
Програма кандидатки на пост голови 

Студентської ради ЕПФК Косякової 

Мирослави 
 

Коли ми промовляємо слово “коледж”, то які асоціації до вас приходять? Може, 

американська мрія? Де студенти ходять до клубів по інтересах, на заняттях цікаво та у 

вільний час вони відвідують круті вечірки. Я та моя команда прагнемо того, щоб ЕПФК 

став саме таким 

 

Що заважає ЕПФК стати коледжем мрії або проблематика: 

1. Якість навчання: 

- нудні пари 

- оцінка викладачами не знань та навичок 

- академічна недоброчесність 

2. Пасивність студентів: 

- студенти не знають, який вплив мають в управлінні університету 

- відсутність інтересу в проєктах Студради коледжу 

- відсутність власних ідей проєктів та бажання їх втілювати 

 

Ми хочемо це змінити! 

 

Наша візія ЕПФК: (утопія; картинка, яку хочемо бачити) - коледж з якісною освітою та 

розвиненим студентським самоврядуванням  

 

Наша місія: (дії задля виконання візії; рух) - налагодити освітній процес, у якому 

студенти/ки отримують навички та здобувають знання за принципами академічної 

доброчесності та створити активне свідоме студентське суспільство 

 

Наші цінності: 

1. Якісна освіта 

Ми прихильники цікавих лекцій, академічної доброчесності та оцінки знань і навичок 

студентів 

2. Відповідальність 

Виконання Студентською радою своїх прямих обов'язків та обіцянок, вчасна 

звітність 

3. Відкритість 

Готовність до співпраці зі студентами, втілення у життя їх ідей, відкрита робота 

СР (звіт) 

4. Розвиток 

Вдосконалення навичок нашої команди та всебічний розвиток студентства 

5. Єдність 

Згуртованість дій команди та дружнє студентське ком'юніті 

6. Свідомість 

Розуміння свого впливу в коледжі та прийняття різних точок зору, 

толерантність  

*ком’юніті  - це спільнота, об’єднана однією характеристикою 

 

Наші цілі (тобто як буде реалізовуватися місія): 

 

Освітні: 

Завдання Індикатори Дедлайн 



Моніторинг якості освіти к-сть відповідей на 
опитування (100)  

періодично: кожні 3 місяці 

Тренінги по академічній 
доброчесності 

• к-сть людей 30 на 

одному тренінгу 

• проведено тренінги у 

кожній академічній групі 

1 раз на семестр  

Інформаційна кампанія про 
важливість якісної освіти 

• збільшення к-сті 

відповідей на форму 
моніторингу на 50 
відповідей 

кінець зими 2021 

 

Студентське самоврядування: 

Інф. кампанія про 
студсамоврядування 

• реалізація мінімум двох 

проєктів від студентів 

до травня 2021 

Покращення комунікації зі 
старостами: 

- неформальні зустрічі 
- створення чату 
старостату в телеграмі  

• мінімум 2 проблеми у 

групах вирішені після 
звернень до СР 

- зустрічі кожні 3 місяці 
- до кінця лютого 2021 

Ми будемо покращувати комунікацію зі старостами з метою налагодження контакту з 
кожною групою. У створеному чаті старости зможуть оперативно повідомити про 
проблеми нам або ми зможемо проінформувати старост. На неформальних зустрічах 
ми будемо разом визначати проблеми академічних груп та шляхи їх вирішення 
 

 

Академічний сектор: 

Сектор буде займатися реалізацією освітніх цілей та: 

- Starоста (На початку навчального року) 

Тренінг для старост, на якому ми пояснимо їхні обов’язки, дамо поради, щодо 

розподілення часу та розповімо як стати лідером/кою. У кінці року підіб’ємо результати 

роботи конкурсом на кращу старосту 

 

Побутовий: 
1. Кімната відпочинку у 2-ому гуртожитку 

Ремонт кімнати відпочинку для комфортного перебування там мешканців, на прикладі 
3-го гуртожитку. Реалізовувати плануємо сумісно з проєктом “Sos 3”. Початок роботи 
над грантом буде у березні 
 
2. Сімс: гуртожиток  

Гра-симуляція, у якій студенти отримують роль когось з гуртожитку, від коменданта та 
зав.виховної роботи до старости блоку та звичайного студента, - у цих реаліях, які 
трішки перебільшують реальність, потрібно вижити та зрозуміти цінність гуртожитку, як 
своєї домівки 
 
3. “Як вижити у гуртожитку?” 
Тренінг для першокурсників у перші дні заселення, щоб розповісти правила та устрій 
гуртожитків (для 2-го, 3-го гуртожитків). Також всім учасникам тренінгу буде видана 
пам’ятка з необхідної інформацією 
 
4. Community help 

Продовжувати моніторинг проблем мешканців гуртожитку за допомогою гугл-форми 
 
Інформаційний: 

Цей сектор один з найважливіших, бо відповідає за донесення інформації до 
студентства. У період дистанційки важливість “інформу” важко переоцінити. 
Окремих проєктів ми не плануємо, натомість будемо займатися подальшим розвитком 
соц. мереж. Також інформаційні кампанії, про важливість якісної освіти та про 



студсамоврядування, будуть здійснюватися цим сектором 
 
Індикатори: 

• збільшення к-сть підписників (інстаграм на 500 підписників, телеграм - на 300) 

 
Профорієнтаціний: 
1. Пробний день у коледжі (Раз на рік, протягом тижня) 

Можливість для абітурієнтів спробувати навчання у коледжі, відвідуючи наші пари. 
  
2. Пара з СР на підготовчих курсах  

Провести додаткову пару на підготовчих курсах для абітурієнтів. На цій парі розповісти 
майбутнім студентам про можливості реалізації у ЕПФК, Студраду та самоврядування. 
 
3. Abit_bot 

Телеграм-бот у якому будуть зібрані відповіді на найчастіші запитання абітурієнтів 
 
Культурно-масовий: 
1. Коледж має талант (Раз на рік) 

Конкурс, де кожен бажаючий зможе показати свій талант, а пройшовши у фінал матиме 
змогу отримати цінні призи. 
 
2. Бла-бла вечірка  
Вечір тімбілдінгу та знайомства студентів 
 
3. Ігролайн (раз на 2 тижні) 

Регулярні вечори ігор, на яких студенти будуть спілкуватися та заводити нових друзів. 
Можливо проводити онлайн та офлайн 
 
4. Кіновечори (раз на 2 тижні) 
Регулярні вечори кіно, де студенти зможуть дізнаватися більше про кіномистецтво та 
спілкуватися. Можливо проводити онлайн та офлайн 
 
Соціальний: 
Ми змінюємо назву сектору з “волонтерського” на “соціальний”, щоб більш розкрити 
його діяльність. 
 
1. Благодійний фестиваль 

Фестиваль на території студмістечка, де студенти познайомляться з громадськими 
організаціями, матимуть змогу купити речі хенд мейд та скуштувати смаколики або 
приготувати та продати їх. Виручені кошти підуть на благодійність  
 
2. Похід разом з дітьми з дит. будинків  

Прогулянка студентів і дітей, разом із скаутами на о. Хортиця. Мета - спілкування, 
соціалізація та обмін досвідом. 
 
3. Регулярні прогулянки з собаками у притулку (1 раз на місяць) 
4. Екологічні акції з очищення міста (2 рази у семестр) 
 

- ЕПФК rewards  

Система накопичення нагород за відвідування наших заходів, волонтерських акцій або 

допомозі в їх організації. Студент/ка обирає в боті категорію за яку хоче отримати бали, 

надсилає фото-підтвердження, адмін/ка боту перевіряє та нараховує бали. Потім 

користувач/ка може переглядати свою загальну кількість балів. У кінці року будуть 

підведені підсумки та студент/ка з найбільшою к-стю балів отримає приз. 

 

- ЕПФК лекторій (Раз на 1.5 місяці) 

Регулярні лекції спрямовані на розвиток свідомості студентів у темах здоров’я 
(фізичного та ментального), фінансової грамотності, толерантності тощо 
 
Традиційне: 
- Студкураторство 
На початку навчального року кожній групі першокурсників присвоюють студента 2-3 
курсу, який стає їхнім студентським куратором. Студкуратор - це провідник у коледжі, 



який допомагає швидше освоїтися 
 
- Посвята у студенти 

Захід спрямований на знайомство першокурсників між собою на початку року. 
 
Свідомим ком’юніті - крізь усі перешкоди. Ти з нами? 


