
Узагальнений досвід роботи студентського самоврядування: 
 

Студентське самоврядування в коледжі працює відповідно чинного законодавства 
України: ст.40 З.У. «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства 
освіти і науки України та інших нормативних документів, що регулюють відносини 
учасників навчально-виховного процесу в ВНЗ, «Положення про студентське 
самоврядування у Херсонському політехнічному коледжу Одеського національного 
політехнічного університету». 

Студентське самоврядування ХПТК ОНПУ діє на таких принципах: 
- добровільність, колегіальність, відкритість; 
- автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність 

у виборі форм та методів здійснення повноважень;  
- незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій; 
- виборність та звітність представницьких органів студентського 

самоврядування;  
- рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи 

право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів; 
- співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими 

особами ХПТК ОНПУ (наставниками академічних груп, адміністрацією та його 
структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, відділень тощо). 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 
- захист прав та інтересів студентів, узгодження їх із правами та інтересами 

адміністрації, працівників  коледжу, інших категорій суспільства; 
- забезпечення участі студентів в управлінні ХПТК ОНПУ, представництво 

студентів у колегіальних робочих та дорадчих органах навчального закладу, їхніх 
структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії; 

- вироблення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування навчального 
закладу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування керівництва, 
відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих студентами рішень, 
сформованої думки студентського загалу;  

- напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів на різних 
рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі студентів у 
реалізації державної молодіжної політики;  

- залучення студентів до участі у громадському житті коледжу, координація 
діяльності низових органів студентського самоврядування; 

- надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої 
консультаційної допомоги студентам, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними 
службами та посадовими особами навчального закладу; 

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних 
та іноземних ВНЗ, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, 
сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;  

- контроль за дотриманням студентами  Правил внутрішнього розпорядку та 
Положення про Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету, оперативне реагування на випадки їх порушення; 

Студентське самоврядування сприяє: 
- навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, 

забезпеченню виконання студентами своїх обов'язків;  
- формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, 

пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню 
студентами правопорушень; 

- поліпшенню умов побуту та дозвілля студентів;  



- створенню різноманітних секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами 
тощо; 

- працевлаштуванню випускників, залученню студентів до зайнятості у вільний від 
навчання час, включаючи їх залучення до участі в громадських роботах на волонтерських 
засадах. 

Студентське самоврядування ХПТК ОНПУ здійснюється на рівні групи, 
відділення, коледжу. 

Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою 
студентів на добровільних засадах, принципах демократії. Обрання представницьких 
органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами студентів 
шляхом прямого таємного голосування. 

У квітні 2016 року відбулися вибори до органів студентського самоврядування 
коледжу. Шляхом прямого таємного голосування, відповідно чинного законодавства, 
студенти коледжу сформували Раду студентського самоуправління коледжу: 
- голова студентського самоврядування коледжу – Гречко Крістіна; 
- голови студентського самоврядування по відділеннях:  
 
- відділення комп’ютерної та програмної інженерії Губа Роман; 
- економіко-технологічне відділення  Гайдученко Анастасія; 

- електротехнічне відділення  Попова Альона; 
- механічне відділення Марченко Олексій. 

 
Кандидати на посади голів рад студентського самоврядування відділень і коледжу 

провели агітаційну роботу, запропонували студентам зробити свій вибір, орієнтуючись на 
зміст планів і досвід громадської діяльності кандидатів, а не їх приналежності до певного 
відділення: 
 

 
 

І етап виборів передбачав обрання членів студентської виборчої комісії від кожного 
відділення та голову ради студентського самоврядування на кожному відділенні: 
 
 
 
 
 



19 квітня 2016 року – вибори на відділенні комп’ютерної та програмної інженерії: 
 

 
Голоси виборців розподілились наступним чином: 

 до складу студентської виборчої комісії коледжу: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Дукач Анна  90 35,4 
2. Орлов Олег  95 37,4 

 на посаду голови студентського самоврядування відділення комп’ютерної та 
програмної інженерії: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Губа Роман  125 49,2 
2. Габаідзе Енвер  55 21,6 

 на посаду голови студентського самоврядування коледжу від відділення 
комп’ютерної та програмної інженерії: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Єгоров Лев  131 51,6 
2. Лізунова Марія  63 24,8 

 
21 квітня 2016 року – вибори на електротехнічному відділенні: 

  
 
 
 



Голоси виборців розподілились наступним чином: 
 на посаду голови студентського самоврядування електротехнічного відділення:  

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток 
від кількості 
виборців 

Попова Олена  77 53,8 
Рубенко Антон  39 27,3 
Козін Артем  27 18,9 
 на посаду голови студентського самоврядування коледжу від електротехнічного 

відділення: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток 
від кількості 
виборців 

Шеліна Дар`я  81 57,9 
Березницький Євгеній  59 42,1 
 до складу студентської виборчої комісії коледжу: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток 
від кількості 
виборців 

Артищенко Дмитро  109 76,2 

Єльнік Дмитро  34 23,8 
 
22 квітня 2016 року – вибори на економіко-технологічному відділенні: 

 
 на посаду голови студентського самоврядування економіко-технологічного 

відділення 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Гайдученко Анастасія 91 32 
2. Зик Аліна 67 24,3 
 на посаду голови студентського самоврядування коледжу від економіко-

технологічного відділення: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Гречко Крістіна 87 31,5 
2. Рещиковець Олександр 70 25,4 

 



 до складу студентської виборчої комісії коледжу 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Граждан Владислав 74 26,8 

2. Шульга Владислав 84 30,4 

 
25 квітня 2016 року – вибори на механічному відділенні: 
 

 
 на посаду голови студентського самоврядування механічного відділення 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток 
від 
кількості 
виборців 

1. Марченко Олексій 141 50,9 
2. Галуненко Дмитро 48 17,3 

 на посаду голови студентського самоврядування коледжу від механічного 
відділення 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток 
від 
кількості 
виборців 

1. Лавринюк Олександр 85 30,7 
2.  Коваленко Віталій 106 38,3 

 до складу студентської виборчої комісії коледжу 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1.  Шевченко Дмитро 67 24,2 
2. Самойленко Віталій 114 41,2 

 
 
 
 



Таким чином було остаточно сформовано Студентську виборчу комісію коледжу, 
що дало можливість студентській громаді обрати голову Ради студентського 
самоврядування коледжу 28 квітня 2016 року: 
 

   
 

 
За результатами підрахунків Студентською виборчою комісією голоси виборців 

розділилися наступним чином: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата: 
Кількість 
голосів 

Відсоток від 
кількості 
виборців 

1. Гречко Крістіна 216 19% 
2. Єгоров Лев 199 17% 
3. Коваленко Віталій 136 12% 
4. Шеліна Дар’я 171 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У процесі роботи органів студентського самоврядування за 2015-2016 навчальний 
рік студентська громада коледжу активно приймала участь у міських акціях благодійності 
та відзначення пам’ятних дат, організовувала та проводила різноманітні заходи на рівні 
коледжу із залученням студентів різних курсів і спеціальностей до культурно-
просвітницької та науково-дослідницької діяльності. 

За завітний період студенти коледжу брали участь у наступних заходах: 
1. на рівні коледжу: 

- проведено змагання з міні-футболу серед збірних команд гуртожитку №1 і 
коледжу: 

  
- виставка квіткових композицій «Осінній вернісаж», присвячена Дню 

працівників освіти: 

 
- редколегії відділень  випустили святкові  тематичні газети із привітаннями 

викладачам та співробітникам колледжу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Активна участь студентського активу коледжу в профорієнтаційній роботі:  

  
- виставка стінгазет до Дня козацтва під гаслом «Сила нескоренних», «День 

козацької Покрови», «День захисника України»,  «Герої не вмирають»: 

  
 

- студентами ініційовано, організовано та проведено екскурсійно-туристичні 
подорожі до пам’ятних місць Півдня та Центра України: 

 

 
 



  

  
 
-  «Тиждень першокурсника», який допомагає в адаптації першокурсникам у новому 

для них навчальному закладі, дає змогу проявити себе, долучитися до активного 
студентського життя. У рамках тижня було проведено: 

виставка-огляд емблем майбутньої професії; 

 
 
 
 
 



презентація  тематичних газет; 

  
парад  досягнень першокурсників за  їх шкільні роки; 

  
 
- семінар на тему «Допомога при працевлаштуванні», на якому були присутні 

студенти випускних груп: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- тренінг «Захист прав людини в Україні», який провела для студентів 341, 381, 305 
та 205 груп представник молодіжної громадської організації «Нова генерація» 
Дорофєєва Наталія: 

 
- година здоров’я «Геть паління! Ми – здорове покоління»,  приурочена 

Міжнародному дню відмови від куріння: 

  
 
- реквієм у пам'ять жертв Голодоморів «Пекучий біль мого народу» до Дня памяті 

жертв голодомору: 

   
 
 
 
 
 
 



- активісти студентського спортивного клубу «Ровесник»   провели змагання з 
силового багатоборства серед збірних команд  мешканців гуртожитків № 1та №2: 

  
- тренінг «Репродуктивне здоров’я», який провели фахівці Херсонського обласного 

центру здоров’я та спортивної медицини в рамках програми «Здоров’я жінок 
України»: 

  
- проведення заходу активістами агітбригади «Відкрита трибуна» та клубу «Дебют» 

«Молодь обирає здоровий спосіб життя» для студентів І- курсу: 

 
- організація та проведення студентської літературно-дослідницької конференції 

«Україна… Світочі поетичного слова» активістами мовно-літературного клубу 
«Обрії»: 

  
 
 



- студентська конференція «Роль митрополита Андрея Шептицького у 
національному вихованні, освіті та становленні української державності»: 

 
- науково-практичний семінар «Пам’ять про подвиг гартує сьогодення…», 

підготовлена студентами-активістами науково-дослідницьких клубів історико-
краєзнавчого «Джерела» та туристично-краєзнавчого «Глобус»: 

 
- активісти клубів позанавчальної діяльності «Джерела» та «Феміда» презентували 

експозицію «Вічна пам’ять загиблим!  Честь і слава живим!» до Дня пам’яті та 
примирення та 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі: 

    
 
2. на рівні міста: 

- урочистості з нагоди Дня партизанської слави: 

   
 
 
 



- волонтерська акція на підтримку українських військових, які перебувають у зоні 
проведення антитерористичної операції: 

плетіння маскувальної сітки 

  
- участь у міських заходах із нагоди Дня Гідності та Свободи: 

 
 

- участь у Всеукраїнської акції «Запали свічку памяті» 28 листопада о 16:00: 

 
- відвідання свята на честь святого апостола Андрія Первозванного студентами-

мешканцями  гуртожитку №2 етнозахіду «Андріївські вечорниці», що відбувся в 
обласній бібліотеці ім.О.Гончара. 

  
 



- активісти коледжу, спільно зі студентами  морського коледжу відвідали 
Цюрупінський дитячий будинок-інтернат для дітей з обмеженими можливостями. 
Вихованцям дитячого будинку було передано іграшки, книги, одяг та засоби 
особистої гігієни від студентської громади коледжу та проведено концертну 
програму: 

 
- участь активістів студради, учасників клубу позанавчальної діяльності «Еколог» у 

рамках акції «Зробимо Україну чистою разом!» в екологічному марші «Екологічна 
Херсонщина». Учасники акції пройшли маршрутною ходою від набережної міста 
до площі Свободи (пам’ятника Небесної сотні): 

 

  
 
 
 
 



- у рамках акції «Зробимо Україну чистою разом!» активісти студентського 
самоврядування коледжу взяли участь у прибиранні території парку відпочинку 
«Херсонська  фортеця»: 

  
 

- проведення традиційного флешмобу «Усі у вишиванках» до Всеукраїнського свята 
– Дня вишиванки: 

  
- за ініціативи студентського самоврядування коледжу 09 червня 2016 організовано 
психологічний тренінг для лідерів самоврядування, де студенти могли визначити свої 
сильні та слабкі риси особистості, що сприяють або заважають їм у командній роботі.  

 


