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1.Загальні положення
1.1.Конкурс «Кращий студент року» (далі – Конкурс)- системна програма
підтримки обдарованої й талановитої молоді, стимулювання розвитку її
наукового і творчого потенціалу та визначення кращих студентів коледжу.
1.2.Дане Положення розроблено у відповідності до чинного законодавства
України на основі концептуальних положень Конституції України, Закону
«Про вищу освіту», Положення про Вінницький торговельно-економічний
коледж КНТЕУ, Комплексного плану виховної роботи коледжу і визначає
мету, завдання, порядок організації та проведення Конкурсу і визначення
переможців.
1.3.Організаторами Конкурсу є керівники груп, профспілковий студентський
комітет, рада студентського самоврядування.
1.4.Підсумки конкурсу «Кращий студент року» підводяться під час
урочистих заходів до Дня студента.
2.Мета та завдання Конкурсу
2.1.Конкурс проводиться з метою підвищення освітнього, професійного,
наукового рівня, розвитку творчої активності студентів, стимулювання
активізації науково-дослідної, навчальної, культурно-масової, громадської
роботи, студентського самоврядування тощо. Основною метою Конкурсу є
виховання гідних громадян України, патріотів коледжу.
2.2.Завдання Конкурсу:
 виявлення та підтримка обдарованої молоді;
 публічне визнання внеску студентів у розвиток коледжу;
 активізація навчально-пізнавальної роботи;
 розвиток і реалізація творчих здібностей студентів;
 сприяння гармонійному розвитку особистості студентів;
 стимулювання зацікавленості
студентів до підвищення свого
інтелектуального рівня;
 формування національної свідомості у молоді;
 підвищення рівня професійної підготовки студентів;
 створення умов для самореалізації особистості та формування
організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за
результат своєї праці;
 стимулювання студентів до формування активної громадянської позиції;
 забезпечення якісного і змістовного студентського дозвілля;
 формування позитивного іміджу та підвищення престижу коледжу.
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3.Порядок проведення Конкурсу
3.1.У Конкурсі можуть брати участь студенти денної форми навчання
1-4 курсів, що мають високі показники у навчанні, займаються науководослідною роботою, беруть активну участь у громадському житті.
3.2.Для проведення Конкурсу створюється Конкурсна комісія у складі:
заступників
директора,
завідувачів
відділеннями,
представників
викладацького колективу, голови студентського профкому, голова ради
студентського самоврядування.
3.3.Конкурс проводиться за підсумками попереднього навчального року в два
етапи.
Перший етап – визначення переможців на рівні навчальної групи.
Проведення першого етапу Конкурсу здійснюють керівники груп, завідувачі
відділеннями. Кандидатури для участі у конкурсі висувають на загальних
зборах груп. Разом з тим, не виключається самовисунення. Виявляють
кращих студентів груп, з них – курсів.
Критеріями відбору є:
 особливі здобутки та досягнення у різних сферах студентського життя;
 участь у науково-дослідній роботі;
 громадська активність;
 успіхи у навчанні.
Після визначення переможців першого етапу подаються до Конкурсної
комісії кандидатури щодо участі кращого студента групи у другому етапі.
Примітка. Здобутки попередніх років враховуються при отриманні
кандидатами рівної кількості балів.
Перед початком другого етапу Конкурсу Конкурсна комісія залишає за
собою право для зустрічі та співбесіди з кандидатами.
Другий етап (беруть участь лише переможці першого етапу) – визначення
«Кращого студента року» коледжу. На другому етапі конкурсна комісія
оцінює представлені здобутки, творчі конкурси, активність групи підтримки
тощо.
Завданнями другого етапу Конкурсу є:
 візитка «Я – Лідер»,
 інтелектуальне змагання.
Необхідно підготувати:
1) портфоліо претендента на звання «Кращий студент року», яке буде
представлено на розсуд журі та глядачів;
2) конкурсне завдання, візитну картку на тему «Я – Лідер!»
Тривалість: 3 хвилини.
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Зміст: виступ відбувається у цікавій та оригінальній формі на вибір
конкурсанта (відеоформат, номер художньої самодіяльності, поєднання
декількох форм тощо). Для виконання візитної картки можуть бути задіяні до
5-ти додаткових осіб.
Оцінюється: актуальність висвітлених подій, новизна та оригінальність
подання інформації, художній рівень, авторське мистецтво, режисерське
рішення виступу, майстерність виконання, розкриття теми, сценічна культура
конкурсанта, фантазія, гумор , доступність подання інформації.
Під час підготовки візитки «Я – Лідер!» для якомога повнішого розкриття
індивідуальної особистості учасника потрібно звернути увагу на студентські
новинки, винаходи, захоплення та хобі, самоврядування у ВНЗ, пропагування
здорового способу життя, громадську діяльність, заняття у студентських
клубах за інтересами, творчих колективах, спортивні та наукові досягнення,
волонтерський рух, благодійні акції, дозвілля, туризм тощо.
3.4.Псля проведення другого етапу Конкурсна комісія визначає та
нагороджує переможця.
4.Організація та керівництво
4.1.Організація та керівництво проведення Конкурсу покладається на
Конкурсну комісію.
4.2.Конкурсна комісія на початку Конкурсу може вносити зміни до порядку
та особливостей проведення Конкурсу, про які завчасно інформує учасників.
4.3.Конкурсна комісія:
 визначає місце і термін проведення другого етапу;
 вирішує питання технічного забезпечення, підготовкою інформаційних
матеріалів;
 приймає матеріали кандидатів до участі у Конкурсі;
 підводить підсумки конкурсу, визначає переможців та нагороджує їх.
5.Оцінювання результатів конкурсу
5.1.Перед початком другого етапу Конкурсна комісія оцінює конкурсантів на
основі аналізу наданої інформації:
 досягнення, нагороди конкурсанта (дипломи, грамоти, подяки);
 участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;
 наукові публікації;
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 участь у роботі, профспілкового комітету, старостату, в органах
студентського самоврядування,
громадських
організаціях
та
об’єднаннях (клубах, гуртках);
 участь в організації та проведенні заходів різного рівня.
5.2.На другому етапі - у публічному виступі конкурсант оцінюється за
такими критеріями:
o рівень підготовки до конкурсу;
o творчий та яскравий підхід;
o сформованість комунікативних, креативних здібностей;
o лідерські якості;
o аргументованість у відстоюванні точки зору.
6.Визначення та нагородження переможців конкурсу
6.1.Визначення переможців конкурсу «Кращий студент року» проходить у
вигляді культурно-масового заходу і має урочистий характер.
6.2.Конкурсна комісія підводить загальні підсумки конкурсу і визначає
переможця другого етапу, що набрав максимальну кількість балів. Цей
студент отримує звання «Кращий студент року».
6.3.Переможець конкурсу «Кращий студент року» нагороджується Дипломом
переможця.
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