




Для заохочення успішності та активності студентів у коледжі щорічно 

проводиться конкурс  «Студент року». Учасником конкурсу може  стати кожен 

студент навчального закладу (відділення, навчальної групи, гуртка, клубу). Для 

участі у конкурсі основними вимогами є: висока успішність, активна участь у 

громадському житті закладу освіти, авторитет серед студентів та викладачів.  

 

Мета проведення конкурсу 

 

- Розвиток творчого потенціалу; 

- розвиток рис обдарованості;  

- формування творчої особистості; 

- виявлення і підтримка майбутньої наукової еліти суспільства; 

- формування навичок використовувати наявні теоретичні знання; 

- формування умінь самостійно і оперативно одержувати необхідні нові 

знання, використовувати літературні джерела та інформаційні технології; 

- створення системи навчально-виховної роботи, яка має гарантувати 

розвиток інтелекту, творчих та розумових здібностей студентів; 

- надання студентам можливості для реалізації індивідуальних творчих 

потреб оволодіння методами наукового дослідження; 

- розвиток вміння концептуально мислити, аналізувати суспільні, 

політичні, економічні процеси; 

- формування власної позиції з найрізноманітніших питань сьогодення.  

 

Загальні критерії конкурсу 

 

Загальне керівництво конкурсу здійснює директор коледжу, а 

безпосереднє – конкурсна комісія та оргкомітет у складі:  

- голова – директор навчального закладу;  

- заступник голови – заступник директора з виховної роботи;  

- голова ради студентського самоврядування;  

- голова батьківського комітету;  

- представник відділу у справах сім'ї та молоді (за бажанням закладу до 

комісії можуть бути включені завідувачі відділень, голови студради 

відділень, представники громадських організацій і ін.). 

 

Основні критерії конкурсу 

 

1. Рівень навчання студентів:  

-  успішність; 

- якість знань; 

- середній бал. 

2.  Показники дисциплінованості студентів: 

- кількість пропусків без поважних причин; 

- кількість стягнень, що накладені на студента; 

- кількість заохочень.  



3. Показники громадської і суспільно-корисної діяльності студентів: 

- участь у загальних виховних заходах; 

- участь у предметних гуртка (пошуково-дослідницька робота); 

- участь у гуртках народної творчості;  

- спортивні досягнення.  

 

Умови проведення конкурсу 

 

Конкурс проводиться щорічно. Умови конкурсу оголошуються у І семестрі 

поточного навчального року.  

У конкурсі можуть брати участь студенти ІІ-ІІІ курсів.  

 Для участі  у конкурсі претенденти подають заяви з погодженням 

куратора групи та завідувача відділення, голові студентської Ради 

самоврядування, після чого кандидатура затверджується на засіданні 

студентської Ради самоврядування коледжу.  

Конкурс проходить у 4 етапи: 

1. Візитка. 

2. Інтелектуальний тур. 

3. Представлення своєї спеціальності. 

4. Мої захоплення.  

За результатами оцінки журі  по десятибальній шкалі оцінювання за кожний 

етап визначає І-ІІІ місце та номінації відповідно до проявлених конкурсантом 

здібностей.  

Переможець конкурсу «Студент року» бере участь в обласному 

регіональному та всеукраїнському конкурсі відповідно до від рівня його 

здобутків на попередніх конкурсах.  

 

Адміністрація та профспілковий комітет студентів коледжу проводить 

моральне та матеріальне нагородження переможців конкурсу. 

 


