
Відокремлений структурний підрозділ

«Технолого-економічний фаховий 

коледж Білоцерківського НАУ»



З досвіду роботи 

заступника директора 

з виховної роботи 

ВСП «Технолого-

економічного фахового 

коледжу Білоцерківського 

НАУ»

Єрохіної Надії Миколаївни



Умови ефективної 
діяльності органів 

студентського 
самоврядування ЗФПО



«Людину не можна навчити на 
все життя, її треба навчити 

вчитися все життя»

Д.Дідро



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Нормативно-правова

база, що регламентує

діяльність заступника з 

виховної роботи. 
Основні

документи про 

коледж.

Накази

і розпорядження

по коледжуПосадові інструкції

учасників навчально-

виховного процесу.

Інструкції з безпеки

життєдіяльності



Конституція України (статті 24, 26)

Закон України Про вищу освіту

Закон України Про передвищу фахову 

освіту

Інші правові акти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА



ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ 

 Положення про ВСП « Технолого – економічний фаховий

коледж БНАУ»

 Положення про організацію виховного процесу ВСП

ТЕФК БНАУ

 Положення про організацію студентського самоврядування

в коледжі

 Положення про організацію виборів голови та членів

студентського парламенту коледжу

 Положення про щорічний конкурс на кращу студентську

групу

 Положення про призначення директорської стипендії

 Положення про Порядок використання коштів та надання

матеріальної допомоги і преміювання у ВСП ТЕФК БНАУ

 Концепція превентивного виховання студентів ВСП ТЕФК

БНАУ

 Положення про штандарт ВСП ТЕФК БНАУ

 Положення про наукове студентське товариство ВСП

ТЕФК БНАУ



 Положення про молодіжний трудовий загін ВСП ТЕФК

БНАУ

 Положення про студентський гуртожиток ВСП ТЕФК

БНАУ

 Положення про щорічний патріотичний марафон «В ім’я

Батьківщини»

 Положення про щорічний Шевченківський марафон «Бог

послав нам Кобзаря».

 Положення про конкурс соціальної реклами серед

молоді



Посадові інструкції
 заступника директора з виховної роботи

педагога – організатора 

культ – організатора

 голови циклової комісії кураторів

куратора групи

практичного психолога

вихователя гуртожитку



Закон України Про вищу освіту

від 01.07.2014 № 1556-vii

СТАТТЯ 41 Студентське самоврядування 

 Студентське самоврядування забезпечує захист прав та

інтересів студентів (курсантів, крім курсантів-

військовослужбовців) відповідного ВНЗ

 Студентське самоврядування здійснюється на рівні

студентської групи, інституту, відділення, гуртожитку

ВНЗ. Залежно від контингенту студентів, типу,

специфіки ВНЗ студентське самоврядування може

здійснюватися на рівні курсу, спеціальності,

студентського містечка, структурних підрозділів ВНЗ

ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО                                           

САМОВРЯДУВАННЯ



 Органи студентського самоврядування можуть мати

різноманітні форми (парламент, сенат, старостат,

ректорат, студентський ректорати, студентський

деканат, ради)

 Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні

органи студентського самоврядування обираються

терміном на 1 рік

 Керівник студентського самоврядування та його

заступники можуть перебувати на посаді не більше

як 2 роки



За погодження з органом студентського 

самоврядування ВНЗ приймаються рішення про

 відрахування студентів з ВНЗ та їх поновлення на

навчання

 переведення осіб, які навчаються у ВНЗ за державним

замовленням на навчання за контрактом

 переведення осіб, які навчаються у ВНЗ за рахунок

коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за

державним замовленням

 призначення заступника декана факультету,

заступника директора інституту, заступника керівника

ВНЗ, які відповідають за взаємодію адміністрації з

органом студентського самоврядування

 поселення осіб, які навчаються у ВНЗ, в гуртожитки і

висилення їх з гуртожитків

 затвердження правил внутрішнього розпорядку ВНЗ в

частині, що стосується осіб, які навчаються



СТАТТЯ 63  Права осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах.

Особи, які навчаються у ВНЗ, мають право на

 вибір форми навчання під час вступу до ВНЗ

 безпечні і не шкідливі умови навчання, праці та

побуту

 трудову діяльність у позанавчальний час

 додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з

навчанням за основним місцем роботи, скорочений

робочий час та інші пільги, передбачені

законодавством для осіб, які поєднують роботу з

навчанням

 забезпечення гуртожитком на термін навчання осіб у

порядку, встановленому законодавством



ЗАКОН УКРАЇНИ   

ПРО  ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ
Стаття 41 Студентське самоврядування

У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних

підрозділах діє студентське самоврядування, яке є

невід’ємною частиною громадського самоврядування

закладу фахової передвищої освіти. Студентське

самоврядування - це право і можливість студентів

(курсантів невійськових) закладів фахової передвищої

освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту

своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні

закладом фахової передвищої освіти.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів

(курсантів невійськового) закладу фахової передвищої

освіти, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти (курсанти

невійськового) закладу, які у ньому навчаються, мають

рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні,

можуть обиратися та бути обраними до його органів.



№1. Загальні положення.

№2. Основні функції та напрямки 

діяльності студентського 

самоврядування.

№3. Структура органів студентського 

самоврядування.

№4. Повноваження органів 

студентського самоврядування.

№5.  Спостережна  рада

№6. Виборча комісія.

№7. Ради відділень

№8. Студентська рада гуртожитку

№9. Права та обов’язки членів 

органів студентського 

самоврядування

№10. Забезпечення діяльності 

органів студентського 

самоврядування

№11. Додаткові положення

№12. Особливі положення



ВСП «Технолого-економічний фаховий  коледж Білоцерківського НАУ»

Н А К А З

_______________ № ___ м. Біла Церква

Про затвердження складу голів

студентського  самоврядування

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту своїх прав та сприянню 

гармонійного розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, 

керівника :

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  реєстр голів студентського самоврядування відділень та навчальних груп на 

2020-2021 навчальний рік.

2. Всім  структурним підрозділам керуватися зазначеним реєстром під час здійснення 

навчально-виховного процесу.

Директор коледжу Л.П. Лендрик

Заступник директора                                                                                 

з виховної роботи                                                                        Н.М. Єрохіна

Завідуючі відділеннями : Л.А. Вовк

А.А. Старовойтова

О.М. Єрохіна

Н.М. Бойко

Г.В. Рябченко

Голова студентського самоврядування:                                      К.Пилипчук



Заступник директора 

з  виховної роботи                                                                                 

__________Н.М. Єрохіна

РЕЄСТР

ГОЛІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2020-2021 н.р.

1. Голова парламенту  коледжу – Пилипчук Катерина  В- 31

3. Голова студради гуртожитку №2.- Сова Ірина В-42

4. Голова ради холодильно-технологічного відділення –

Захаров Олександр К-22

5. Голова ради відділення ветеринарної медицини – Семченко Аліна В-21

6. Голова ради відділення інформаційних технологій – Марченко Катерина

ІДП-21

7. Голова ради  технологічного відділення - Моцна Анна Т-32

8. Голова ради економічного  відділення - Гулевата Оксана КД-21



ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою конференцією

студентів ВСП ТЕК БНАУ

від “____”_____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Директор ВСП«Технолого-економічний

фаховий коледж БНАУ»

___________ Л.П. Лендрик

“_____”_______________ 20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про вибори Голови та членів студентського парламенту

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету»



Дане положення визначає основні засади,організацію 

і порядок проведення в коледжі виборів Голови та 

членів студентського парламенту.

1. Загальні положення

2. Засади виборчого процесу в коледжі

3. Суб’єкти виборчого процесу

4. Право бути обраним

5. Виборча комісія

6. Вимоги до членів виборчої комісії

7. Повноваження виборчої комісії

8. Організація роботи виборчої комісії

9. Списки виборців

10.Висування кандидатів на посаду Голови та членів

студентського парламенту

11.Виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних

матеріалів

12.Довірені особи кандидатів

13.Офіційні спостерігачі



14. Виборчі бюлетені

15. Приміщення для голосування

16. Організація і порядок голосування

17. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

18. Протоколи виборчої комісії про підрахунок голосів

19. Офіційне оприлюднення результатів виборів та реєстрація

обраних членів студентського парламенту та Голови

парламенту





Список студентського парламенту

№ 

п/п
Прізвище, ім’я Група

Напрямок роботи, 

за який несе відповідальність 

1. Гринюк Аліна Т-12 відповідальна за відвідування занять

2. Пустова Анна КД-21 відповідальна за захист прав студентів

3. Мілевська Юлія Ф-21

відповідальна за організацію чергування,

збереження в належному стані аудиторій та 

утримання в належному стані закріпленої 

аудиторії

4. Калугін Руслан КД-21 волонтер

5.







Графік роботи органів студентського 
самоврядування 

№ 

п/п
Назва комітету

День і час 

засідань

Місце 

засідання
Відповідальний

1.
Комітет виховної роботи

Понеділок 

15.10-15.50

лекційна 

зала
голова ради групи

2.

Комітет науково-пошукової 

роботи

Вівторок

15.10-15.50

лекційна 

зала

заступник голови 

ради групи

План роботи
(назва комітету)

20__/20__ рік

№ 

п/п
Заходи Термін виконання Відповідальний 

Відмітка про 

виконання



Загальні відомості

Відділення___________________

Група   ______________

Голова ради групи  ________________

Куратор групи  _______________

Кількість студентів, які навчаються 

за державним замовленням  _________

Кількість студентів, які навчаються 

за контрактом   _________________



1. Загальні положення

2. Мета та завдання 

3. Умови, порядок і терміни

проведення конкурсу

4. Критерії оцінювання

5. Підведення підсумків та 

заохочення









Центр соціальних 

служб для молоді

Міський відділ

культури

Волонтерські групи

Відділ з охорони 

здоров`я

Комісія у справах 

неповнолітніх

Служба з 

працевлаштування

випускників

Міська студентська 

рада

(Відділ у справах 

сім’ї та молоді)

Навчальні 

заклади міста, області, 

регіону, системи аграрної 

освіти

Відділ охорони 

навколишнього 

середовища

Обласна 

студентська рада

(обласне управління

сім’ї та молоді)

Регіональна

студентська 

рада

Студентський 

парламент



Різні установи і 

організації

Студентське 

самоврядування

Профком
Студентська

молодь

Міська соціальна 

служба

Адміністрація 

коледжу

соціальна 

студентська

служба

Організація роботи соціальної 

студентської служби 



Напрями діяльності 

Індивідуальна робота зі студентською молоддю

Профілактична робота

Організація роботи волонтерського загону  

Мета створення соціальної

студентської служби

Допомога у розв'язанні соціальних проблем та поліпшення
становища студентської молоді
Надання комплексу соціальних послуг студентам
Створення сприятливих умов для самореалізації та
самовдосконалення студентів



Методи  роботи соціальної

студентської служби

Анкетування

Створення інформаційних стендів

Зустрічі, бесіди

Відеолекторії

Консультації      

Проведення анкетування Індивідуальна консультація



• Студентська соціальна служба проводить такі акціїї як

“Обміняй цигарку на цукерку!” разом з міським центром

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

• День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми (1 грудня);

День боротьби з туберкульозом (25 березня) ;

День боротьби з тютюнопалінням (28 травня);

День боротьби з наркозалежністю (26 червня);

• Благодійна акція “Добро починається з тебе”;

• Відвідання дитячого будинку «Подаруй дитині радість»;

• Тиждень Масляної «Добро починається з тебе»;

• Навчання волонтерів. Тренінг для дівчат від Української

жіночої варти;

• Акція до Дня боротьби із залежностями «Ти не ти, коли

вживаєш!»;

• Тренінг ЧХ з надання першої домедичної допомоги для

волонтерів;

• Акція «Здай кров – врятуй життя»;

• Тренінг ЧХ для волонтерів «7 кроків тренерської

майстерності»

Заходи



 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№ 1045 Про Порядок  використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій
студентам (курсантам)   вищих навчальних закладів

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№ 1047 Про розміри стипендій учнів професійно-технічних, 
студентів вищих навчальних закладів, наукових установ
державної та  комунальної форми власності, а також переможців,  
призерів та учасників інтелектуальних змагань

 Постанова Кабінету Міністрів України від від 25 січня 2017 р. 
№ 1050 Про зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань стипендіального забезпечення

 Правила призначення та виплати соціальних стипендій в ВСП 
ТЕФК БНАУ

 Положення про порядок використання коштів, передбачених для 
надання матеріальної допомоги та заохочення в ВСП ТЕФК 
БНАУ

Призначення стипендій



Види робіт Максимальний 

бал 

Популяризація навчального закладу в періодичних виданнях

та соціальних мережах:

- участь у редакційних відділах

- систематичні публікації матеріалів
0,2 бала 

0,1 бала

Фоторепортери на громадських засадах, створення відеофільмів 0,3 бала 

Активна участь в роботі та збагаченні фондів музеїв «Історії

коледжу», «Українського народного побуту Київщини»,

«Паталогоанатомічного»

0,2 бала

Участь в спортивній діяльності, що підтверджується виступами 

в складі збірних команд коледжу та в особистих виступах від 

імені коледжу на:

- міжнародному рівні

- регіональному та всеукраїнському рівнях

перемога

призові місця 

- міські змагання 

0,5 бала

0,3 бала

0,2 бала

0,1 бала

Види робіт та їх частка для розрахунку додаткового бала 

при визначенні рейтингу студента



Участь та перемога в міжнародних і державних (МАН, Міжнародний конкурс

імені Петра Яцика, Міжнародний мовно – літературний конкурс імені

Шевченка), студентських конкурс наукових робіт у ВНЗ lll-Lv р.а., обласних

та Всеукраїнських олімпіадах:

- всеукраїнські конкурси (олімпіади):

перемога

 перемога

 призові місця

 участь

- міжнародні конкурси (олімпіади):

 перемога, призові місця

 участь

- обласні, регіональні конкурси:

 перемога

 призові місця

 участь

0,5 бала

0,4 бала

0,2 бала

0,5 бала

0,3 бала

0,3 бала

0,2 бала

0,1 бала

Голова студентської ради:

- групи:

- відділення, гуртожитку, соціальної студентської служби:

- голова парламенту коледжу 

Заступники:

- голови парламенту коледжу

0,2 бала

0,3 бала

0,5 бала

0,4 бала



№ ПІП Група Бал Примітка

1. Дмитренко Лев 

Володимирович 

Ф -11 0,1 Брав участь в художній самодіяльності 

коледжу

2. Сідорова Вікторія 

Олександрівна

Ф-11 0,2 Голова ради групи

3. Зіменко  Юлія 

Андріївна

Ф-21 0,1 Секретар студентського парламенту, 

учасниця всіх заходів колежу 

4. Приймак Наталія 

Вікторівна

Ф-21 0,2 Заступник голови ради групи

Зразок

Подання

Про нарахування додаткових

балів студентам 

Економічне відділення



Стипендіати міського голови



Стипендіат Президента України

Марченко Катерина ІДП-21



Протягом року студенти коледжу брали 

активну учать у різноманітних заходах 

в он-лайн форматі або заочних



Міжнародні заходи 

Міжнародний конкурс знавців української мови імені 

Петра Яцика



Всеукраїнський флешмоб

#GlobalLesyaUkrainka2021

Всеукраїнські:



Участь у Всеукраїнському

місячнику

«Спорт для всіх – спільна турбота»



Всеукраїнський, міський, 

коледжанський марафон 

«Бог послав нам Кобзаря»



Всеукраїнський круглий стіл 

«Значення іноземної мови у професійному 

становленні молодого фахівця»



Воркшоп на тему 

"Волонтерство - нові можливості"



Онлайн-зустріч «Студентське самоврядування –

невід’ємна складова освітнього процесу»



Краєзнавча конференція 

«Київщина – мій заповітний край»

Обласні заходи:



Міські:

Фото-акція «Молодь міста в день боротьби зі СНІДом»



Патріотичний фестиваль «В ім`я Батьківщини»
(за ініціативи ВСП ТЕФК БНАУ)



Акція проти зловживання наркотиками 

та їхнім незаконним обігом



Онлайн конкурс читців-декламаторів творів 

Тараса Шевченка «Кобзарева зоря»



Внутрішньоколеджанські

День знань



Вибори голови парламенту коледжу 





Дебют першокурсника



Кращий студент року 2020



Краса руками молодих

Виставка студентських робіт «З Україною в серці»





Результативність 









Принцип мистецтва виховання говорить: 

діти повинні виховуватися не для сьогодення, 

а для майбутнього, можливо кращого стану 

роду людського !

Іммануїл Кант




