«DREAM TEAM»
Команда кандидата у голови студентської ради Худолія Антона Леонідовича
«Гори підкорити неможливо, ми прагнемо підкоряти серця!»
В. С. Попов
Коротко про кандидата на посаду голови студентської ради:
Мене звати Антон, я студент 3-го курсу ФГГРТ. Навчаюсь за спеціальністю 106
Географія, за освітньою спеціальністю картографія, геоінформатика і кадастр.
В житті факультету приймаю активну участь з першого курсу: «Альма-матер»,
День факультету, міжфакультетські спортивні змагання з баскетболу та волейболу,
культурно-масові заходи під час практики в Гайдарах, тощо. В процесі навчання, завжди
намагався виконувати поставлені викладачами задачі вчасно та якісно, наскільки мені це
могли дозволити обставини. Не наважуюсь назвати себе універсальною людиною, тому
що, як відомо, майстер своєї справи займається конкретно своєю справою, а не
втручається куди тільки може. Однак припускаю, що саме участь в житті факультету може
стати покликанням на певний час власне для мене, та тих, хто погодився брати участь у
виборах студентського самоуправління разом зі мною.
Я мешкаю в гуртожитку ХНУ №4, тому сторонні студентські проблеми та думки
мені відомі безпосередньо. Без перебільшення можу стверджувати, що жоден студент,
який звернувся до мене за будь-якою допомогою у гуртожитку не отримав відмови. У
відношеннях з викладачами в мене були різні ситуації, можливо тому, мені легше
зрозуміти мотиви як викладача, так і студента, при вирішенні конкретних задач.
Обираючи мою команду, студент може розраховувати на товариську підтримку зі
сторони студентської ради, а викладачі – на своєчасне виконання обов’язків.
Учасники команди
Моісеєнко Родіон (ГЗ-21) – кандидат у заступники голови студентської ради
Максимова Дарія (ГР-21) – кандидат у заступники голови студентської ради
Сургай Дар’я (ГР-21) – кандидат у секретарі студентської ради
Довженко Поліна (ГР-21) – кандидат у голови відділу масової інформації
студентської ради
Нестерчук Олександр (ГЦ-22) – кандидат у голови відділу підтримки студентської
ради
Костиць Артем (ГК-11) – кандидат у помічники голови відділу підтримки
студентської ради

Програма команди
Положення програми команди розроблялися з метою привнесення в студентське
життя альтернативних видів навчальної діяльності і дозвілля, які мають урізноманітнити і
підкріпити популярність процесу отримання вищої освіти студентами ФГГРТ, не
створюючи надмірного навантаження на окремо взятого студента. Не зважаючи на те,
що система потребує в першу чергу оперативної активності майбутнього кандидата, ми
переконані, що вірні рішення можуть бути прийняті лише міцним колективом, лише в
умовах різносторонніх поглядів на ситуацію, лише в умовах демократії. Обираючи будьякого іншого гідного кандидата, факультет отримує гарного голову студради, а обираючи
мене – цілісний апарат самоуправління, який має за мету не існувати в абстрактному сенсі
в головах студентів, а виконувати свої зобов’язання повноцінно, жертвуючи власну
енергію та час.
Ми віримо, що можливо все, потрібно лише ваше бажання!
Положення програми – засоби для досягнення мети:
1. Організація польової активності (якщо цього немає, то факультет – не ФГГРТ):
a. Експедиції вихідного дня (обов’язковий вид польового етапу досліджень,
який має стати апаратом передачі досвіду між старшими та молодшими
студентами та їх викладачами).
b. Екскурсійно-пізнавальна діяльність (рідна країна наповнена геологогеографічними цікавостями!).
c. Впровадження спортивно-туристичних заходів (ніщо так добре не спонукає
до географічного мислення, як географічне змагання, навіть якщо це
відбувається раз у семестр).
2. Апгрейд зв’язку на факультеті:
a. Прискорення двостороннього зв’язку між студентом і викладачем.
b. Впровадження онлайн спілкування в режимі реального часу.
* у випадку вдалого тестування режиму періодичного ведення стриму під
запис з метою колективного розв’язання певних задач, проведення нарад,
тощо.
3. Організація співпраці зі студентами інших факультетів (для нас це завдання під
грифом «особливо цікаво і непросто», отже, не зважаючи на те, що багато
суміжних областей має географія з іншими науками, студенти в більшості
ізольовані від сумісних заходів, а разом, як відомо, ми сильніші):
a. Взаємодія в студентській науково-дослідницькій діяльності.
b. Організація спільного дозвілля.
І навіть якщо нашим планам не пощастить бути реалізованими, ми будемо робити все на
що здатні, заради досягнення мети!

