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положЕннrI
про конкурс на кращу академiчну групу Щержавного вищого навчального

закладу <<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Конкурс на кращу академiчну групу проводитъся в коледжi з метою

забезпечення едностi навчання та професiйного виховання майбутнiх спецiалiстiв,
пiдвищення ефективностi навчально i виховноi роботи серед студентiв, дотримання
ними дисциплiни та норм поведiнки пiд час навчання i в побутi, стимулювання
громадськоТ, науковоi дiяльностi та розвитку художньо-естетичних здiбностей,
оптимiзуе умови длянайбiльш повного розкриття творчого потенцiалу студентськоi
молодi. Конкурс проводиться щорiчно i завершуеться нагородженням переможцiв
на пiдсумковому засiданнi СтудентськоТ ради коледжу в TpaBHi поточного
навч€Lлъного року.



III. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
У KoHKypci приймають участь академiчнi групи з I по IV курс економiчного та

технологiчного вiддiлень.

ч. критЕрIi оцIнювАння покАзникIв дUIльностI
АКАДЕМIЧНИХ ГРУП

Пiдсумки конкурсу пiдводятъся за такими критерiями:

1. Навчальна дiяльнiсть
За умовами конкурсу на призовi мiсця можуть претендувати академiчнi групи,

якi за пiдсумками навчального року мають:
а) високi покzLзники в навч€IJIьнiй, громадськiй, культурно-масовiй та спортивнiй

роботi;
б) за результатами екзаменацiйно-залiковоi ceciT мають абсолютну успiшнiсть не

нижче 90Уо, якiсну - не нижче 50%;
в) не мають пропускiв занять без поважних причин.

2. Наукова дiялънiсть
а) участь у науково-теоретичних конференцiях (на piBHi коледжу - 5 балiв на

кожного учасника, мiжвузiвських - 10 балiв);
б) iндивiдуztльна участъ у предметних олiмпiадах, мiжвузiвсъких конкурсах та

виставках (5 балiв на студента за участь в коледжi; 10 балiв - за межами коледжу);
в) призерам обласних олiмпiад та наукових KoHKypciB додаеться кiлькiсть балiв

(за I мiсце - 30, II - 20, III - 10 балiв); призерам всеукраiЪських олiмпiад - (за I мiсце
- 50, II - 30, III - 20 балiв).

3. Кулътурно-масова та спортивно-оздоровча робота
а) Участъ у культурно-масових заходах коледжу згiдно Плану виховноТ роботи

(3 бали за кожного учасника);
б) Участь у позааудиторних заходах (10 20 балiв за кожен захiд, який

пiдтверджено документально) ;

в) Участь у спортивних змаганнях:

- на piBHi коледжу (5 балiв на кожного учасника);
- мiжвузiвських (20 балiв на кожного учасника);

IV. ОРГАНIЗАЦШ ПРОВЕДВНШЯ КОНКУРСУ
Для проведення конкурсу створюеться конкурсна комiсiя, до складу якоТ

входять: заступник директора з виховноТ роботи, заступник директора з навчальноi

роботи, заступник директора з адмiнiстративно-господарськоi роботи, завiдувач
вiддiлення денноТ форми навчання, практичний психолог, голова ПервинноТ
профспiлковоi органiзацiT стулентiв та голова СтудентськоТ ради коледжу.

Конкурс проводиться у другому ceMecTpi поточного навчального року. Протягом
семестру конкурсна комiсiя вивчас матерiали i узагальнюс досвiд роботи
академiчних груп, пiдводить пiдсумки конкурсу, визначае переможцiв.
Нагородження цереможцiв вiдбуваеться на пiдсумковому засiданнi СтудентськоТ

ради коледжу наприкiнцi травня.



- всеукраiнських (40 балiв на кожного учасника).

4. Суспiльно-корисна робота
а) Участь у благодiйних акцiях (кожен учасник акцiТ - 3 бали; якщо група €

органiзатором акцiТ - додатково 20 балiв).
б) Органiзацiя i проведення iнших акцiй (кожна акцiя 1 бал за кожного

учасника).
в) За активну роботу в органах студентсъкого самоврядування ( 5 балiв за кожний

захiд, до органiзацiТ якого був залучений студент групи).
г) Профорiентацiйна робота, пропагування, популяризацiя та реклама коледжу (за

кожного абiтурiента - 10 балiв).

5. Щотримання внутрiшнього розпорядку, трудовоi дисциплiни i норм поведiнки

у навчаннi та побутi
а) Наявнiсть заохочень (додаеться 20 балiв за кожне заохочення, пiдтверджене

документально).
б) Наявнiстъ доган (вiднiмаеться 40 балiв за кожну догану, пiдтверлжену

документально).

Заступпик директора з виховноi роботи к.о" Зикова


