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Мені не байдужа доля студентів нашого університету – це головна 

причина подачі моєї кандидатури на посаду Голови Студентської ради 

ПУЕТ. 

Університет - це другий дім студентів, місце, де вони повинні 

відчувати себе потрібними, корисними та почутими. Це те місце, де вони 

можуть пробувати себе в різних сферах, де можуть покращувати свої 

професійні та людські якості, помилятися і падати, а потім підніматися і 

сміливо йти далі, знаючи, що оточуючі допоможуть у всіх починаннях та 

надихнуть на подальші звершення. 

 

Моя програма діяльності: 

1. Наука 

Я маю намір долучити студентський актив до співпраці з науковим 

товариством ПУЕТ та залучити до нього якомога більше студентів. Спільно, 

ми будемо створювати різноманітні наукові проекти, тематичні тренінги та 

семінари задля поліпшення професійних навичок студентства. 

Я та команда активістів ПУЕТ вже працюємо над організацією 

інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?». 

Вважаю, що наукова діяльність студента не повинна закінчуватись 

лише парами! 

 

2. Спортивне життя 

«Спорт - невід’ємна частина життя!»  

Маю на меті й  надалі залучати студентство до спорту та здорового 

способу життя. Ми звернемося за допомогою до кафедри фізичного 



виховання та щомісячно влаштовуватимемо змагання із різних видів спорту 

на рівнях курсу, факультету чи інституту та на рівні університету. 

Наразі обговорюється питання, щодо можливості безкоштовного 

відвідування студентами спортивного залу ПУЕТ декілька разів на тиждень. 

 

3. Дозвілля  

Дозвілля студентства – це один із головних секторів роботи 

Студентської ради ПУЕТ. 

Студентський актив й надалі продовжуватиме роботу над організацією 

таких популярних серед наших студентів заходів, як фотовиставки, 

фотоконкурси, літературні та акустичні вечори, організація зустрічей з 

культурними діячами , різноманітні акції, вікторини, квести та конкурси, а 

також перегляди кінофільмів. 

Минулого року я на чолі зі студентським активом: 

 відновили традицію щотижневого проведення гри в Мафію; 

 організували фотовиставку «Глаза ПУЭТ», що увінчалася 

успіхом; 

 започаткували традицію щотижневих тематичних вечорів. 

На даний момент часу я спільно зі Студентською радою розробляємо 

сценарії до таких заходів, як «Містер ПУЕТ» та «Голос ПУЕТ». 

Якісна організація дозвілля мешканців гуртожитку, зробимо кімнати 

відпочинку для студентів у кожному гуртожитку ! 

 

4. Благодійність  

«Допомогти тому, хто цього потребує!» 

Мета благодійного сектору - активізувати роботу з благодійними 

організаціями та тісно співпрацювати з ними, систематично відвідувати 

дитячі будинки та різнопланово надавати допомогу всім , хто її потребує. 

Починаючи з минулого року, в університеті працює волонтерська група 

«Пуетівці», до якої входять і члени Студентської ради. Завдяки співпраці 

членів волонтерської групи та студентського активу було проведено безліч 

різних заходів, результатом яких стали щирі посмішки знедолених. 



Хочу започаткувати проект, щодо колективного прибирання вулиць 

нашого міста під назвою: «Чисті околиці – європейське майбутнє». 

 

5. Іміджева політика!  

Іміджева політика – достатньо важливий сектор роботи. 

Одним з важливих напрямків роботи стане саме розробка нагрудних 

значків, канцелярії з іменним маркуванням Студентської ради ПУЕТ.  

Хочу збільшити кількість проведення спільних заходів зі 

Студентськими радами інших ВНЗ міста та й загалом України.  

Нещодавно я та студентський актив залучилися ідеєю проведення 

Всеукраїнського форуму на базі нашого університету серед інших 

економічних ВУЗів країни. Темою для форуму може стати: «Проблеми 

економічного сектору України. Студенти, як запорука успішного 

майбутнього». 

 

6. ЗМІ 

«Незалежні та об’єктивні ЗМІ!.» 

Основним напрямом роботи цього сектору є збір, обробка та 

розповсюдження інформації, щодо заходів, що відбуваються в університеті 

та поза його межами та своєчасне інформування про них. 

Для поліпшення роботи цього сектору діяльності Студентської ради 

ПУЕТ буде створено відео блог Студентської ради, завдяки якому студенти 

зможуть переглядати короткі огляди концертів, різних заходів, конференцій 

та й загалом спостерігати за роботою студентського активу. 

Наразі ведеться робота над проектом, що має назву «Дошка пошани», 

що створюється з метою освітлення досягнень студентів у галузі освіти, 

науки, культури та спорту. 

 

7. Захист студентів 

«Захистити кожного - наше покликання!» 

Студентський актив має на меті створення комісії, яка б займалась 

вирішенням будь-яких питань, що стосуються навчального процесу чи 



проживанні в гуртожитку. Ваші звернення стануть предметом обговорень та 

прийняття об`єктивних рішень! 

На мою думку, проблем, які не можна вирішити не існує!  

 

8. Ваша думка - наші пріоритети!  

Соціологічні опитування. Дослідження громадської думки, з наступним 

поданням пропозицій до адміністрації ПУЕТ.  

Щомісячні збори студентства для відкритої розмови з Ректором та 

адміністрацією нашого ВУЗу, для виявлення проблем різноманітного 

характеру і їх вирішення. 

Двері студентської ради завжди відкриті для Вас, ми із радістю будемо 

співпрацювати с кожним студентом . Почутими будуть всі без виключень! 

 

Студентський актив університету – це команда ініціативних, 

талановитих і наполегливих студентів.  Студентська рада ПУЕТ – це 

саме ті представники студентського самоврядування, які готові 

витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права й інтереси 

студентів. 

Ми, студенти ПУЕТ, маємо активну життєву позицію та вже стали 

лідерами в нашому місті. Університет має зберігати лідерство! 

З підтримкою і довірою однодумців, бажанням, метою, рішучістю і 

завзяттям стане можливим втілення в життя всіх ідей та проектів! 

Закликаю Вас бути патріотами свого університету та сумлінно 

працювати на його користь.  

Приєднуйтесь! 

 

 

 

E-mail: alexnikologorski@gmail.com 

Номер телефону: +38(093)5791190 

 


