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З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Ректор ДВНЗ „УДХТУ” 

 

______________М.В. Бурмістр 

 

"_____" _____________ 2012 р. 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  П Р О  К О Н К У Р С 

„Краща студентська група” 

 

1. Загальні положення 

 

Основу функціонування університету складає процес навчання та виховання студентської 

молоді, формування кваліфікованого фахівця. 

Навчально-виховний процес має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, 

спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми 

сьогодення, формувати їх соціальну зрілість. 

Досягненню поставленої мети буде сприяти конкурс “Краща студентська група” 

університету (далі Конкурс). 

Положення про конкурс “Краща студентська група” приймається на засіданні Ради з 

гуманітарного виховання і затверджується ректором університету. 

Проведення Конкурсу ґрунтується на законодавстві України та  нормативних правових актах 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування, Статуті ДВНЗ „УДХТУ” та інших 

локальних нормативних актах. 

 

2. Головна мета та задачі проведення конкурсу 

 

2.1.  Метою проведення конкурсу є стимулювання пізнавальної діяльності студентів та 

формування у них активної життєвої позиції. 

 

2.2. Задачі конкурсу: 

- підвищення рівня успішності, суспільної активності та культури студентства; 

- посилення згуртованості студентських груп; 

- зміцнення навчальної дисципліни; 

- виявлення талановитих студентів та розвиток їх творчих, наукових та організаційних 

здібностей; 

- активізація громадської, культурно-масової, наукової і спортивної діяльності студентів; 

- пошук, підтримка та пропаганда найбільш продуктивних форм виховної роботи зі 

студентами в університеті; 

- покращення іміджу університету на муніципальному та регіональному рівнях. 

 

 

 

2. Порядок проведення конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться один раз на навчальний рік. У Конкурсі приймають участь 

студентські групи 1, 2, 3 та 4 курсів усіх факультетів. 

2.2. Конкурс проводиться у 3 етапи: 

1) організаційний (з 20 до 30 вересня кожного навчального року) - уточнення положень 

Конкурсу та внесення змін до нього (за умови їх необхідності)  на засіданні Ради з 

гуманітарного виховання. Пропозиції щодо удосконалення критерій оцінки діяльності 
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студентської групи передаються у письмовій формі до Ради з гуманітарного виховання 

до 20.09 навчального року; 

2) конкурсний (з 1 жовтня до 30 червня кожного навчального року) – реалізація 

студентськими групами конкурсних заходів.  

3) підсумковий (з 15 до 30 вересня наступного навчального року) – робота журі з 

підведення підсумків Конкурсу. 

2.3. Оргкомітетом Конкурсу є Рада з гуманітарного виховання. 

2.4. Оргкомітет Конкурсу готує (удосконалює) комплект документів, необхідних для участі у 

конкурсі, й доводить їх зміст до учасників. 

2.5. Куратори студентських групп (1-3 курс) та старости груп 4 курсу на першому тижні після 

сесії другого семестру кожного навчального року заповнюють рейтингову таблицю групи 

(Додаток 2), згідно з критеріями оцінок Конкурсу (Додаток 1),та передають її в деканат 

свого факультету. 

2.6. Заступники деканів з виховної роботи вибирають 4 групи (по одній групі з кожного курсу), 

які набрали максимальну кількість балів за Конкурсом, та передають комплект документів 

до Журі Конкурсу (до 15.09 навчального року), для встановлення переможців конкурсу 

серед студентів першого, другого, третього та четвертого курсів. В комплект документів 

входять рейтингова таблиця групи (Додаток 2), виписки з екзаменаційних відомостей, 

виписки з протоколів Ради факультету, програми конференцій, назви статей та тез 

конференцій, ксерокопій дипломів, свідоцтв, подяк, службових записок, фото спортивних, 

культурно-масових заходів тощо. 

2.7. Журі Конкурсу формується з представників ректорату, Ради з гуманітарного виховання, 

органів студентського самоврядування університету та представників деканатів. 

2.8. Члени оргкомітету не можуть бути членами журі. 

2.9. Журі визначає кращу групу університету на кожному курсі за підсумками Конкурсу. 

 

3. Критерії оцінки 

 

3.1. Студентська група оцінюється за рейтингом, який включає параметри підсумкової успішності, 

науково-дослідної роботи та громадської активності студентів (додаток 1). 

3.2. При підведенні підсумків враховуються наступні показники: 

 

Навчальний процес: 

- успішність групи. 

Науково-дослідна робота: 

- участь в предметних олімпіадах різних рівнів; 

- участь у наукових конференціях; 

-    наукові публікації. 

Громадська робота: 

- участь у художній самодіяльності; 

- участь у спортивному житті університету; 

-  участь у роботі КСМ, студентського самоврядування університету, району, міста. 

 

4. Підведення підсумків та заохочення 

 

4.1  Підсумки конкурсу підводяться журі і затверджуються ректором університету. 

4.2  Підсумки конкурсу висвітлюються у газеті “Слово хіміка” та через інформаційні стенди. 

4.3  Краща група за результатами конкурсу нагороджується грамотами, грошовими преміями 

та/або іншими видами заохочення. 
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Додаток 1 

 

Критерії оцінок у балах* 

 

№ 

пп 

Критерії оцінок Бали   

1.  Абсолютна успішність + якість навчання 

групи за результатами 2 сесій (розрахунок 

вести в %) 

(Абсолютна успішність + якість 

навчання групи за  перший та другий 

семестр)/2 

2.  Стабільність контингенту   «мінус» 1 бал за кожного відрахованого 

студента 

 

3.  Участь студентів у предметних  олімпіадах 

та конкурсах наукових робіт  

- університетських  - 2  

- регіональних – 4  

- всеукраїнських, міжнародних  - 6 

 

4.  Участь студентів у наукових семінарах,  

конференціях, симпозіумах. 

  

- університетських  - 2  

- регіональних - 4 

- всеукраїнських, міжнародних - 6 

 

5.  Наукові публікації студентів  стаття – 10 

 

6.  Участь студентів у художній самодіяльності, 

КВК та інших культурно-масових заходах 

університету, міста 

- літературно-музикальні вечори – 5 

- виставка народного мистецтва – 5   

- тиждень першокурсника (зоряний час,  

  КВК) - 10  

- зимова красуня – 10  

- КВК – 10  

- студентська весна – 10  

- інші культурно-масові заходи - 10  

 

7.  Участь студентів у спортивних заходах 

університету 
5 кількість учасників спортивних 

змагань 

 

8.  Участь студентів в роботі КСМ та органах 

студентського самоврядування університету  

       

- члени КСМ - 5 

- голова комісії студентського 

самоврядування – 10 

- старости курсу -10 

- члени студради гуртожитку - 10 

- голова студради гуртожитку –15 

 

9.  Виступи студентів у ЗМІ (газета «Слово 

хіміка»). Підготовка та розміщення матеріалу 

з позааудиторної виховної роботи 

студентської групи на сайті університету 

(статі, фото, відео) 

 

- публікація в газеті «Слово хіміка» - 5 

- на сайті університету -10  

 

*  (розрахунок вести: кількість балів ×  на кількість студентів – учасників/або 

публікацій)  
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Додаток 2 

 

Рейтингова таблиця групи ___________ факультету ____________  

 
№ 

пп 

Критерії оцінок Кількість студентів Бали   

1. Навчальний процес   

1.1 Успішність групи за результатами 2 сесій  

 

  

1.2 Стабільність контингенту  

 

  

2. Науково-дослідна робота   

2.1 Участь студентів у предметних  олімпіадах та 

конкурсах наукових робіт 

 

  

2.2 Участь студентів у наукових семінарах,  

конференціях, симпозіумах 

  

  

2.3 Наукові публікації студентів  

 

  

3. Громадська робота   

3.1 Участь студентів у художній самодіяльності, 

КВК та інших культурно-масових заходах 

університету, міста 

 

  

3.2 Участь студентів у спортивних заходах 

університету 

 

  

3.3 Участь студентів в роботі КСМ та органах 

студентського самоврядування університету  

       

  

3.4 Виступи студентів у ЗМІ, на сайті університету 

 

  

 РАЗОМ:   

 

Куратор групи  __________________________ (П.І.П.) 

                                                                      (підпис) 

 

Завідувач кафедри   ______________________ (П.І.П.) 

       (підпис) 

 

 

Заступник декана 

з виховної роботи 

факультету _______  _____________________ (П.І.П.) 
       (підпис) 

 
Дата 

 


