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1. Загальні положення
1.1. У конкурсі на кращу студентську групу Новомосковського фахового кооперативного
коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка (далі - Коледж, НФККЕП) беруть участь всі
студентські групи.
1.2. Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:
- удосконалення освітнього процесу;
- підвищення якості навчання студентів;
- активізації пошуково-дослідної роботи;
- розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
- виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
- подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
- активізації науково-дисциплінарної роботи - дотримання навчальної дисципліни;
- розвитку духу колективізму студентському середовищі тощо.
Завданням конкурсу є:
- пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілого, морального і фізично
здорового, професійно кваліфікованого фахівця;
- пропагування кращих зразків співпраці здобувачів освіти з викладацьким складом Коледжу з
метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
- вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського
самоврядування;
- організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, національно-патріотичного,
громадсько-правового, морально- етичного, екологічного, художньо-естетичного, трудового,
фізичного виховання студентського колективу;
- стимулювання діяльності органів студентського самоврядування;
- поліпшення координації взаємодії органів студентського колективу;
- поліпшення координації взаємодії органів студентського самоврядування груп, відділень,
гуртожитку з питань організації позааудиторної роботи.
1.3
Організатором конкурсу студентських груп є адміністрація, рада студентського
самоврядування Коледжу, профспілковий комітет студентів НФККЕП.
2. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу
2.1. Конкурс на кращу студентську групу розпочинається 1 вересня навчального року і
триває впродовж першого та другого навчальних семестрів. Проміжні підсумки конкурсу
підбивають у січні і червні поточного навчального року. За результатами проміжних етапів
конкурсу визначається краща студентська група на кожному відділенні.
2.2. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією, персональний склад якої
затверджується директором НФККЕП та щороку оновлюється. До складу комісії можуть
входити:
- заступники директора з навчальної, виховної роботи;
- голова студентської ради самоврядування НФККЕП та члени студентського активу
навчальних груп;
- голова студентського профспілкового комітету;
- керівники студентських груп.
3. Обов’язки конкурсної комісії:
3.1.
Конкурсна комісія вивчає і узагальнює досвід роботи навчальних груп у
відповідності до розроблених критеріїв, збирає та обробляє дані про всебічні досягнення
студентських груп.

3.2. Переможці конкурсу визначаються по бальній системі за наступними критеріями
(всі показники діляться на кількість студентів в групі, крім першого):
1. Якість навчання. (Інформацію подають завідувачі відділень), % успішності , % якості
знань.
2. Кількість відмінників за результатами екзаменаційної сесії. (Інформацію подають
завідувачі відділень), 1 відмінник - 10 балів.
3. Кількість студентів, що мають незадовільні оцінки за результатами екзаменаційної
сесії. (Інформацію подають завідувачі відділень), 1 невстигаючий - мінус 10 балів.
4. Участь студентів групи в художній самодіяльності. (Інформацію подають керівники
гуртків та спортивних секцій). 3 бали за кожного учасника.
5. Участь студентів групи у громадському житті і заходах відділення, коледжу, міста,
області; за одного студента 3 бали - за участь в громадському житті коледжу, 5 - обласного
рівня, 10 - всеукраїнському.
6. Участь студентів групи у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах різних рівнів.
3 - на базі коледжу, 5 - обласного рівня ,10 - всеукраїнського рівня.
7. Наявність у групі студентів-дипломантів, лауреатів міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських фестивалів і конкурсів. (Інформацію подають керівники гуртків художньої
самодіяльності, голови циклових комісій), призер - 10 балів, ІІ місце - 7 балів, ІІІ місце - 5
балів.
8. Участь студентів групи у різноманітних спортивних заходах та змаганнях (за поданням
керівника фізичного виховання): загальноколеджанських, міських, обласних. Одержання
студентами груп призових місць у спортивних змаганнях: загальноколеджанських, призери
спартакіади 1 місце - 3 бали, 2 місце - 2 бали, 3 місце - 1 бал.
9. Відвідування навчальних занять. (Інформацію подають завідувачі відділень), мінус 1
бал за кожну годину пропусків без поважних причин.
10. Наявність доган та стягнень. Інформацію подає секретар Ради з профілактики
правопорушень Коледжу та завідувачі відділень. 1 догана - мінус 10 балів.
11. Стан утримання закріпленої аудиторії. (Інформацію подають завідувачі відділень).
Інформація по групах відповідальними особами подається до 28 грудня та до 28 червня,
завідувачами відділень - на кінець сесії.
4. Оцінка конкурсу
4.1. Місце групи в огляді-конкурсі визначається наступним чином: відповідно до
розроблених критеріїв додаються всі отримані групою бали, відраховуються штрафні бали.
4.2. Оцінка кращих студентських груп здійснюється у два етапи: підсумки конкурсу за І
семестр та за ІІ семестр за сумою балів визначається група - переможець за навчальний рік на
кожному відділенні НФККЕП.
4.3. Підсумки визначають посеместрово члени студпрофкому, Ради самоврядування
Коледжу та члени конкурсної комісії відділень.
5. Нагородження переможців конкурсу
5.1. За підсумками огляду-конкурсу визначається краща група на кожному відділенні
коледжу. Умови огляду-конкурсу передбачається така номінація місць: І місце - одна
академічна група на кожному відділенні коледжу.
5.2. Переможці огляду - конкурсу нагороджуються: за перше місце - диплом першого
ступеня «Краща студентська група відділення» та грошовою винагородою (за наказом
директора та рішенням профспілкового комітету студентів коледжу).

6. Прикінцеві положення
6.1 Це Положення затверджується педагогічною радою Коледжу та вводиться в дію
наказом директора Коледжу.
6.2 Положення оприлюднюється на сайті Коледжу.
6.3 Відповідальність за впровадження Положення несе заступник директора з виховної
роботи.
6.4 Положення підлягає перегляду та доопрацюванню, відповідно до змін нормативної
бази України в сфері фахової передвищої освіти.

