
Я, Маглиш Михайло Андрійович, посідаю місце старости групи МН-12-1д.  

В Сенаті, починаючи з першого курсу займаю посаду  президента 

студентського сенату  Факультету Автоматизованих Систем Управління 

Виробництвом та голови студентського самоврядування організаційного 

сектору гуртожитку ЗДІА. Також я виступаю делегатом конференції 

трудового колективу ЗДІА V та VI скликання. 

 

Висуваючи свою кандидатуру на посаду президента студентського сенату  

Факультету Автоматизованих Систем Управління Виробництвом у своїй 

«передвиборчій компанії» хотів би зробити акценти на: 

1. Підвищення якості навчання: 

 проведення конференцій, семінарів для студентів з метою мотивації до успішного 

навчання; 

 активна робота зі студкураторами;  

 співпраця та допомога студентам, які мають заборгованість; 

2. Розвиток інформаційного сектору:  

 участь студентів у міських, обласних та  всеукраїнських заходах; 

 збір та своєчасне розповсюдження інформації на сайті академії; 

 події та заходи на факультетах; 

 освітлення інформації про студентські заходи та участь у них на рівні академії, міста, 

області, країни; 

 оновлення даних сторінки Студентського сенату на сайті академії; 

 розповсюдження інформації про роботу сенату в соціальних мережах; 

 



3. Волонтерство: 

 подальше проведення благодійних акцій у дитячих будинках, відділеннях та лікарнях, 

будинках для людей похилого віку;  

 проведення благодійних акцій: 

 «День донора»; 

 Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»; 

 до Дня «ВІЛ-інфікованих»; 

 «Допоможи ближньому» (проблеми хворих раком); 

 проведення суботників; 

 «до Дня довкілля»; 

 «до Дня здоров’я». 

4. Дозвілля: 

 проведення виставок; 

 створення клубів за інтересами; 

 проведення тематичних вечірок; 

 впроваджувати у життя спільних студентських проектів органами Студентського 

самоврядування ВНЗ, зміцнення дружніх зв'язків та налагодження співпраці між ними. 

 

5. Спорт: 

 заохочення студентів до участі у спортивних змаганнях, естафетах; 

 співпраця з туристичними клубами, організація туристичних поїздок, екскурсій по містах 

України; 

 розвиток спортивних секцій; 

 проведення спартакіад; 

 квести; 

 клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»; 

 

6. Співпраця: 

 з адміністрацією ЗДІА; 

 профкомом студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА; 

 з комітетом з питань сім’ї та молоді Ленінської районної адміністрації та м. Запоріжжя; 

 з Радою гуртожитків; 

 зі студентською дружиною «Барс»; 

 зі студентським науковим товариством; 

 з центром молодіжного туризму; 

 з радою ветеранів; 

 з іншими вузами міста. 

 

 

 

 


