
Програма кандидата 
на посаду 

Голови Студентської Ради 
факультету геології, 
географії, рекреації і 

туризму
Руслана КОМИШАНА



Найголовніша причина, чому я висуваю свою кандидатуру на
посаду Голови Студентської Ради ФГГРТ – мені не байдуже наше майбутнє
на факультеті. Університет – це наш другий дім, місце, де ми повинні
почуватися потрібними, корисними, а головне зрозумілими.

Наступна причина – мені це до вподоби, мій шлях у
самоврядуванні починався зі шкільного клубу та поступово
продовжувався на рівні району, міста та області. На сьогодні, я є
заступником Голови комісії з питань студентства та освіти Молодіжної
ради при Харківському міському голові, тому про наші проблеми та
шляхи їх вирішення я знаю достатньо.

Ми потребуємо нових ідей, університет – це місце, де ми можемо
зростати, тож пропоную почати вже зараз!

МОЯ МОТИВАЦІЯ
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1. Безпека студента – майбутнє факультету

Справедливість — основа довіри у суспільстві. Немає 
довіри — немає суспільства. Тому однією з головних 
цілей є:
- Створення платформи розгляду заяв з приводу 
правової допомоги, тим самим підвищення 
ефективної комунікації «студент – відділ», 
можливість надання анонімної скарги з подальшим 
отриманням коментарю від певної структури чи 
людини.
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2. Підвищення якості освіти

- створення нової форми анонімного моніторингу 
якості освіти, яка буде надавати більшу кількість 
показників, але матиме ще меншу кількість 
питань;

- підвищення ефективності комунікації «студент –
викладач» та «студент – Студентська Рада»;

- система додаткової освіти та міжнародні курси.
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3. Планування та розвиток

- імплементація «банку проєктних ініціатив», з метою 
залучення ідей проєктів незалежно від його напрямку;

- створення проєкту-програми для адаптації 
першокурсників.
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4. Реорганізація – місце у студентському
суспільстві

- створення нової архітектури Студентської Ради з 
метою підвищення мобільності у вирішенні питань та 
організації заходів;

- редизайн соціальних мереж, тим самим створення 
іміджу організації та власного бренду кожного з членів;

- створення HR-відділу для підтримки зв’язків між 
групами та підвищення дружньої атмосфери на 
факультеті. 
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Цей стислий список може виглядати «скупо» та не 
розкривати усієї ідеї роботи на факультеті, але увага

приділена головним питанням, що потребують
швидшого вирішення, на мою думку та думку моєї

команди.

КРОКУЙМО ДО УСПІХУ РАЗОМ!
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