
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду президента 

Студентського парламенту
Кучеровської Вікторії

Олександрівни

Об’єднуючи всіх студентів
Університету, треба 
бачити кожного!



Мене звуть Віка і 
мені студентське
самоврядування
потрапило в саме
серце!



Дуже коротко про себе:
• Я людина і завжди залишатимуся нею!

• Найдорожчим для мене є моя сім’я.

• Студентка – математик, ІV курс.

• Працюю в школі – вчителем математики; багатодітна 
мама – у мене 46 дорогих мені дітлахів.

• Я щира, чесна, відповідальна… скромна!

• У мене є життєве кредо: «Не той великий, хто ніколи не 
падав, а той великий – хто падав і вставав!».



Моє місце в студентському самоврядуванні
• Староста групи.

• Член Соціально-волонтерської комісії Інституту суспільства.

• Секретар Ради студентського самоврядування Інституту
суспільства.

• Голова Ради студентського самоврядування Факультету 
інформаційних технологій та управління.

• Секретар Студентського парламенту. 



А тепер
трошки про 
мої плани…

Ну мріяти нікому не
заборонено… Та я не витрачаю
час на мрії, є ціль – прагну її
досягнення…



Напрямки роботи:
• зобов'язуюсь відстоювати ті студентські ідеї, які покладені в

основу діяльності Студентського парламенту;

• створю умови для максимально ефективної реалізації всіх соціально
важливих студентських ініціатив;

• робитиму все для того, щоб думка наших студентів враховувалося
на міському і навіть всеукраїнському рівнях;

• продовжу співпрацю з різними студентськими організаціями
країни;

• зроблю все можливе для розширення меж відкритості
студентського життя всередині Університету.



Моє бачення змін в роботі СП:
• налагодити комунікування СП з РСС;

• пов’язати комітети СП з департаментами РСС; 

• налагодити роботу Студентського радіо GrinchFM;

• надавати максимальну допомогу в роботі з абітурієнтами;

• організувати роботу внутрішньоуніверситетської ярмарки вакансій;

• повернути в роботу волонтерську організацію «DO_BRO»…



Назва заходу Коротке описання

«Битва структур»
Інтелектуальний, вокальний, 
хореографічний, спортивний, 
літературний конкурси

«Асоціація сміху» Гумористичне шоу
Фотовиставка у 
внутрішньому дворику До Дня студентів

Новорічна акція «Таємний 
Санта»

Обмін подарунками між 
усіма студентами 
Університету

Благодійні ярмарки різної 
тематики

Підтримка різних верств 
населення

«Відкриття року» Церемонія нагородження



Дякую за увагу!
Сподіваюсь на підтримку … головою і серцем!
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