Організація та проведення
виборів Голови та членів
студентського парламенту
в коледжі.

З досвіду роботи заступника
директора з виховної роботи
Технолого - економічного
коледжу Білоцерківського НАУ

ПОРТФОЛІО
• АВТОРА

•

КРАЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ

• Єрохіна Надія Миколаївна,

заступник директора з виховної роботи
Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ,
• викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст
• вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
• Педагогічний стаж – 39років
•

Державні нагороди:

Відмінник народної освіти України;
Відмінник аграрної освіти і науки України ІІІ та ІІ ступенів ;
Трудова відзнака «Знак Пошани»;
Трудовий знак Міністерства аграрної політики та продовольства України «За
вагомий внесок у розвиток освіти»;
 Подяка Міжнародної громадської організації
• Козацтво Запорізьке та Нагрудний Знак «За благодійність».





Нормативне регулювання
виборчого процесу
в коледжі
• Конституція України;
• Закон «Про вищу освіту»;
• Положення « Про студентське самоврядування в
Технолого - економічному коледжі Білоцерківського
НАУ»;
• Положення про вибори Голови та членів студентського
парламенту ТЕК БНАУ.

Етапи підготовки
та проведення виборів
• Утворення виборчої комісії;
• проведення навчання членів виборчої комісії
• складання списків виборців по групах і відділеннях, х
їх перевірка та уточнення;
•
•
•
•
•

висування та реєстрація кандидатів;
проведення передвиборної агітації;
проведення дебатів за участью кандидатів;
голосування у день виборів;
підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків
голосування і результатів виборів.

Виборча комісія:
• Організовує підготовку та проведення
виборів,відповідно до даного Положення
• Термін повноваження – 2 роки.
• До складу виборчої комісії входять по два
представника від кожного відділення;
• Подають кандидатури до складу виборчої комісії ради
відділень та гуртожитків;
• Виборча комісія складається з Голови,заступника та
членів виборчої комісії.

Виборча комісія:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реєструє кандидатів та видає їм посвідчення;
розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію
кандидатів у разі порушення ними засад даного Положення;
повідомляє студентів про зареєстрованих кандидатів, включених до
виборчих списків;
затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах Голови
парламенту та членів студентського парламенту;
забезпечує виготовлення бланків протоколів та іншої виборчої
документації;
реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів;
здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Положенням
порядку проведення передвиборчої агітації;
встановлює результати виборів Голови студентського парламенту та
членів студентського парламенту;
розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та
проведення виборів;
забезпечує збереження виборної документації відповідно до даного
Положення.

Списки виборців
• Студентські ради відділень складають попередні
списки виборців не пізніше ніж 25 днів до виборів і
подають списки в виборчу комісію.
• 9.2. Не пізніше як за 10 днів до голосування виборцям
надсилаються іменні запрошення, які затверджені
виборчою комісією.
№
п/п

П.І.Б.

Відділення

Група

Примітка

Розподіл обов’язків між
кандидатами на посаду Голови
студентського парламенту
Голова студентського
парламенту
Голова Спостережної ради
Заступник голови студентського
парламенту

Голова виборчої комісії
Секретар парламенту

Розподіл обов’язків між кандидатами у
члени студентського парламенту:
Голова комітету
інформаційного
забезпечення
та реклами

Голова загону
прапороносців
Голова загону
козаків
Голова комітету
науковопошукової роботи

Голова комітету
зовнішніх зв’язків

Голова комітету
науковопошукової
роботи;

Голова комітету
виховної роботи

Голова
комітету
спортивнооздоровчої
роботи

Висування кандидатів на посаду Голови
та членів студентського парламенту

• Висування кандидатів розпочинається не пізніше ніж
• за 30 днів до дня голосування.
Всі кандидати повинні надати в виборчу комісію такі документи:
• заяву про реєстрацію кандидата;
• рішення зборів групи, відділення,мешканців гуртожитку тощо;
• заява особи про згоду балотуватися від даного колективу;
• програму кандидата ;
• дві фотокартки 4 на 6 і одне фото 9 на13.

Виготовлення і порядок розміщення друкованих
агітаційних матеріалів.

• Кандидати на посаду Голови та членів студентського
парламенту в межах власних коштів можуть
виготовляти плакати, листівки, буклети та інші
друковані агітаційні матеріали а також можуть
залучати до виготовлення продукції різноманітних
спонсорів. Ці агітаційні матеріали мають
затверджуватися виборчою комісією.
• Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні
матеріали розміщуються лише у місцях, визначених
виборчою комісією.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Передвиборча програма
Кандидата на посаду голови студентського парламенту
Студентки групи В-12
Король Анастасії
Співпраця зі студентськими проектами , підтримка нових
ініціатив;
Проведення соціологічних досліджень та опитувань для вивчення
думки студентів, щодо актуальних питань, наприклад,
впровадження щорічної відзнаки “Кращий викладач відділення” з
врученням відповідного диплому від студентського
самоврядування;
Співпраця з адміністрацією коледжу;
Залучення студентів до профорієнтаційної роботи, враховуючи,
що майбутнє нашого навчального закладу залежить не тільки від
викладачів але й від нас. Тому потрібно розробити заходи по
зацікавленню абітурієнтів саме нашим навчальним закладом. Це
можуть бути відеоролики розміщені в соціальних мережах,
можливо розробити шкалу стимулювання для студентів, які
будуть найбільш вдало агітувати своїх знайомих до навчання в
нашому закладі;
патріотичного спрямування та щодо благоустрою рідного міста.
Впровадження свята до дня Хелловіну, свято Масляної та ін.;
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Передвиборча програма кандидата на пост голови
студентського самоврядування Технолого-економічного коледжу
БНАУ Цімоха Дмитра, студента групи К-11
Студенти - це майбутнє України.
Органи Студентського самоврядування - це ядро студентської громади, яке є
вираженням самосвідомості, самодостатності та стурбованості про майбутнє
Української держави. Для захисту прав та інтересів студентства я, Цімох
Дмитро, студент 1 курсу ТЕК БНАУ ставлю перед собою такі завдання:
1. Організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ і молодіжними
організаціями.
2. Організація вечірок в найкращих клубах Білої Церкви
3. Участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах.
4. Проведення соціологічних досліджень та загальні опитувань з метою
вивчення думки студентів, наприклад, введення що семестрової премії
„Кращий викладач", з врученням відповідного диплому від студентського
самоврядування.
5. Пропаганда здорового способу життя.
6. Студенти будуть бачити діяльність студентського самоврядування
щотижня, а звіт — що семестру.
7. Сприяння щодо встановлення додаткового ксерокса.
8. Сприяння у створенні копі-центру.
9. На при кінці кожного навчального року, робити концерт художньої
самодіяльності гуртків коледжу.
І на останок, по переду на нас чекає найцікавіше - день виборів. Я хочу
побажати всім нашим кандидатам успіху.

Довірені особи кандидатів.
• Кандидати на посаду Голови студентського парламенту може
мати не більше двох довірених осіб.
• Кандидат на посаду члена студентського парламенту може
мати одну довірену особу.
• Довірені особи кандидата реєструються виборчою комісією за
поданням кандидата та за наявності письмової згоди цих осіб.
• У поданні зазначаються: прізвища,ім’я та по батькові
довіреної особи, число,місяць,рік народження, група,
відділення, номер контактного телефону
• Довірена особа кандидата має право бути присутньою на
засіданнях виборчої комісії і брати в них участь з правом
дорадчого голосу, бути присутньою на виборчій дільниці під
час голосування та на засіданні виборчої комісії при
підрахунку голосів виборців з додержанням установлених цим
Положенням вимог.

Офіційні спостерігачі.
• У виборчому процесі можуть брати участь офіційні
спостерігачі від кандидатів на посаду Голови.
• Офіційний спостерігач від кандидата на посаду Голови
може:
• бути присутнім на зустрічах кандидата,засіданнях виборчої
комісії;
• ознайомлюватися з матеріалами виборчої агітації;
• перебувати на виборчій дільниці під час
голосування,спостерігати за діями членів виборчої комісії;
• здійснювати фото - та кінозйомку,аудіо – та відеозапис,не
порушуючи при цьому таємниці голосування;

• бути присутніми при видачі виборчих бюлетенів
членам виборчої комісії;
• бути присутнім з дотриманням вимог цього
Положення на засіданнях виборчої комісії,у тому
числі під час підрахунку голосів та встановленні
підсумків голосування;
• складати акт про виявлення порушення цього
Положення ,що підписується ним та не менш як
двома виборцями;
• вживати необхідних заходів у межах Положення
щодо припинення протиправних дій під час
голосування та підрахунку голосів;
• отримувати копії протоколів про передачу
виборчих бюлетенів ,про підрахунок голосів
виборців і встановлення підсумків голосування та
інших документів у випадках,передбачених цим
Положенням.

Виборчі бюлетені.

• Форма виборчого бюлетеня для кожних виборів
затверджується виборчою комісією не пізніше як за 20
днів до дня проведення виборів і не можуть
змінюватися до початку виборчого процесу наступних
виборів.

• Виборчі бюлетені є документами суворої
звітності.
• Текст виборчих бюлетенів для голосування
затверджується виборчою комісією
не пізніш як за 15 днів до дня голосування.

Приміщення для голосування.
Голосування проводиться у спеціально
відведеному приміщенні, в якому
обладнуються у достатній кількості
кабіни для таємного голосування та
визначаються місця видачі виборчих
бюлетенів. Контроль за облаштуванням
приміщення для голосування
покладається на виборчу комісію.
Стаціонарні виборчі скриньки для
голосування встановлюються так,щоб
виборці при підході до них мали
можливість проходити через кабіни до
таємного голосування.

Приміщення для голосування
повинно бути обладнано таким
чином,щоб місця видачі виборчих
бюлетенів,кабіни для голосування,
виборчі скриньки для голосування
знаходилися у полі зору членів
виборчої комісії.

Організація і порядок голосування.
• Голосування на виборах Голови та членів студентського
парламенту є таємним: контроль за волевиявленням
виборців забороняється.
• Фотографування, відео фіксація в будь-який спосіб
результатів волевиявленням виборців у кабіні для таємного
голосування , а також демонстрація виборцем результатів
волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється
і є порушенням таємниці голосування.
• Голосування проводиться з 9 до 16 годин без перерви.
• Організація проведення голосування, обладнання приміщення
для голосування та підтримання в ньому належного порядку,
забезпечення таємності волевиявлення виборців під час
голосування покладаються на виборчу комісію.

Порядок підрахунку голосів
на виборчій дільниці.
• Підрахунок голосів
виборців на виборчій
дільниці здійснюється
відкрито і гласно
членами виборчої комісії
на її засіданні, яке
проводиться у тому
самому приміщенні, де
відбувалося голосування.

Засідання виборчої комісії
починається відразу після закінчення
голосування, проводиться без перерви і
закінчується після складення та
підписання відповідних протоколів про
підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці, відповідно до вимог,
передбачених цим Положенням. На час
проведення засідання дільнична виборча
комісія доручає ведення протоколу
засідання виборчої комісії заступнику
голови або іншому члену виборчої комісії.
Секретар виборчої комісії на цьому
засіданні вносить відомості до протоколу
про підрахунок голосів виборців.
Протокол цього засідання виборчої
комісії складається і підписується у
тому самому приміщенні, де проходило
голосування.

Протоколи виборчої комісії про
підрахунок голосів
• Виборча комісія на своєму засіданні складає
протокол про підрахунок голосів виборців, по
якому проводиться голосування на виборчій
дільниці. Форма бланка протоколу виборчої
комісії про підрахунок голосів виборців на
виборчій дільниці затверджується не пізніш як
за п’ятнадцять днів до дня голосування.
Бланки протоколів виборчої комісії про
підрахунок голосів виборців виготовляються
виборчою комісією
• До протоколу виборчої комісії про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці, поданих
за кандидата:

• кількість виборчих бюлетенів для голосування,
одержаних виборчою комісією;
• кількість виборців, внесених до списку виборців на
виборчій дільниці;
• кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
• загальна кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені;
• кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
• кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
• кількість голосів виборців, поданих за кожного
кандидата;

Офіційне оприлюднення результатів виборів та
реєстрація обраних членів студентського парламенту та
Голови парламенту
• Виборча комісія не пізніше як на третій день з дня
встановлення результатів виборів оприлюднює
результати виборів шляхом опублікування у газеті
«Медіа Коледж та на сайті коледжу у розділі «Виховний
простір».
• Копія рішення про реєстрацію членів студентського
парламенту та Голови парламенту невідкладно
розміщуються для ознайомлення виборцями.
• Рішення виборчої комісії можуть бути оскаржені в
п’ятиденний термін. Скарги розглядає спостережна
рада та приймає відповідні рішення,згідно діючого
законодавства та даного Положення.

