


1.1. Конференція трудового колективу (далі – Конференція) 

Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(далі – ВСП «ТФК ТНТУ») є вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування, включаючи виборних представників від студентів ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

1.2. Положення про порядок обрання делегатів Конференції ВСП «ТФК 

ТНТУ») розроблено відповідно до Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», Положення про ВСП «ТФК ТНТУ» та інших нормативно-правових актів 

з фахової передвищої освіти. 

1.3. Це Положення регламентує порядок та умови обрання делегатів 

Конференції з числа штатних науково-педагогічних працівників (далі – НПП), 

педагогічних працівників (далі – ПП), інших учасників освітнього процесу (далі 

– ІП), а також студентів ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.4. Загальна чисельність делегатів конференції ВСП «ТФК ТНТУ» – 115 

осіб. 

У складі Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників 

освітнього процесу ВСП «ТФК ТНТУ». При цьому не менш як 75 відсотків 

складу делегатів Конференції становлять педагогічні, науково-педагогічні 

працівники, які працюють у ВСП «ТФК ТНТУ» за основними місцем роботи, і 

не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів ВСП «ТФК 

ТНТУ», які обираються вищим органом студентського самоврядування шляхом 

прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про 

студентське самоврядування у ВСП «ТФК ТНТУ», що не може бути більшим за 

один календарний рік. 

Делегатом Конференції може бути обраний будь-який штатний працівник 

ВСП «ТФК ТНТУ», який працює у ВСП «ТФК ТНТУ» на постійній основі та не 

виявив бажання взяти самовідвід. 

Штатний працівник ВСП «ТФК ТНТУ», який на момент проведення 

обрання делегатів перебуває у відпустці, має право брати участь в обранні 

делегатів Конференції та бути обраним делегатом Конференції. 

1.5. Повноваження, порядок скликання і прийняття рішень Конференції 

визначається Законом України «Про фахову передвищу освіту», Положенням 

про ВСП «ТФК ТНТУ» та іншими чинними нормативно-правовими актами. 

Термін повноважень делегатів Конференції визначається Положенням про ВСП 

«ТФК ТНТУ». 
 

2. Підготовка до проведення голосування 

2.1. Для забезпечення прозорої процедури обрання делегатів конференції  

адміністрацією закладу освіти та профспілковим комітетом створюється 

організаційний комітет у складі по 3 особи від кожної з сторін. Склад 

організаційного комітету затверджує наказом директор. 

2.2. Повноваження членів організаційного комітету завершуються  з 

моменту підписання директором ВСП «ТФК» наказу про затвердження нового 

складу Конференції. 



2.3. Організацію та підготовку до обрання делегатів Конференції здійснює 

організаційний комітет із проведення виборів делегатів Конференції, який 

забезпечує виконання наступних завдань: 

- визначення квот представництва делегатів Конференції від педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників для структурних підрозділів ВСП «ТФК 

ТНТУ»; 

- визначення квот представників від студентів; 

- визначення квот від інших категорій працюючих у структурних 

підрозділах ВСП «ТФК ТНТУ»; 

- встановлення термінів проведення засідань зборів трудових колективів 

структурних підрозділів ВСП «ТФК ТНТУ» та вищого органу студентського 

самоврядування ВСП «ТФК ТНТУ» (конференції)  ; 

- організацію обрання делегатів Конференції відповідно до встановлених 

квот, забезпечення демократичності процесу обрання делегатів, його 

відкритості, гласності й прозорості 

2.4. Вибори делегатів Конференції від  педагогічних працівників та інших 

учасників освітнього процесу проводяться шляхом виборів на загальних зборах 

відповідних категорій працівників та інших учасників освітнього процесу 

структурних підрозділів, а студентів – шляхом виборів конференції студентів у 

ВСП «ТФК ТНТУ». 

Організацію загальних зборів відділень забезпечують організаційний 

комітет та завідувачі відповідних відділень. 

Організацію конференції студентів, голосування з виборів делегатів 

Конференції від студентів забезпечує студентська рада та заступник директора з 

навально-виховної роботи ВСП «ТФК ТНТУ». 

Висунення кандидатів у делегати Конференції здійснюється 

безпосередньо на зборах їх учасниками. 

Списки кандидатів у делегати Конференції від студентів затверджуються 

конференцією студентів ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.5. Брати участь у виборах делегатів Конференції мають право штатні  

педагогічні, науково-педагогічні працівники та інші учасники освітнього 

процесу підрозділів ВСП «ТФК ТНТУ»,  студенти ВСП «ТФК ТНТУ». Критерієм 

віднесення штатного  педагогічного працівника чи іншого учасника освітнього 

процесу ВСП «ТФК ТНТУ» до певної категорії є основна посада, яку займає ця 

особа у ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.6. Помічник директора з кадрової роботи ВСП «ТФК ТНТУ» формує 

списки  педагогічних працівників, інших учасників освітнього процесу, які 

мають право голосувати по підрозділах ВСП «ТФК ТНТУ», де проводяться 

збори, голосування. Списки працівників підписує помічник директора з кадрової 

роботи ВСП «ТФК ТНТУ» і засвідчує печаткою. Списки студентів готують 

завідувачі відповідних відділень, підписують дані списки та засвідчують 

печаткою відділення. 
 

3. Визначення квоти 

3.1. Визначення квоти делегатів Конференції від підрозділу із числа 

відповідних штатних педагогічних (науково-педагогічних) працівників та інших 

учасників освітнього процесу ВСП «ТФК ТНТУ», а також студентів 



здійснюється у відповідності до вимог п.3 ст. 40 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту». 

3.2. Кількість делегатів Конференції від НПП, ПП, визначають за 

формулою:  

Д НПП, ПП  ≥ 0,75 × 115. 

Округлення у розрахунках проводяться у більшу сторону, оскільки 

кількість делегатів Конференції від цієї категорії працівників не може бути 

меншою 75% від загальної кількості делегатів Конференції – 115 осіб. 

3.3. Кількість делегатів Конференції від студентів визначається за 

формулою: 

Д СТ  ≥ 0,1 × 115. 

Округлення у розрахунках проводяться у більшу сторону, оскільки 

кількість делегатів від студентів не може бути меншою 10% від загальної 

кількості делегатів Конференції – 115 осіб. 

3.4. Кількість делегатів від ІП визначається за формулою: 

Д ІП  = 115 – (Д НПП, ПП  + Д СТ ). 

3.5. Норма представництва, яка вказує від якої кількості  педагогічних 

працівників, інших учасників освітнього процесу, студентів обирається один 

делегат Конференції, визначається за формулою:  

Нп = З/Д, 

де Нп – норма представництва відповідної категорії, З – загальна кількість 

осіб відповідної категорії, що визначається станом на дату, визначену 

адміністрацією ВСП «ТФК ТНТУ», Д – кількість делегатів цієї категорії осіб. 

3.6. Квота представників (К) від конкретного підрозділу, студентів, тощо 

визначається за формулою: 

К= Зп/Нп, 

де Зп – загальна чисельність педагогічних працівників, інших учасників 

освітнього процесу, студентів підрозділів, які можуть брати участь у виборах 

делегатів. 
 

4. Проведення виборів делегатів Конференції 

4.1. Вибори делегатів Конференції здійснюються на зборах  педагогічних 

працівників та інших учасників освітнього процесу підрозділів, а студентів – 

шляхом голосування у строк, визначений наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ» 

за графіком, затвердженим організаційним комітетом. 

4.2. Загальні збори педагогічних працівників та інших учасників 

освітнього процесу підрозділів вважаються такими, що відбулися, у разі 

присутності на них не менше 75% від загальної  кількості виборців. 

4.3. На загальних зборах  педагогічних працівників та інших учасників 

освітнього процесу структурних підрозділів обирається головуючий та секретар, 

який веде протокол зборів, лічильна комісія. 

4.4. Лічильна комісія обирається в кількості 3 або 5 осіб із числа учасників 

загальних зборів шляхом відкритого голосування. Голова та секретар лічильної 

комісії обирається лічильною комісією з числа її членів. 

4.5. Кандидати у делегати Конференції висуваються учасниками зборів 

структурного підрозділу. Здійснюється обговорення кожної запропонованої 

кандидатури. Рішення про обрання кандидата у делегати Конференції 



приймається відкритим голосуванням стосовно кожної кандидатури окремо 

більшістю голосів учасників загальних зборів. Кількість кандидатів, прізвища 

яких пропонуються, не може бути меншою встановлених квот для цього 

структурного підрозділу. 

4.6. Списки кандидатів у делегати Конференції з числа студентів 

формуються на конференції студентів ВСП «ТФК ТНТУ» у порядку, 

встановленому п.4.5 цього Положення. Рішення конференції студентів 

приймаються більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція студентів є 

правомочною у разі присутності не менше 75% її делегатів. 

4.7. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється членами лічильної 

комісії. При обранні делегатів Конференції в разі, якщо кількість претендентів, 

які увійшли до списку для голосування, перевищує установлені норми 

представництва (квоту), обраними делегатами є ті претенденти, які набрали 

більшу кількість голосів. У разі, якщо на виборах кілька претендентів у делегати 

конференції набрали рівну кількість голосів, а з них проходять відповідно до 

норми представництва (квоти) не всі, то проводиться повторне голосування за 

тих претендентів, які набрали рівну кількість голосів. 

4.8. Результати підрахунку голосів вносяться в протокол, який складається 

у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени 

лічильної комісії. Протокол лічильної комісії затверджується загальними 

зборами шляхом відкритого прямого голосування. Один примірник протоколу з 

результатами обрання делегатів Конференції передається організаційному 

комітету протягом трьох робочих днів з дати засідання, другий примірник 

залишається у структурному підрозділі ВСП «ТФК ТНТУ»: у завідувача 

відповідного відділення стосовно обрання  педагогічних працівників; та у 

помічника директора з кадрової роботи - стосовно обрання інших 

учасників  освітнього процесу відповідних підрозділі ВСП «ТФК ТНТУ»; 

стосовно обрання делегатами студентів – заступника директора з навчально-

виховної роботи. 
 

5. Затвердження нового складу Конференції 

5.1. Після проведення зборів в усіх структурних підрозділах, голосувань 

студентів організаційний комітет протягом семи робочих днів після отримання 

протоколів з результатами обрання делегатів формує загальний по ВСП «ТФК 

ТНТУ» список делегатів Конференції. 

5.2. На підставі загального по ВСП «ТФК ТНТУ» списку делегатів 

Конференції організаційний комітет ініціює  підготовку проєкту наказу про 

затвердження нового складу вищого колегіального органу управління ВСП 

«ТФК ТНТУ» – Конференції трудового колективу ВСП «ТФК ТНТУ». 

5.3. Новообрана Конференція стає правочинною на наступний день після 

закінчення повноважень попереднього складу Конференції. 
 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Делегати Конференції можуть бути відкликані за рішенням зборів 

трудових колективів структурних підрозділів ВСП «ТФК ТНТУ», які їх обирали, 

якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків загальної кількості 

працівників відповідного підрозділу. 
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