
 

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Протокол № 1 

Засідання студентської ради коледжу: 

                                                                                                       від 08.09.2018 

    

 

голова –  Бендик В. 

Секретар – Огурок О. 

Присутні: Чумаченко Д., Мельникова С., Бойко В., Попов С. 

                Пестушко А.В, Акуленко М.С 

Запрошені: Лебедь Г.М. 

                              

Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження пропозицій до Комплексного плану щодо роботи 

студентського самоврядування на 2018-2019 н. р. 

2. Підготовка до Дня працівників освіти, Дня міста. 

3. Чергування академічних груп в кабінетах та на прилеглих ділянках. 

4. Чергування активу студради коледжу в буфеті. 

5. Різне. 

 

 І. Слухали: 
1.Чумаченко Д. – про повернення книг до бібліотеки. 

2.Попов С.- Святкова програма. Поздоровлення ветеранів-викладачів коледжу. Виступи 

про історію нашого города. 

3.Мельникова С.- Порушення правил поведінки. 

 

ІІ. Ухвалили: 
1.Довести до відома студентів про необхідність негайного повернення книг до 

бібліотеки до 20 вересня. 

               Відповідальні: навчальні сектори груп і відділень. 

2. Організувати святкову програму для викладачів до Дня працівників освіти. 

Поздоровити за місцем проживання колишніх педагогів- працівників коледжу. 

Підготувати виступи по групам про історію м. Херсон, виготовити стінгазети, провести 

тестування. Виготовити поздоровчі стінгазети Відповідальні :Члени клубу «Дебют». 

3. Контролювати стан чергування групи по коледжу, в кабінетах. Проводити відповідні 

інструктажі .  Відповідальні: голова студради  коледжу, голови студради  відділень. 

5. Зупиняти порушників, відправляти їх до класних  керівників. 

 

           Відповідальні: голови студрад відділень, старости груп. 

 

Голова засідання студентської ради коледжу   В. Бендик 

 

Секретар студради коледжу         О. Огурок   

 



Протокол № 2 
від  5 жовтня 2018 р. 

 

Присутні:  - голова студентської ради  коледжу –  Бендик В. 

- представники студ. рад відділень, гуртожитків – Чумаченко Д.,                                                   

Мельникова С., Бойко В., Попов С., Науменко О.. 

Педпрацівники : Лебедь Г.М., Пестушко А.В,, Акуленко М.С.. 

 Порядок денний 
1. Стан дотримання правил проживання  в гуртожитках. Дотримання наказу про 

заборону паління на території коледжу ,прилеглій території  навч.закл. та  у  і біля 

гуртожитків. 

2.Стан прибирання закріпленої території за відділеннями,чергування по коледжу. 

3. Залучення студентів до діяльності клубів за інтересами. 

 

Слухали: 
  1. Бендик В.- Нові проживаючі порушують правила проживання. Необхідно провести 

виховання, пояснювальну роботу, скласти графік відпрацювань за догани. 

2. Попов С. - Всі групи нашого коледжу закріплені по відділенням чергують на своїх 

постах. Не всі студенти бажають пропускати день навчання заради чергування, хоча є 

й такі, хто чергував весь тиждень. Пропонує чергувати не по дням, а залучати кожного 

студента по одній парі.  

  3. Чумаченко Д. – За відділеннями  закріплена своя територія. Задача студентської 

ради відділення: допомогти  зав. відділенню  організувати прибирання території.  

Провести обов’язково інструктажі та контролювати прибирання .його якість. 

4.Науменко О.-В коледжі працює 17 клубів за інтересами, фахового та 

загальноосвітнього напряму. Наша задача мотивувати студентів до занять в клубах. На 

виховних годинах довести до відома студентів, особливо перших курсів. 

 

 Ухвалили:  
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. Довести до відома запропонований спосіб чергування. 

 Відповідальні: голови студради, старости груп. 

  3. Провести виховну роботу  за негативну поведінку студентів, які палять на території 

коледжу, примушувати прибирати територію, де збираються курці: перед головним 

корпусом, зона біля входу в парк, за кіоском. Повідомити класних керівників груп про 

порушників,обговорювати їх поведінку на загальних зборах відділень. 

                               Відповідальні : голови студрад відділень, староста груп .  

  4. Запропонувати  студентам усіх курсів  брати участь  у роботі гуртків за інтересами.  

Відповідальні: голови студрад відділень; учасники клубів, старости груп. 

 

 

 

Голова засідання студентської ради коледжу   В.Бендик 

 

Секретар студради коледжу         О.Огурок  



Протокол № 3 

 
                                                                                   від  11   листопада 2018 р.  

 

Присутні: - голова студентської ради  коледжу –  Бендик В. 

- представники студ. рад відділень-  Чумаченко Д.,                                                         

Мельникова С., Бойко В., Попов С.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  заступник директора з  НВР –      Лебедь Г.М. 

- соціальний педагог          -   Наумкіна О.В. 

 

 

Порядок денний 
1. Аналіз результатів рубіжного контролю 2010- 2011 навчального року 

2. Підготовка до Дня студента, культпохід до  театру. 

3. Організація заклеєння вікон у кабінетах. 

 

Слухали: 
1. Мельникова С. – Доповідала про результати рубіжного контролю на відділеннях. 

Зробила висновки, що деяким студентам слід звернути увагу на свою успішність, 

підтягнути оцінки. Краще роз’яснити правила кредитно-модульної системи стосовно 

другокурсників. 

2. Чумаченко Д. – Пропонувала провести заходи щодо святкування Дня студента: 

випустити стінгазети, особливу увагу приділити історії цього свята та правового 

затвердження,  провести концерт. Придбати квитки на театр,оголосити по групам.  

3. Бойко В. - Необхідно заклеїти вікна у навчальних аудиторіях для збереження тепла. 

Матеріали кожна група повинна закупляти самостійно. Також треба заклеїти вікна в 

гуртожитках.  Пройде перевірка. Заклеїти вікна до  20 .11.18. 

 

.                                                          Ухвалили: 

1. Виготовити „блискавку” успішності студентів, визначити рейтинг груп за 

успішністю, розмістити  результати на сайті коледжу. 

          Відповідальні :  голови студрад відділень; навчальні сектори; ред. колегії відділ. 

2. Організувати і провести святковий концерт до Дня студента,  активних учасників 

нагородити. Виготовити стінгазети присвячені Дню студента.  

    Оголосити по групам про культпохід до театру, зібрати гроші на квитки. Заява з 

клопотанням  перед адміністрацією про скорочення занять. 

         Відповідальні : голови студрад від ділень груп; ред. Колегії,культ сектор. 

3. Подати клопотання щодо заохочення активістів студентського самоврядування 

відділень, гуртожитків, клубів за інтересами. 

                                                            Відповідальні : -  голови студрад відділень груп. 

 

 

 

Голова засідання студентської ради коледжу   В.Бендик 

 

Секретар студради коледжу         О.Огурок   



Протокол № 4 

 
                                                                                                     від 02 грудня  2018 р.  

Присутні: - голова студентської ради  коледжу – Бендик В., 

                     - представники студ. рад відділень, гуртожитків –                                                                                       

                     Чумаченко Д., Мельникова С., Бойко В., Попов С., Науменко О.. 

-  заступник директора з  ГОВР –      Лебедь Г. М. 

- соціальний педагог          -                Наумкіна О.В. 

 

Порядок денний 

 
1. Аналіз результатів рубіжного контролю  2 семестру 2018- 2018 навчального року. 

2. Стан дотримання наказу про заборону паління на території коледжу і гуртожитків. 

3. Культпохід до  театру  до дня голодомору - оголосити по групам. Мітинг 

присвячений жертвам голодомору . 

 

Слухали: 

 
1. Чумаченко Д. - Доповідала про результати рубіжного контролю на відділеннях. 

Зробила висновки, що деяким студентам слід звернути увагу на свою успішність,  

стан захисту курсових робіт. 

2. Бендик В. - студенти порушують правила - палять  біля прилеглих будинків, у 

гуртожитку на балконах, догани їх не лякають. Скаржаться мешканці сусідніх 

будинків, надходять зауваження викладачів. 

3. Попов С.- Заходи до дня голодомору. 

 

Ухвалили: 

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

допомогу невстигаючим. 

    Відповідальні :  голови студрад відділень; навчальні сектори; ред. колегії відділень. 

2. Виготовити стінгазети про шкідливість куріння алкоголю та інших звичок, 

наголосити на наказі про заборону куріння на території коледжу. 

         Відповідальні : голови студрад від ділень груп; ред. Колегії,культ сектор.. 

3. Культпохід до  театру  до дня голодомору - оголосити по групам. Мітинг 

присвячений жертвам голодомору   

Віддповідальні : голови студрад відділень,старости груп. 

 

 

 

 

 

Голова засідання студентської ради коледжу   В.Бендик 

 

Секретар студради коледжу         О.Огурок   

       



Протокол № 5 
                                                                                           від 18 грудня 2018 р. 

     Присутні: - голова студентської ради  коледжу –  Бендик В. 

              - представники студ. рад відділень, –   Чумаченко Д.,                                                           

Мельникова С., Бойко В., Попов С..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

– Педпацівники:  Лебедь Г.М., Пестушко А.В,, Акуленко М.С.. 

        Порядок денний 
1. Підготовка до зимової сесії 2010-2011навчального року. 

2. Стан дотримання наказу про заборону паління на території коледжу і гуртожитків. 

3. Заходи захисту проти епідеміологічного стану в місті. 

4. Оголошення акції „ Допоможемо дітям – сиротам”. 

5. Підготовка до святкування Нового року. 

Слухали: 
1.Мельникова С. -  проконтролювати успішність, слід підтягнути оцінки, надати 

допомогу невстигаючим студентам. 

2. Попов С.- студенти порушують правила згідно наказу про заборону паління на 

території коледжу- палять біля прилеглих будинків, скаржаться мешканці сусідніх 

будинків, псують імідж коледжу. 

4.Бендик В.– сповістила  про акцію ” Допоможемо дітям -сиротам”. 

Наказала головам студентських рад відділень та старост повідомити  студентам та 

класним керівнгикам про акцію, бажаючим групам взяти участь- принести 

канцелярське приладдя,іграшки,дитячі книги. \Запропонував присутнім організувати 

концертну програму до свята  Нового року і запросив бажаючих студентів до актової 

зали. 

5.Чумаченко Д. -  пропонує зробити кожній групі стінгазету-привітання з Новим роком. 

Ухвалили: 
1.  Проконтролювати як відстаючі студенти відвідують консультації, надати їм 

допомогу, попацювати з ними після занять на консультаціях. Посилити контроль за 

відвіданням занять та запізнення.   Віддповідальні : старости груп,навчальні сектори. 

2.Провести бесіди в групах через класних керівників,позачергові інструктажі про 

заборону паління на території коледжу, роз’яснити як негативно дії порушників 

впливають на імідж коледжу.  

3. Довести до відома класних керівників щодо заходів захисту від епідемії. 

Віддповідальні : голови студрад відділень,старости груп. 

4. Об’явити всім групам про акцію „ Допоможемо дітям – сиротам”, зібрати 

канцелярське приладдя, іграшки для дітей, бажаючим  відвідати дітей прохання 

записатись до списку , який знаходиться у Наумкіної О.В. Організувати концертну 

програму волонтерів художнього клубу «Дебют» та інших бажаючих до свята Нового 

року. 

5. Підготувати концертну програму до свята Нового року, розробити стінгазети з  

Відповідальні : -  голови студрад відділень, груп; 

                                       -- ред. колегії відділень 

 
 

Голова засідання студентської ради коледжу   В.Бендик 

 

Секретар студради коледжу         О.Огурок   

 


