
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖІВСЬКИЙ КОНКУРС 
"СТУДЕНТ РОКУ 2017-2018" 

 
Розділ І Загальні положення 
1.    Коледжівський конкурс «Студент року» проводиться щорічно, відповідно до рішення 
Студради Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу 
2.     Мета конкурсу: 
- пошук шляхів найбільш повного використання можливостей студентів коледжу для 
розкриття їхніх здібностей та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу; 
  
- створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її 
схильностей та природних задатків; 
  
-стимулювання творчого самовдосконалення студентів; 
  
-підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення навичок 
дослідницької роботи; 
  
- пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку 
та самовираження особистості, її самоствердження; 
  
-стимулювання пізнавальної та творчої активності студентів під час занять та позаурочний 
час. 
  
3.     Завдання конкурсу: 
-   підвищення престижу знань, інтелектуального, творчого і спортивного потенціалу 
студентів; 
-   стимулювання студентів, педагогів до реалізації творчого підходу в навчанні та 
позааудиторній діяльності. 
-   розвиток студентського самоврядування; 
-  активізація пізнавальних інтересів студентів;. 
-   формування свідомого ставлення студентів до результату навчальної діяльності; 
-   виховання освіченого, свідомого громадянина, який визнає демократичні, культурно-
етичні цінності; 
4.  Учасниками конкурсу є студенти І-ІІІ курсів. 
Конкурс «Студент року» проводять у ІІ етапи: І - у академколективах (вересень – 
березень), 
II – загальноколеджівський конкурс (квітень)    
  
Розділ II. Організація й проведення конкурсу 
1. Для проведення конкурсу на підставі наказу директора створюють оргкомітет, до якого 
входять директор коледжу, заступники директора з НВР, викладачі, студрада. 



2..Оргкомітет виконує такі функції: 
-  здійснює роз'яснювальну роботу серед академнаставників, викладачів, студентів 
коледжу; 
- здійснює моніторинг учасників конкурсу, фіксує  кінцеві результати; 
- аналізує та узагальнює результати конкурсу; 
-  за погодженням із студентською радою вносить необхідні зміни та доповнення до 
Положення про конкурс «Студент року». 
3.Конкурс починається з 1 листопада й триває протягом навчального року. 
4. Критеріями оцінювання результатів конкурсу є: 
 успіхи у навчанні (середній бал за звітний період (підраховує академнаставник); за 

участь, перемогу в загальноколеджівських та предметних конкурсах, олімпіадах з 
окремих предметів, додатково нараховують бали; 

 участь у суспільно корисній праці, чергуванні (виставляє академнаставник спільно з 
представниками студентського самоврядування) 

 участь у культурному житті коледжу; 
 участь у спортивних заходах (оцінюють аналогічно);  
 участь у самоврядуванні групи та  коледжу; 
 людські риси (взаємодопомога, чесність, порядність тощо, оцінює коллектив групи за 

12-бальною системою) та дотримання Статуту коледжу. 
4.1.  Критерії всіх видів діяльності студентів визначають за рік навчання в коледжі. З 
метою здійснення прозорого об’єктивного оцінювання, йогопроводять за встановленими 
критеріями рейтингової системи оцінювання діяльності студентів: 
1. Академічний компонент. 
2. Творчо-соціальний компонент. 
3. Морально-етичний компонент. 
1.4.   Рейтингова система оцінювання діяльності студентів  для визначення кандидата на 
звання «Студент року» відображає реальні академічні, творчі досягнення та рівень 
морально-етичної культури, сприяє вихованню в студентів самодисципліни та 
самовдосконалення особистості. 
1.5.  Компоненти рейтингової системи інтегрують в собі кращі духовні, інтелектуальні та  
творчі якості особистості студента. 
АК – академічний компонент – становить суму середньоарифметичних балів із усіх 
предметів. Їх виставляють у рейтингову відомість № 1 «Академічний компонент», яку 
формують заступники директора з НВР та академнаставник. 
ТСК – творчо-соціальний компонент – враховує життєву активність студента, його плідну 
роботу в науково-дослідницькій роботі, пошуковій, громадській, літературно-мистецькій 
діяльності у відомість № 2 «Творчо-соціальний компонент» та обчислюють на базі таких 
даних: 
1.   Участь у предметних олімпіадах (за участь у І турі – 1 бал,за участь в ІІ турі – 2 бали, 
за призове місце - 5 балів, за 1-е місце – 7 балів,  за участь в ІІІ турі – 8 балів, за призове 
місце – 13 балів, за 1-е місце – 18 балів, за участь в ІУ турі – 19 балів, за призове місце – 
25 балів). 



2.    Участь у предметних конкурсах, творчих та інтелектуальних змаганнях (коледжівські: 
участь -1 бал, перемога – 2 бали;  обласні: участь - 3 бали, перемога  – 5 
балів; всеукраїнські: участь – 6 балів, перемога – 10 балів). 
3. Активна участь у самоврядуванні групи та коледжу (по 1 балу). 
5. Участь у святкових концертах, творчих гуртках, у мистецьких заходах (по 1 балу). 
МЕК – морально-етичний компонент – є показником емоційно-світоглядного ставлення до 
себе, оточуючих людей та навколишнього світу. Оформляють академнаставник, заступник 
директора з НВР до рейтингової відомості №3  «Морально-етичний 
компонент». Визначають шляхом врахування негативних чи позитивних наслідків 
реального життя: 
1.    Порушення Статуту (знімається як штраф до 20 балів); 
2.   Шанобливе чи неетичне ставлення до: 
2.1.  Педагогічних працівників (додається або віднімається 5 балів). 
2.2.  Технічного персоналу (додається або віднімається 5 балів). 
3.   Міжособистісні стосунки, що проявляються в якихось позитивних або негативних 
вчинках між: 
3.1.  Студентами в групі (додається або віднімається 3 бали). 
3.2.  Іншими студентами в коледжі (додається або віднімається 3 бали). 
4. Зовнішній вигляд (додається або віднімається 3 бали). 
          5.  Відсутність або наявність шкідливих звичок (додається або віднімається 5 балів). 
  
Підсумки конкурсу 
1.Підсумки конкурсу в групах підбивають на групових зборах, на яких має бути присутнім 
представник оргкомітету або журі.   
2.Результати оцінювання академнаставник  або староста групи заносить до таблиці  і 
подає в оргкомітет конкурсу не пізніше як за три дні до закінчення чергового етапу 
конкурсу. 
3. Переможців конкурсу визначає журі. 
4. Конкурс на звання «Студент року» організовується в таких номінаціях: 
· «Інтелект року» (враховується середній бал за навчанням ) 
· «Спортсмен року» 
· «Актор року» 
· «Лідер року» 
· «Талант + творчість» 
· «Гордість коледжу» 
· «Студент року « (абсолютний переможець). 
Визначаються І – ІІІ місця. 
6. Серед студентів, котрі здобули звання «Студент року» (посіли І місце в своїх вікових 
категоріях) визначають «Найкращого студента коледжу року»  - абсолютного переможця 
за сумою набраних балів. 
Розділ ІІІ. Нагородження переможців конкурсу  
1. Результати конкурсу доводяться до відома всього педагогічного, батьківського, 
студентського колективів (висвітлюють на сайті коледжу, розглядають на педраді). 
2. Підсумки та нагородження організовуються щорічно у червні. 



3. Студенти-переможці нагороджуються дипломами в одній із номінацій (та абсолютного 
переможця) та отримують подарунки. 
4. Педагогічних працівників за активність в організації конкурсу та досягнення в навчанні, 
вихованні, розвитку молоді нагороджують грамотами, листами «Подяка». 
                
Картка оцінювання результатів конкурсу «Студент року» 
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