
    ПЕРЕДВИБОРЧА  ПРОГРАМА  
         Я, Хохля Максим Васильович, студент Ерастівського коледжу ім. Е.К. Бродського 

ДДАЕУ, балотуюсь на посаду голови студентського самоврядування  коледжу, тому що ще 

зі шкільних років полюбляю займатися самоорганізацією та спільною творчою роботою зі 

своїми однолітками.  

         Я пропоную моїм однодумцям активізуватися та організувати самоврядування 

за  напрямками, кожному з яких відповідають різні комісії: культурно-масова, 

спортивна, організаційно-масова, інформаційна, оздоровча, навчально-соціальна та 

житлово-побутова. 

Моя програма: 

1)  Гідне представлення коледжу на місцевих, регіональних  заходах; 

2)  Проведення профорієнтаційної роботи; 

3)  Створення позитивного іміджу коледжу у селищній громаді та в районі; 

4)  Організація студентських тематичних вечірок; 

5)  Допомога та сприяння в реалізації нових проектів та заходів, що стануть 

традиційними в нашому коледжі. 

У зв’язку з цим, ставлю перед собою ряд завдань: 

1. Культурно-масова діяльність: 

 проведення щорічних заходів, таких як «Посвячення у студенти», новорічний 

концерт, «8 березня», «День студента», Дні спеціальностей, «День народження  

коледжу», «День знань», «Хелловін»; 

 проведення інтелектуальних та пізнавальних ігор; 

 фотоконкурси, конкурси плакатів; 

 участь у флешмобах; 

 кіновечори; 

 пропаганда здорового способу життя; 

 конкурси на кращу кімнату у гуртожитку. 

2. Організаційно-масова діяльність: 

 Проведення щотижневих зборів студентського самоврядування і оформлення 

звітів про виконану роботу. 

3. Житлово-побутова діяльність: 

 Доведення інформації до адміністрації і вирішення проблем, пов’язаних з 

гуртожитком; створення мотивації для підтримки дисципліни і порядку у 

кімнатах гуртожитку, перевірки кімнат. 

4. Інформаційна діяльність: 

 Поширення оголошень, афіш в коледжі, на сайті коледжу, в соціальних 

мережах; 

 Оформлення стендів. 

5. Спортивно-масова діяльність: 

      Проведення спартакіад  з різних видів спорту, «Дня здоров’я». 

     

   На мою думку, проблем, які не можна вирішити, не існує. З підтримкою і довірою 

однодумців, бажанням, метою, рішучістю і завзяттям стане можливим втілення в життя 

всіх ідей.  Отож, шановне студентство, сміливіше, можливо, саме Ваш голос 

вирішить результат виборів. Робота у студентському самоврядуванні повинна 

приносити задоволення. Ми не повинні забувати, що усі наші думки, прагнення, дії 

спрямовані на досягнення єдиної мети. Ми повинні прагнути робити життя нашого 

коледжу кращим і цікавішим! 


