
 
Передвиборча програма кандидата на посаду голови студентської ради  

Житомирського медичного інституту 

Польової Ірини Віталіївни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Польова Ірина Віталіївна, народилась 27 березня 2002 року, в місті Тульчин Вінницької 
області 

У 2007 році вступила до першого класу загальноосвітньої школи № 2 міста Тульчина. У 2011 
році перейшла до 5 класу загальноосвітньої школи №3 – гімназії, в зв’язку з сімейними 
обставинами. 

В школі займала активну громадську позицію, навчалась ораторському мистецтву, завдяки чому 
3 роки була президентом учнівського самоврядування «Ровесник». Займалась волонтерською 
діяльністю, проводила благодійні акції, допомагала в організації шкільних заходів, підтримувала 
зв'язок школи з іншими навчальними закладами. Впродовж 12 років професійно займалась 
бальними танцями, а також естрадним вокалом. Була переможцем шкільних та обласних 
олімпіад, міжнародних конкурсів та фестивалів. 

На відмінно закінчивши 11 класів,  в 2019 році поступила до Житомирського медичного 
інституту.  

Наразі, я студентка 2 курсу, 201 групи, спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

 
 

 



Моя програма, як голови студентської ради: 
1) Оновлення складу студентського самоврядування. 

Цілі нашої команди:  

  • захист прав і інтересів студентів 
  • створення нових та ведення традиційних проектів для самореалізації студентів  
  • підтримка стратегії інституту щодо виховання свідомих громадян України  
 • ефективність поширення інформації 
 • розвиток освітнього потенціалу 
 • виховання активного покоління  
 • залучення більшої частки студентства до самоврядування  

Принципи нашої роботи: 

 • Відкритість. 
 • Взаємоповага, взаємодопомога. 
 • Цілеспрямованість та орієнтованість на результат. 
• Відкритість до співпраці з адміністрацією, студентськими радами інших закладів, 
коледжів, університетів.  
• Обов’язкове виконання покладених обов’язків  
• Колегіальність прийняття рішень  
• Оновлення точок зору. 
 • Змінність на виховання майбутніх поколінь перспективних для студентського 
самоврядування. 
 

2) Створення робочих секторів. 
 

Інформаційний сектор:  

           • Студентська редакція / радіогазета  

  ( Створення студентської редакції для організації роботи інформаційного сектору.          
Даний проект збільшить ефективність сектору та дозволить виконувати більший об’єм 
роботи. Можливість кращого інформування студентів інституту) 

          • SMM план 

 ( Створення пам’ятки для людей, які пишуть матеріали на сайт, телеграм канали та 
інстаграм. Для покращення комунікацій між головою сектору та його командою, а також 
для пришвидшення роботи);  

         • Власні канали 

 (Створення та активне ведення сторінок в різних соціальних мережах, що сприятиме 
активній профорієнтаційній роботі закладу та підвищення інформованості студентів про 
роботу студентської ради ). В межах цього проекту пропоную створити:  

  • Соціальну сторінку студентської ради в Instagram 

 • Телеграм канал студентської ради (для неформальних звітів своєї діяльності). 



Академічний сектор: 
• Організація платформи, куди студенти будуть вносити свої проблеми анонімно.  

• Проведення анонімних опитувань. 

(Це збільшить відкритість студентів в питаннях, які їх турбують та допоможе ефективніше 
їх вирішувати). 

 

Профорієнтаційний сектор: 

• EPK-merch ( Створення власного мерчу для підвищення іміджу інституту під час 
проведення профорієнтаційних заходів (день відкритих дверей, виїзні заходи, флешмоби 
та ін.)); 

• Реклама у соціальних мережах (Інформування майбутніх абітурієнтів, підтримка та 
ознайомлення їх з нашим навчальним закладом) 

 

Волонтерський сектор: 

• Волонтерська школа ( Створення даного об’єкта для ознайомлення та залучення 
студентів до волонтерства) 

• Співпраця з волонтерськими організаціями 

• Створення власного волонтерського руху 

 

Культурно-масовий:  

• організація тематичних заходів в інституті 

•створення команд талановитих студентів та груп за напрямами задля розкриття їх талантів 

•організація фотозон для привітань на свята 

 

Побутовий:  

• Проведення тренінгу для жильців гуртожитку ( Підвищити обізнаність студентів в сфері 
їх прав та обов’язків при проживанні в гуртожитку) 

• Анонімне анкетування студентів, для вияснення та вирішення проблем проживання в 
гуртожитку 

 

Спортивний сектор:  

 • Залучення студентів до участі у  спортивних змаганнях, проведення спортивних заходів. 

• Організація нових секцій на вибір студентів інституту (футбол, баскетбол, волейбол, 
пілатес, вільна боротьба, плавання, танці) 



3) Автошкола. 
     Ціль: 

• Співпраця нашого закладу з автошколою. 
• Надання студентам можливості отримання водійських прав без зайвих клопотів та 
з меншими фінансовими витратами. 

 

4) Оновлення умов проживання в гуртожитку: 
Ціль: 

• полагодити душові кабіни на кожній секції 
• встановити дзеркала у ванній кімнаті 
• встановити в читальному залі кінотеатр 
• оновити кухонний інвентар 
 

5) Book crossing. 

Ціль: 
• можливість інтелектуального розвитку 
• безкорисливий обмін книжок між студентами 
• комунікація та нові знайомства 
• безкоштовний доступ до нової інформації 
 
 

6)  Спонсорська допомога 
      Ціль: 

• Пошук спонсорів, для отримання фінансової допомоги на покращення інституту 
та організації туристичних поїздок для студентів. 
 
 
У нас з вами є спільна мета – розвиток інституту, 
студентського самоврядування та покращення життя 
студентам.  
Кожен з пунктів - це крок на зустріч світлому майбутньому, 
яке відкриє можливості та розкриє потенціали наших 
студентів у різноманітних сферах. 
 
В свою чергу я, як голова студентського самоврядування 
зроблю усе можливе, задля втілення програми в життя. 

 


