
Комунальний заклад вищої освіти
«ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Волинської обласної ради

Мене звати Катерина Петровець. Я студентка відділення початкової та 

дошкільної освіти Луцького педагогічного фахового коледжу, здобуваю спеціальність  

вчитель початкових класів з додатковою спеціалізацією вчитель англійської мови у 

початковій школі . Вирішила взяти участь у виборах голови студентської ради 

Луцького педагогічного фахового коледжу . Пропоную Програму діяльності , яку разом 

зможемо втілити у студентське життя. 

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ на 2022 - 2023 рр.

Освітня діяльність 

Ш знайомство з бібліотекою коледжу та читальними залами міста; 

Ш проведення тематичних майстер-класів, курсів, тренінгів; 

Ш надання допомоги студентам першого курсу в нових умовах навчальної 

діяльності; 

Ш закріплення студентів - членів студентської ради за першокурсниками, 

яким важко дається навчання; 

Ш залучення студентів нового набору до участі у творчих об’єднаннях 

суспільного, мистецького та професійного спрямування. 

 

Профорієнтаційна діяльність 

Ш проведення профорієнтаційної роботи із випускниками 

Ш шкіл - майбутніми абітурієнтами; 

Ш зустрічі знайомства зі студентами першого курсу, залучення їх до участі 

у студентському самоврядуванні; 

Ш налагодження співпраці та співорганізація тренінгів, тематичних заходів 

зі студентами інших закладів освіти області та України; 

Ш популяризація КЗВО “Луцький педагогічний коледж” як найкращого 

закладу вищої освіти у Волинській області (створення відеороликів про 

переваги навчання у коледжі, широкий спектр творчих об’єднань); 

Ш висвітлення роботи студентської ради в соціальних мережах. 

 

Волонтерська діяльність 

ь надання допомоги студентам з коледжів, що постраждали від російської 

агресії; 

ь збір макулатури, кошти з якого будуть витрачені на потреби людей, що 

покинули свої домівки у тимчасово окупованих містах; 
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ь шефство над вихованцями дитячого будинку міста Ківерці, притулку для 

дітей міста Рожище, Луцького будинку дитини;  

ь організація благодійних святкових заходів для дітей-сиріт, які 

виховуються у дитячих будинках; 

ь збір україномовних книг для дітей, які проживають у східних регіонах 

України; 

ь організація благодійних ярмарків солодощів, виробів прикладного 

мистецтва; 

ь активна участь у благодійних акціях “Серце до серця”, “Подаруй дитині 

радість”, “Сонячні діти” тощо; 

ь організація діяльності “Фабрики Святого Миколая” з метою збору 

іграшок, солодощів, навчального приладдя для дітей, які позбавлені 

батьківського піклування. 

 

Культурно-розважальна діяльність 

v конкурс «Міс коледжу» (співорганізація з іншими закладами вищої 

освіти Луцька); 

v тематичні кіноперегляди; 

v дискотеки, танцювальні флеш-моби з нагоди суспільних та календарних 

свят; 

v креативні квести, оформлення фотозон, святкові заходи до тематичних 

дат (День працівників освіти, День студента, Новий рік тощо)  

v для учасників студентської ради та усіх активних, креативних ст удентів 

коледжу, мабуть, найочікуванішою подією року є Студентська 

республіка! Маємо надію вкотре там вибороти 1 місце.  

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність 

v регулярні тренування з фітнесу, гімнастики, волейболу. Залучення до 

тренерської роботи членів студентської ради, зокрема студентів 

спеціальності фізична культура і спорт;  

v велопрогулянки у парку; 

v краєзнавча робота, проведення туристичних змагань, організація походів;  

v організація екскурсій визначними місцями України і світу спільно зі 

студентським профкомом. 

 

Отож, до реалізації маю такі плани для урізноманітнення надзвичайно 

бурхливого, захоплюючого і цікавого студентського життя . 


