 

● День іноземних мов (Привітання на різноманітних мовах світу). 

 

Власні проекти СР: 

● Інформаційний базар (Обмін досвідом зі студентським парламентом 

всієї України); 

● Розробка EPFK MERCH; 

● Кава брейк (Для охочих студентів та викладачів в позанавчальний 

час); 

● Створення Telegram ботів для кожного сектору. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


