
ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«09» вересень 2015    Херсон    №1 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Остапчук М., Нещадим В., Губа Р., Гайдученко 

А., Дорошенко А., Ковтун А., Макаренко В.. Самойленко В. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Наумкіна О.В., Куценко О.І.. 

                               
Порядок денний 

 
1. Ознайомлення з планом роботи студради на 2015-2016 навчальний рік. 
2.  Стан повернення книг до бібліотеки за минулий курс навчання (2014-

2015 н.р.). 
3. Чергування навчальних груп по коледжу, в кабінетах. 
4.  Організація заходів до 95 річниці заснування навчального закладу.  
5.  Участь у щотижневих толоках «Єдиний санітарний день». 
6. Участь у виборах ректора ОНПУ. 

 
С Л У Х А Л И: 
 

1. Алєксєєнко С.– ознайомив присутніх з планом роботи студради на 
навчальний рік. Необхідно визначити відповідальних за проведення 
заходів до календарних дат. У першому семестрі пропонується 
провести: 

 - поздоровчу програму до дня працівників освіти, виставку рослинних 
композицій та тематичних стіннівок;(жовтень); 
 - поздоровчу програму до дня студента, виставку тематичних стіннівок  
( листопад 2015); 
 - участь у заходах до дня відкритих дверей;(жовтень 2015); 
 - поздоровчу програму до дня Збройних сил України (грудень 2015 ). 
 -  культпоход до обласного музичного театру імені М. Куліша (жовтень 
2015). 
 - щотижневі  толоки, акції “чисте довкілля” (що четверга для 
навчальних груп, що вівторка для мешканців гуртожитку); 
 - благодійну акцію “подарунки дітям сиротам до дня Святого 
Миколая”(листопад-грудень 2015). 



2. Остапчук М. - студенти третього - четвертого курсів повернули не всі 
книги до бібліотеки. Запропонував попередити студентів-боржників та 
групи, в яких вони навчаються,  що  вони не будуть обслуговуватися в 
бібліотеці допоки не будуть повернені всі підручники.  

3. Дорошенко А. - перед чергування групи ознайомлювати всіх студентів 
з обов’язками чергового та вимагати їх якісного виконання. Не всі 
студенти відповідально ставляться до чергування груп  по коледжу, 
запізнюються на чергування, не виконують відповідально свої 
обов’язки. Необхідно розглянути це питання на виховній годині у своїх 
групах, та висунути попередження. 

4. Боберська І. В.  
1) Плануються заходи щодо відзначення 95 річниці заснування 
навчального  закладу: загальний відкритий тематичний захід в актовій 
залі коледжу, відкриті тематичні  заходи  на кожному відділені, акції та 
флешмоби. На заходи запрошуються випускники навч. закладу різних 
років випуску, батьки студентів, ветерани праці колишні педагогічні 
працівники та співробітники коледжу; 

2) У жовтні 2015 року відбудуться вибори на посаду ректора ОНПУ. 
Студенти коледжу мають взяти участь у виборах. Згідно З.У.«Про 
вищу освіту», студенти вищих навчальних закладів приймають участь 
у виборах ректора вищого навчального закладу. З метою виконання 
законів України та забезпечення конституційного права громадян 
України (студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонського 
політехнічного коледжу ОНПУ) мають бути обрані, шляхом таємного 
голосування, представники студентської громади коледжу для обрання 
ректора ОНПУ. 

 
У Х В А Л И Л И: 
 

1. Довести до відома студентів про план заходів на перший семестр 2015-
2016 навчального року . 
 Відповідальні: голови студрад відділень Остапчук М., Гайдученко А. 
 
2. Зупиняти порушників, проводити роз’яснювальну роботу, повідомляти 
класних керівників, обговорювати поведінку порушників на виховних 
годинах, засіданнях студради. 
 Відповідальні: голови студрад відділень, академічних груп, 
гуртожитків.  
 
3. Контролювати стан чергування групи по коледжу, в кабінетах. Проводити 
відповідні інструктажі.   

Відповідальні: голови студрад відділень, академічних груп. 
 



4. Ознайомити студентів з планом проведення заходів, активізувати роботу 
щодо підготовки та мотивувати студентів брати активну участь у 
виставках студентської творчості, тематичних програмах, інших заходах.  

  Відповідальні: голови студрад відділень, Алєксєєнко С.  
 
5. Оголосити по групам, мотивувати студентів до участі, контролювати по 
черзі участь усіх студентів груп у прибиранні закріпленої території.  
Відповідальні: голови студрад відділень, навчальних груп, гуртожитків. 

 
6. Провести зі студентами роз’яснювальну роботу щодо механізму 
проведення виборів ректора ОНПУ. Обрати представників від відділень 
відповідно до Положення про обрання ректора ОНПУ. Забезпечити 
присутність студентської громади на зустрічах із кандидатами на посаду 
ректора ОНПУ.  
 
 
Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«01» жовтня 2015    Херсон    №2 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Остапчук М., Нещадим В., Губа Р., Гайдученко 

А., Дорошенко А., Ковтун А., Макаренко В., Самойленко В., 
Криворученко А. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Наумкіна О.В.,Шкарбуль О.В. 

 
Порядок денний: 

 
1. Стан дотримання правил проживання в гуртожитках. Дотримання 
наказу про заборону паління на території коледжу, прилеглій території 
навчального закладу та/у/біля будівель гуртожитків. 

2. Стан виконання наказів - про заборону використання мобільних 
телефонів на заняттях.  

3. Залучення студентів до діяльності у клубах за інтересами, участь 
вихованців клубів у заходах до 95-річчя навчального закладу та Тижні 
клубів позанавчальної діяльності. 

4. Ознайомлення зі статтею 40: «Студентське самоврядування» Закону 
України « Про Вищу освіту».   

 
С Л У Х А Л И: 

 
 1. Оставчук М. - нові мешканці порушують правила проживання. 
Необхідно провести роз’яснювальну роботу, скласти графіки чергувань на 
секціях, кухнях. Вирішити питання щодо «відпрацювання» за порушення та 
догани. Студенти старших курсів мають допомогти «новачкам» адаптуватися 
до нових умов проживання у гуртожитку.  

 2. Наумкіна О.В. - всіх студентів ознайомили класні керівники з 
наказом про заборону паління на території навчального закладу та 
використання мобільних телефонів під час навчальних занять. Студенти 
майже дотримуються наказу. На заняттях не використовують, бо знають, що  
можуть отримати  догану. Випадки паління на території коледжу все ж таки  
існують (особливо це стосується гуртожитків), з ними проводиться 
корекційна робота. 



 3..  Шкарбуль О.В.- у коледжі працює 22 клуби за інтересами, фахового 
та загальноосвітнього напряму. Наша задача мотивувати студентів до занять 
в клубах. На виховних годинах довести до відома студентів, особливо 
перших курсів. У жовті планується провести. Тиждень клубів позанавчальної 
діяльності.  Кожен клуб має взяти участь у виставці досягнень вихованців 
клубів. 

  4.  Боберська І.В. – ознайомила з основними положеннями статті 40: 
«Студентське самоврядування» Закону України «Про Вищу освіту».  
Звернула увагу на права та обов’язки студентів, про підготовку нових 
виборів голів студрад відділень, гуртожитків, коледжу шляхом прямого 
таємного голосування. Закликала всіх присутніх вивчити зміст зазначеного 
закону щодо діяльності студентського самоврядування. Наголосила, що 
вибори органів студентського самоврядування мають проходити в два етапи: 
− на першому етапі обираються голови студентського самоврядування 
відділення, кандидати на посаду голови студентського самоврядування 
коледжу та члени Студентської виборчої комісії коледжу; 

− на другому етапі обирається голова студентського самоврядування 
коледжу. 

 
У Х В А Л И Л И: 
 
 1. Детальніше слідкувати за станом кімнат,  контролювати графік 
чергувань. Провести виховну роботу з порушниками правил проживання у 
гуртожитках і виховувати  їх даючи їм додаткові завдання по прибиранню 
закріпленої території.  

             Відповідальні:  голови студрад гуртожитків, старости секцій.  
 

 2 Проводити  виховну роботу   зі студентами , які палять на території 
коледжу,  прилеглій до коледжу території. Роз’яснювати  порушникам про 
негативні наслідки, як для власного здоров’я, так і про  їх вплив на імідж 
коледжу. Порушники мають підготувати тематичну годину за темою, 
підготувати електронну газету та презентацію й виступити з публічним 
виступом на виховних годинах групи, відділенні, гуртожитку.  
              Відповідальні:  голови студрад відділень,  гуртожитків, навчальних 
груп. 
 
           3. Запропонувати студентам усіх курсів брати участь у роботі гуртків 
за інтересами, роз’яснювати про переваги роботи у клубах, розвиток 
особистісних та фахових навичок і компетенцій. 
             Відповідальні: голови студрад відділень, голови студрад клубів та  їх 
учасники, старости груп. 
 



                4.  Ознайомити студентів навчальних груп з основними  положеннями 
зазначеного закону  щодо  діяльності студентського самоврядування.  
Провести роз’яснювальну роботу серед студентів. 

 
 

Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 
 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«04» листопад 2015    Херсон    №3 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Остапчук М., Губа Р., Гайдученко А., Дорошенко А., Ковтун А., 

Макаренко В., Криворученко А., Жанько К. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Наумкіна О.В., Шкарбуль О.В., 
Куценко О.І. 

 
Порядок денний 

 
1. Участь студентів у Тижнях спеціальностей та дисциплін. 
2. Оновлення Положення про студентське самоврядування у ХПТК ОНПУ з 
урахуванням  змісту ст.. 40 Закону України «Про вищу освіту». 
3. Стан роботи Студентського самоврядування гуртожитку №2. 
4. Участь у заходах, присвячених Дню Захисника Вітчизни. 

 
С Л У Х А Л И: 

 
1.  Алєксєєнко С. – Щороку, відповідно до Плану роботи  коледжу, 

відділень, проводяться Тижні спеціальностей та дисциплін. Складається 
відповідний план заходів. Студентське життя для студента буде цікавим 
якщо студенти самі будуть брати участь у заходах, а не чекати, що їм хтось 
буде їх організовувати.  

2. Боберська І.В. – створено робочу групу, що працює над оновленням   
Положення про студентське самоврядування, розробляє механізм проведення 
виборів голів студрад: коледжу, відділень, гуртожитків.  Потрібно  щоб всі 
голови студрад ознайомилися з проектом Положення та за необхідності 
виказали свої уточнення та міркування. 

3. Остапчук М.- У гуртожитку у вересні були проведені вибори голови 
студради, старости секцій. Призначені відповідальні за різні напрями роботи: 
побутовий сектор, культмасова робота, спортивно - оздоровча робота та інші.  
Є певні труднощі в роботі т. я. не всі мешканці відповідально ставляться до 
виконання обов’язків чергового, не прибирають як слід в кімнатах. Є випадки 
паління на балконах.  Старости оформлюють відповідні доповідні записки й 
клопочуть про оголошення догани студентам – порушникам. 
Організовуються спортивні змагання між гуртожитками( волейбол, футбол), 



культпоходи до бібліотек, кінотеатрів. Щовівторка проводяться трудові 
толоки.  

4. Організувати святкове привітання в актовій залі, випуск тематичних 
стіннівок, спортсмени організують змагання в спортивній залі з атлетики, 
шахів, футболу, волейболу та баскетболу.  
 
У Х В А Л И Л И: 

 
1. Залучати студентів до участі у позанавчальних заходах на рівні 

відділення, спеціальності, коледжу. Проводити роз’яснювальну роботу та 
власним прикладом  мотивувати до активної життєвої позиції. 

Відповідальні : голови студрад коледжу, відділень, груп. 
 
2. Головам студрад відділень ознайомилися з проектом Положення 

та за необхідності запропонувати свої уточнення та міркування. Довести до 
відома студентів групи про роботу що ведеться з даного питання.  

Відповідальні : голови студрад коледжу, відділень, груп. 
 
3. Висвітлювати діяльність студради коледжу, гуртожитків, клубів 

позанавчальної діяльності  на сайті навчального закладу у розділі «Новини».  
Відповідальні : голови студрад коледжу, відділень, редколегії. 
 

4. Організувати тематичну програму в актовій залі, випуск тематичних 
стіннівок, спортсмени організують змагання в спортивній залі з атлетики, 
шахів, футболу, волейболу та баскетболу.  

Відповідальні : редколегії груп. 
 

 
 

Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 
 
 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«09» грудень 2015    Херсон    №4 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Остапчук М., Губа Р., Гайдученко А., 

Дорошенко А., Ковтун А., Жанько К. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Наумкіна О.В., Шкарбуль О.В. 

 
Порядок денний: 

 
1.Оголошення акції  «Зберемо подарунки  дітям – сиротам  від Святого 
Миколая». 
2. Підготовка до зимової сесії. 
3. Підготовка статей до друку у збірник наукових праць «Інформаційні 
технології в освіті науці та виробництві» краєзнавчого напрямку. 
4. Дистанційне навчання в термін 16.01. – 01.02.2016 року. 

 
С Л У Х А Л И: 
 

1. Алєкєєнко С.- оголосив традиційну акцію ” Допоможемо дітям -
сиротам”. 

Пропонував головам студентських рад відділень оповістити студентів 
про акцію, бажаючим групам взяти участь - принести канцелярське приладдя, 
дитячі книги, іграшки, одяг (у відповідному стані). 

– планується організувати екскурсію-зустріч з вихованцями у дитячого 
будинку у м.Цюрупинськ та смт.Чорнобаївка. 

2. Гайдученко А. – необхідно допомогти невстигаючим студентам 
скласти сесію, закріпити в групі за кожним відмінником та хорошистом по 
кожному невстигаючому студенту. 

3. Шкарбуль О.В.– Є пропозиція взяти участь у роботі над новим 
збірником статей краєзнавчого спрямування у активній співпраці з 
викладачами коледжу. Строк подання робіт - 01 березня 2016 року. Вимоги 
до виконання робіт не змінилися. 

4. Боберська І.В. – відповідно до наказу по коледжу планується 
проведення навчального процесу в дистанційній формі, за допомогою 
електронної програми Skype, e-mail та інших електронних ресурсів. З метою 



забезпечення якісного результату навчального процесу, доцільно провести 
чітку роз’яснювальну роботу серед студентів І курсів.  

 
У Х В А Л И Л И: 

 
1. Оголосити всім групам про акцію „Допоможемо дітям – сиротам”, 

збирати канцелярське приладдя, книги, іграшки, одяг (у відповідному стані). 
Бажаючим відвідати дітей в інтернатах записатися у голови студради 
відділення до 10 грудня 

Відповідальні : Гайдученко А., Кицюк А., Жанько К.  
 
2. Надати допомогу невстигаючим студентам, підтримати їх, надати 

консультації  
Відповідальні : старости груп, навчальні сектори відділень 
 
3.Оголосити по групам, клубам позанавчальної діяльності про 

можливість надрукувати у збірнику краєзнавчого напрямку свої дослідницькі 
роботи з питань краєзнавства, історичного розвитку, національні, народні, 
духовні, цінності, видатні особистості Херсонського регіону. Доцільніше 
роботу писати у співпраці з викладачем, який вже чітко знає вимоги що до 
друку. Роботи надати до 01 березня 2016 року. 

Відповідальні: голови студрад відділень, голови студрад клубів 
«Обрій», «Джерела». 

 
4. З метою забезпечення якісного результату навчального процесу, 

доцільно провести чітку роз’яснювальну роботу серед студентів І курсів та 
мешканців гуртожитків.  

Відповідальні : - старости груп; навчальні сектори (старших курсів)  
 
 
 

Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«09» лютий 2016    Херсон    №5 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Остапчук М., Макаренко В., Гайдученко А., 

Дорошенко А., Ковтун А., Жанько К. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Наумкіна О.В., Шкарбуль О.В. 

 
Порядок денний  

 
1. Про стан складання зимової сесії.   
2. Про заходи до дня вшанування учасників бойових дій за межами 
держави (15.02.16р.). 

3. Стан чергування навчальних груп по коледжу. 
4. Участь у заходах Товариства Червоно Хреста 

 
С Л У Х А Л И: 

 
1. Алєксєєнко С. зазначив, що засідання студентської ради коледжу не 

відбулося в січні 2016 року у зв’язку з зимовими канікулами та дистанційною 
формою навчання.  

Криворученко О. - майже в кожній групі є такі студенти ,які мають 
заборгованість за результатами зимової сесії 2015-2016н.р. Слід 
одногрупникам надати допомогу у вигляді консультацій, з необхідних 
предметів і дисциплін. Студрадам академічних груп вмотивувати 
невстигаючих студентів ліквідувати їх академічні заборгованості. 

2 Жанько К. – взяти участь у міському мітингу-ревіємі з вшанування 
подвигу воїнів-інтернаціоналістів. 

3. Гайдученко А. - під час написання контрольних робіт, виставлення 
підсумку студенти не бажають чергувати, залишають пост без нагляду, йдуть 
на заняття, багато хто відмовляється взагалі чергувати.  

4.  Наумкіна О.В.  Товариство Червоного Хреста (Суворовська районна 
організація) пропонує розповсюдити серед студентів марки на суму 1.500 
грн. та надати допомогу нужденним і хворим на туберкульоз. Пропоную 
зібрати одяг, взуття, миючі засоби й направити їх до товариства.  

 



У Х В А Л И Л И: 
 

1. Надати допомогу невстигаючим, попрацювати з ними після занять, 
проконтролювати час їх перездачі заборгованостей. 

Відповідальні : старости груп, навчальні сектори. 
 
2. Взяти участь у міському мітингу-ревіємі з вшанування подвигу 

воїнів-інтернаціоналістів. 
Відповідальні: голови студрад відділень, груп. 
 
3. Взяти до відома практику чергування груп економічного відділення: 

за день на одному посту змінюється декілька студентів - кожен чергує одну 
пару - менше пропусків які треба відпрацьовувати. Чергують по черзі.   

Відповідальні : голови студрад відділень, староста груп.  
 
4. Розповсюдити серед студентів для випускних груп марки на суму 50-

100 грн, роз’яснити студентам про важливість участі у благодійній діяльності 
не примушувати студентів, участь брати лиже за власним бажанням та 
свідомим вибором щодо участі або не участі. Допомогу надати до березня 
2016 року. 

 
 

Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
«03» березень 2016    Херсон    №6 
 
Засідання студентської  
ради коледжу  
 
Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Остапчук М., Макаренко В., Гайдученко А., 

Дорошенко А., Ковтун А., Жанько К. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Шкарбуль О.В., Матвієнеок Т.В. 

 
 

Порядок денний: 
 

1. Аналіз результатів рубіжного контролю ІІ семестру 2015-2016 навчального 
року. 
2. Культпохід до театру (у квітні 2016р.).  
3. Участь у всеукраїнська акція «Зробимо країну чистою».  
4. Про оголошення та проведення виборів органів студентського 
самоврядування. 

 
С Л У Х А Л И: 

 
1.Дорошенко А. - Доповідав про результати рубіжного контролю ІІ 

семестру 2015-2016 н.р. на відділеннях. Наголосив на тому, що значний 
відсоток студентів мають академічні заборгованості з предметів і 
дисциплін, особливо на старших курсах. Слід активізувати роботу 
навчального сектору академічних груп. 

2. Шкарбуль О.В.- Культпохід до театру заплановано на квітень 
2016 р. Тематика: «Ми - українці». 20 квітня 2016 року, початок вистави – 
12:00. Слід провести роз’яснювальну роботу зі студентами груп, щодо 
правил поведінки та етикету під час відвідування театру. 

3. Матвієнко Т.В. – щороку проводиться всеукраїнська акція 
«Зробимо країну чистою». Пропоную всім навчальним групам долучитися 
до участі в акції, підготувати необхідний інструмент(рукавички, пакети 
для сміття). 

4. Боберська І.В. – спираючись на зміст ст..40 З.У. «Про вищу 
освіту», в коледжі маємо провести вибори органів студентського 
самоврядування, шляхом таємного голосування. З метою чіткої, 



ефективної організації виборчого процесу, за клопотанням студрад 
відділень, були погоджені координатори діяльності студентського 
самоврядування по відділеннях і по коледжу: 

− Осадча Л.С. – координатор студентського самоврядування 
коледжу; 

− Литвиненко О.В. – координатор студентського 
самоврядування механічного відділення; 

− Дмитракова О.О. – координатор студентського 
самоврядування економіко-технологічного відділення 

− Євдокимова Н.В. – координатор студентського 
самоврядування електротехнічного відділення 

− Багмет Т.Є. – координатор студентського самоврядування 
відділення програмної та комп’ютерної інженерії. 

Координатори будуть надавати вам консультаційну допомогу у процесі 
підготовки та проведення виборів органів студентського самоврядування та в 
подальшій вашій роботі. 

Затверджено Положення про студентське самоврядування у 
Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ, з проектом якого ви були 
попередньо ознайомлені. 

Виборчий процес має бути організований відповідно до Положення та 
чинного законодавства України. 

Нагадуємо, що діяльність студентського самоврядування навчального 
закладу та активна участь студентів-виборців у процесі виборів є соціальною, 
політичною адаптацією молоді до сучасних реалій. 
 
У Х В А Л И Л И: 
 

1. Визначити рейтинг студентів у групі за успішністю по відомостям та 
надати допомогу невстигаючим. 

Відповідальні :  голови студрад відділень; навчальні сектори груп. 
 
23. Культпохід до  театру  заплановано на 20 квітня, придбати квитки 

до 18 квітня 2016р. Запросити до театру педагогів-ветеранів. 
Відповідальні :  голови студрад відділень; культмасові сектори груп. 
 
3. Всім групам взяти участь у прибиранні закріплених територій у 

навчальному закладі та визначити учасників Всеукраїнського суботнику 
(паркова зона) 23.04.2016р.  

Відповідальні :  голови студрад коледжу та гуртожитків; трудові 
сектори груп. 

 
4. Відповідно до Положення про студентське самоврядування у 

Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ та ст..40 З.У. «Про вищу 
освіту»: 



− розпочати підготовку до виборчого процесу щодо обрання 
органів студентського самоврядування ХПТК ОНПУ; 

− головам студрад академічних груп провести роз’яснювальну 
роботу серед студентського загалу, щодо механізму виборчого 
процесу; 

− провести обговорення та висунути кандидатури на посади: 
голови студради коледжу, голови студради відділення, 
представника до складу Студентської виборчої комісії коледжу; 

− обговорити та висунути кандидатури на розгляд Студентської 
ради кожного відділення для формування Студентської виборчої 
комісії кожного відділення. 

Виборчий процес розпочати з 01.04.2016 року. До 20.03.2016 року 
обговорити та визначитись із кандидатурами. 

Відповідальні: голова студради коледжу, голова студради відділення, 
координатори діяльності студентського самоврядування відділень, коледжу. 

 
 

Голова засідання  
студентської ради  
коледжу      С. Алєксєєнко 
 
 
Секретар       А.Кицюк 
 
 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
«27» березня 2016     Херсон    №7 
 
 
Засідання студентської ради  
коледжу 
 

Голова – Алєксєєнко С. 
Секретар – Кицюк А. 
Присутні: Криворученко А., Макаренко В., Гайдученко А., Дорошенко А., 

Ковтун А., Жанько К., Єгоров Л. 
Педпрацівники: Боберська І. В., Осадча Л.С., Багмет Т.Є. 

 
П о р я д о к   д е н н и й: 

 
1. Про проведення щорічних виборів голів студради коледжу, 
відділення, гуртожитків. 
2. Про порядок формування Студентської виборчої комісії коледжу та 
затвердження кандидатур до складу Студентської виборчої комісії 
коледжу від діючого голови Студради коледжу та двох кандидатів від 
діючої студради коледжу. 
3. Про розгляду та затвердження форми виборчих бюлетені, для 
проведення таємного голосування. 
 

І. С Л У Х Л И: 
 
Голова студради коледжу, Алєксєєнко С. ознайомив присутніх зі змістом п.9 

СУЯ «Положення про студентське самоврядування Херсонського політехнічного 
коледжу ОНПУ», ст.40 З.У. «Про вищу освіту».  

Згідно зазначених документів щороку мають бути проведені вибори на 
посаду голови студентського самоврядування коледжу, голови студентського 
самоврядування відділення, голови  студентського самоврядування гуртожитків. 
Голів органів студентського самоврядування (ОСС) обирають таємним прямим 
голосуванням простою більшістю голосів. Право голосу мають студенти 
Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ 1-4 курсів. Студенти коледжу 
беруть участь у виборах на рівних засадах. 

 
І. У Х В А Л И Л И: 

 



1. Всіляко сприяти організації та проведенню щорічних виборів голів ОСС на 
відділеннях та коледжу; 

2. Обговорити та затвердити кандидатури до складу Студентської виборчої 
комісії коледжу, для проведення виборів голови студентського 
самоврядування Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ за поданням 
діючого голови студентського самоврядування коледжу та діючої 
Студради коледжу. 

 
ІІ. С Л У Х А Л И: 
 

Дорошенко А. роз’яснив процедуру формування Студентської виборчої 
комісії коледжу відповідно до Положення про студентське самоврядування у 
Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ слід обговорити та затвердити 
членів: 

− одного представника від діючого голови студради коледжу; 
− двох представників від діючої студради коледжу. 

Голова студради коледжу запропонував кандидатуру Моргун Б., студента 
181 група відділення комп’ютерної та програмної інженерії, аргументувавши свій 
вибір особистими якостями кандидата: відповідальність, стриманість, уважність. 

Макаренко В. запропонував кандидатуру від діючої студради коледжу 
Семенова О., голову студради 281 академічної групи, охарактеризувавши його, як 
особу відповідальну, освічену, працьовиту. 

Кицюк А. запропонувала свою кандидатуру до складу Студентської 
виборчої комісії від діючої студради коледжу. 

 
ІІ. У Х В А Л И Л И: 

 
За результатом проведеного відкритого голосування (підняттям рук) 5 

членів Студради коледжу підтримали запропоновані кандидатури до складу 
Студентської виборчої комісії коледжі від діючого голови студради коледжу та 
діючої студради коледжу. 

1. Моргун Б. 
2. Семенов О. 
3. Кицюк А. 
Згідно Положення про студентське самоврядування у Херсонському 

політехнічному коледжу ОНПУ остаточно Студентська виборча комісія буде 
сформована за результатами першого етапу виборів органів студентського 
самоврядування на відділеннях, обранням таємним голосуванням членів цієї 
комісії від відділень.  

«ЗА» - 5; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 0; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0. 

 
ІІІ. С Л У Х А Л И: 



 
Голова студради коледжу – Алєксєєнко С. поставив питання щодо розгляду 

форми бюлетенів для проведення таємного голосування (зразок форми додається). 
Форма бюлетенів була розроблена таким чином, щоб максимально дати 
можливість виборцеві максимально скористатися правом вибору, проголосувати 
«За» або «Проти» запропонованих кандидатур. 

 
ІІІ. В И С Т У П И Л И: 
 

Гайдученко А. висловила невпевненість щодо зручності форми бюлетенів, 
але не сформулювала чіткої пропозицію щодо покращення форми бюлетенів. 

 
ІІІ. У Х В А Л И Л И: 
 
1. За результатом проведеного відкритого голосування (підняттям рук) 4 
членів Студради коледжу підтримали запропоновану форму для проведення 
таємного голосування на виборах органів студентського самоврядування на 
відділеннях та по коледжу. 
2. Після проведення виборів до органів студентського самоврядування на 
відділеннях і по коледжу, проаналізувати зручність форми бюлетенів і внести 
корегуючи зміни. 

«ЗА» - 4; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 1; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0 

Голова засідання  
студентської ради  
механічного відділення     С.Алєксєєнко 
 
 
Секретар        А.Кицюк 
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