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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

ЛЕЦЯ ВЛАДИСЛАВА АНДРІЙОВИЧА 

 

Балотуючись на посаду голови Студентської ради, основними цілями 

для мене є: зробити студентське самоврядування університету найкращим на 

Полтавщині та в Україні,  працювати над якісним навчанням та по-

справжньому насиченим дозвіллям студентів, а пріоритетним завданням є 

формування сильної студентської команди, кредом якої буде: 

« Студенти для студентів!» . 

Конкретні дії для вдосконалення студентського життя 

I. Створення умов для самореалізації кожного студента: 

1. Проведення тренінгів, майстер-класів, та лекцій для розвитку 

студентів. Відновлення роботи дискусійного та дебатного клубів. 

2. Сприяння участі студентів у заходах регіонального, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

3. Ініціювання та розвиток нових студентських проектів. 

4. Підтримка і сприяння діяльності волонтерського центру. 

5. Поліпшення умов у студентському містечку та гуртожитках. 

II. Дозвілля: 

1.   Організація екскурсій та подорожей  студентів по області, Україні 

та за кордон (за сприяння студентської туристичної агенції). 

2. Організація освітніх і культурно-масових заходів для студентів, що 

будуть відбуватись кожного місяця (концерти, турпоходи (у теплий період), 

дискотеки, боулінг, більярд, кіно вечори та кіно під відкритим небом, 
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екскурсії та подорожі, спортивні змагання, святкування державних свят тих 

країн, з яких приїхали студенти на навчання до ПУЕТ, відновлення роботи 

університетського радіо, організація дозвілля у гуртожитках, організація 

флеш-мобів тощо. 

3. Створення і забезпечення діяльності  «PUET TV». 

 

IІI. Покращення дозвілля та проживання в студентському містечку 

та гуртожитках: 

 робота душу з 06:00 до 23:00 год, щоденно, безперервно; 

 робота ліфтів у гуртожитках з 07:00 до 23:00 год, у будні та в неділю, в 

суботу з 07:30 до 21:30 год; 

 створення студентської алеї з лавками (у березовому сквері) та 

встановлення лавок біля гуртожитку №3, ремонт лавок біля кожного з 

гуртожитків; 

 прибирання снігу на території університету та студентського містечка – 

спеціальною технікою; 

 забезпечення безпечного проходу від студентського містечка до 

університету за будь-яких погодних умов; 

 надання поліграфічних послуг у гуртожитках; 

 провести переговори з інтернет-провайдером, щодо перегляду тарифів 

оплати за інтернет та можливості їх зменшення; 

 створення зон відпочинку для студентів. 

  

Отже, для покращення ефективності роботи студентської ради 

університету, я пропоную: 

1. Створити всі необхідні умови для самореалізації кожного студента. 
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2. Сформувати сильну команду студентської ради, яка буде ефективно 

працювати задля студентів. Для підвищення рівня навичок активістів, я 

забезпечу належне стажування в інших студентських організаціях і участь у 

освітніх заходах різних рівнів (семінарах, тренінгах, факультативах).  

3. Розширити повноваження Студентської ради. 

4. Налагодити взаємодію з іншими Студентськими радами вищих 

навчальних закладів міста Полтави та гідно представляти університет в 

студентській раді міста Полтава з метою ефективної співпраці. 

5. Налагодити співпрацю з Українською асоціацією студентського 

самоврядування, Всеукраїнською Студентською радою та Громадською 

радою при Міністерстві освіти і науки України. 

6. Підтримувати існуючі та створювати нові наукові й творчі проекти 

для студентів. 

7. Забезпечити можливість студентів приймати участь у міських, 

обласних, державних, міжнародних конференціях, тренінгах, проектах. 

Будучи громадським активістом, помічником-консультантом депутата 

Кременчуцької міської ради, членом студентської ради, я мав змогу побачити 

структуру функціонування різних студентських рад і наразі готовий 

запропонувати шляхи вдосконалення роботи нашої студентської ради. 

 

    Я впевнений, що спільними зусиллями ми з вами, зробимо наше 

студентське життя ще цікавішим, насиченим та кориснішим!  

«Студенти для студентів!» 

 

Кандидат на посаду голови 

студентської ради університету                                             Владислав Лець 


