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Загальні положення 



  

1.1. Дане положення регламентує загальний порядок організації та 

проведення конкурсу на кращу академічну групу студентів ВСП «Вінницький 

торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ.  

1.2. Конкурс «Краща група коледжу» проводиться серед студентських 

груп 1- 4 курсів коледжу.  

1.3. Метою проведення конкурсу є:  

- активізація навчальної, наукової, громадської діяльності студентів;  

- заохочення ініціативних студентів у групі;   

- підвищення мотивації та зацікавленості студентів у досягненні 

професійної і соціальної компетентності;  

- розвиток творчих та організаційних здібностей студентів; - збереження 

кращих традицій коледжу.  

1.4. Конкурс повинен реалізуати такі завдання:  

- стимулювання діяльності органів студентського самоврядування;  

- покращення взаємодії органів студентського самоврядування та 

педагогічного колективу у питаннях організації навчально-виховної роботи в 

коледжі.  

1.5. Організатором конкурсу є адміністрація коледжу разом з Радою 

студентського самоврядування коледжу  

1.6. Організаційно-методичне  керівництво проведення конкурсу 

здійснюють заступник директора коледжу з виховної роботи та завідувачі 

відділеннями.  

 

2. Порядок проведення конкурсу 

Звання «Краща група коледжу» присвоюється групам, які досягли 

високого рівня у навчально-виховному процесі, науковій, громадській роботі 

та інших напрямах студентського життя в коледжі.  

2.1. Конкурс проводиться з 1 вересня до 30 червня поточного 

навчального року. 

2.2. Підсумки конкурсу проводяться в червні, результати оголошуються 

на засіданні методичного об’єднання керівників груп.  

2.3. Для організації та проведення конкурсу створюється конкурсна 

комісія коледжу.  

2.4. До складу конкурсної комісії входять: заступник директора з 

виховної роботи, представники Ради студентського самоврядування коледжу, 

завідувачі відділень, голова студентського профкому коледжу, старости груп.  

2.5. Присвоєння звання «Краща група коледжу» проводиться наказом 

директора коледжу.  

  



Критерії визначення кращої студентської групи 

  

Критерії оцінювання Показник Кількість балів 

І. Навчання  

1.  Кількість студентів 

відмінників  

  За кожного студента 

відмінника  

+ 3 бали  

2. Кількість студентів,  що 

навчаються на «добре» і 

відмінно  

  За кожного студента  

 + 2 бали  

3. Кількість студентів, що 

відраховані за 

невиконання навчального 

плану та порушення 

Правил внутрішнього 

розпорядку студентів 

ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» 

  За кожного студента  

 - 1 бал  

4. Кількість студентів, які 

мають заборгованість з 

дисциплін  

  За кожного студента    

- 1 бал  

ІІ. Наукова робота  

1. Кількість студентів, які 

брали участь у 

студентських олімпіадах, 

конкурсах та інших 

позанавчальних заходах:  

- коледжу  

- міста  

- області  

- Всеукраїнських  

- Міжнародних  

  За кожного студента  

  

  

  

  

+ 2 бали  

+ 5 балів  

+10 балів  

+15 балів  

+20 балів  

2. Кількість студентів, які 

стали призерами 

студентських олімпіад, 

конкурсах та інших поза 

навчальних заходах:  

- коледжу  

- міста  

  За кожного студента   

  

  

  

  

 + 2 бали  

+ 5 балів  



- області  +10 балів  

- Всеукраїнських  

- Міжнародних  

 +15 балів  

+20 балів  

ІІІ. Виконання Правил внутрішнього розпорядку студентів  

ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» 

1. Кількість пропусків без 

поважних причин  

  Відсутність пропусків 

занять без поважних 

причин  

 + 25 балів   

від 1-8 год. - 1 бал; 

від 9-19 год. - 2 бали; від 

20-38 год. - 3 бали; від 

39-49 год. - 4 бали; від 

50-99 год. - 5 балів; від 

100-199 - 10 балів; від 

200 год. і більше – 0 

балів.  

2. Кількість  порушень 

студентами: 

- Правил внутрішнього 

розпорядку:  

- винесення попередження;  

Правил  проживання 

 в гуртожитку:  

- винесення 

попередження;  

- Відсутність порушень  

  За кожне порушення:   

 

- 5 балів  

  

- 5 балів  

  

 

- 2 бали  

-  2 бали  

+ 10 балів  

ІV. Культурно-масова та спортивно-масова робота 

1. Участь студентів у 

загальних виховних 

заходах: 

 - коледжу  

- гуртожитку  

  За кожного студента 

 + 1 бал (за кожен захід)  

2. Участь студентів у 

спортивних змаганнях: 

- коледжу  

- міста  

- району  

  За кожного студента  

(за кожне змагання)  

+ 2 бали  

+5 балів  

+ 10 балів  



 

  

  

  

Сума балів, яку набрала група _____________________  

Звіт подати до __________________________________  

Староста _______________________________________  

Керівник групи _________________________________  

 

- області  + 20 балів  

-Всеукраїнських 

змаганнях  
 

+ 30 балів  

V. Санітарний стан закріпленої аудиторії 

1. Санітарний стан 

закріпленої аудиторії за 

групою  

  Оцінює заступник 

директора з АГЧ.  

Максимальна кількість: 

 + 3 бали  

VІ. Своєчасність подачі звітності про стан і відвідування 

1. Своєчасна подача  

звітності по групі  

  Оцінюють завідувачі 

відділеннями  

(максимальна кількість  

+ 3 бали)  


