МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс

«Краща академічна група ЗДІА»

Запоріжжя, 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс
«Краща акакдемічна група ЗДІА»
1. Загальні положення
Положення про огляд-конкурс на кращу академічну групу розроблено
відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини
розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції
гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНУ, а також
Статуту ЗДІА.
Проведення огляду-конкурсу забезпечує підвищення якості навчальновиховного процесу, є одним з методів удосконалення навчально-виховної
роботи, оптимізує умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу
студентської молоді ЗДІА.
2. Мета та завдання
2.1. Конкурс на кращу академічну групу проводиться з метою:
- підвищення якості навчання студентів;
- активізації науково-дослідної роботи;
- розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
- виявлення та підтрімки обдарованої і талановитої молоді;
- подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
- залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
- розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
- дотримання трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в
побуті.
2.1. Стратегічним завданням конкурсу є:
- пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і
фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;
- пропагування кращих взірців співпраці студентів з професорськовикладацьким складом академії з метою отримання професійних знань, умінь
та навичок;
- вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи
студентського самоврядування;
- організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової
освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу.
3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу
Огляд-конкурс проводиться щорічно протягом навчального року і завершується
підведенням підсумків та визначенням переможців до Міжнародного дня
студентів.

Огляд-конкурс проводиться у 2 етапи:
- до 25 вересня поточного року на кожному факультеті конкурсною
факультетською комісією вивчається та узагальнюється досвід роботи
академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв, визначаються
переможці на факультеті;
- до 25 жовтня поточного року загальна конкурсна комісія розглядає подання
факультетських комісій, вивчає матеріали і узагальнює досвід кращих груп
на факультетах, підводить підсумки огляду-конкурсу, визначає переможців.
Проведення конкурсу серед груп академії здійснюється
конкурсною комісією. До складу комісії входять:
- декан факультету;
- заступники деканів факультетів з НВР;
- президент Сенату факультету;
- завідувачі кафедрами;
- представник студентської ради гуртожитку;
- голова студентського профспілкового бюро факультету;

факультетською

Обов’язки конкурсної комісії:
- збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
- оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної
комісії;
- підготовка проекту наказу про нагородження переможців першого етапу
конкурсу;
- оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу
конкурсу.
Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в академії
створюється конкурсна комісія у складі:
- проректор з НПР;
- заступники деканів з НВР;
- начальник ОВВ;
- психолог ОВВ;
- президент студентського Сенату академії;
- голова Профкому студентів та аспірантів ЗДІА;
- голова Ради гуртожитку академії.
4.
Присвоєння звання "Краща академічна група студентів ЗДІА" проводиться
наказом ректора академії на підставі позитивного висновку конкурсної комісії.
4. Оцінка конкурсу-огляду
4.1. Оцінка кращих студентських груп на рівні академії здійснюється у два етапи.
За підсумками конкурсу визначається група-переможниця:

- перший етап – основним критерієм оцінки є середній бал успішності
студентів групи за результатами екзаменаційних сесій (зимової та літньої) та
паспорт студентської групи (додаток 1). У відповідності до розроблених
критеріїв додаються усі отримані групою бали, відраховуються штрафні
бали, отримана загальна сума балів ділиться на кількість студентів у групі;
- другий етап – відбір груп здійснюється за загальним підрахунком балів
груп-переможців. Визначаються три групи, які зайняли 1, 2 та 3 місця.
5. Критерії оцінювання показників діяльності академічних груп
Підсумки огляду-конкурсу підводяться за такими критеріями:
5.1. Навчальна діяльність:
середній показник загального рівня успішності за результатами двох
(зимової та літньої) заліково-екзаменаційних сесій: 100-85 - 100 балів; 85-75
- 75 балів; 75-65 - 40 балів. Групи з нижчім показником успішності до участі
у конкурсі не допускаються.
- якісні показник успішності (кількість студентів, що навчаються на «добре»
та «відмінно»): додається сума балів, яка відповідає загальній кількості
студентів, що навчаються на «добре» та «відмінно» помноженій на два;
- кількість невстигаючих: мінусується сума балів, яка відповідає кількості
невстигаючих, помноженій на три.
5.2. Наукова діяльність:
- участь у наукових конференціях (вузівських - 5 балів на кожного
учасника, міжвузівських – 10 балів, міжнародних – 50 балів);
- публікація наукових статей ( 10 балів за кожну публікацію вузівських
виданнях; 20 балів – у всеукраїнських виданнях; 40 балів - міжнародних
виданнях);
- публікація тез доповідей (5 балів - за публікацію у вузівських виданнях; 10
балів – у всеукраїнських; 20 балів у міжнародних);
- індивідуальна участь у предметних олімпіадах, міжвузівських наукових
конкурсах та виставках(5 балів на студента за участь у вузівському турі; 10
балів – у всеукраїнському; 20 балів – у міжнародному турі);
- призерам всеукраїнських олімпіад та наукових конкурсів додається
кількість балів (за I місце – 50, за II – 30; III – 20 балів);
- призери міжнародних олімпіад – 100 балів. Учасники у кафедральних
наукових гуртках та проблемних групах (3 бали за кожного учасника);
- участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах у складі (наукових)
колективів (10 балів на одного учасника міжнародної олімпіади; 5 балів –
всеукраїнської; призери – відповідно 20 та 10 балів).
5.3. Культурно-масова та спортивно-оздоровча робота:
- участь у гуртках художньої самодіяльності (3 бали за кожного учасника);
- участь у факультетських та загальновузівських заходах, концертах (3 бали
за кожний номер у факультетських заходах, 5 балів за 1 номер в
загальновузівських заходах);

- проведення тематичних вечорів та вечорів відпочинку (10 балів за кожний
тематичний вечір; 5 – за вечір відпочинку);
- участь у екскурсіях та клубах «вихідного дня» (10 балів за кожний захід);
- участь у спортивних секціях та клубах (3 бали за кожного учасника, за
поданням кафедри фізичного виховання);
- участь у різних спортивних змаганнях:
*факультетських (3 бали на кожного учасника);
*загальновузівських (5 балів на кожного учасника);
*міжвузівських (20 балів на кожного учасника);
*всеукраїнських (40 балів на кожного учасника).
- проведення туристичних походів (10 балів за кожен похід).
5.4. Суспільно-громадська робота:
- участь у благодійних акціях (кожен учасник акції – 3 бали, якщо група є
організатором акції – додатково 20 балів).
- робота з дітьми та молоддю (керівництво гуртками у школах – 10 балів;
робота з підлітками, схильними до правопорушень – 20 балів; шефська
робота – 10 балів);
- участь у формуванні «Барc» (15 балів за кожного учасника);
- організація і проведення трудових акцій (кожна трудова акція – 1 бал за
кожного учасника);
- участь у ремонтних роботах по підготовці гуртожитків до навчального
року (за поданням комендантів) – 3 бали за кожного студента, який брав
участь;
- за активну роботу у органах студентського самоврядування (10 балів за
кожний захід, до організації якої був долучений активіст);
- дотримання внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни і норм
поведінки у навчанні та побуті:
а) наявність заохочень (додається 20 балів - за кожне заохочення у
відповідності до наказу ректора академії; 15 балів - за кожне заохочення
проректора з НПР; 10 балів - за кожне заохочення декана);
б) наявність доган та стягнень (віднімається 40 балів - за кожне стягнення
у відповідності до наказів ректора академії та розпоряджень проректора з
НПР; 30 балів - за кожне стягнення у відповідності до розпорядження
декана).
6. Нагородження переможців огляду – конкурсу
6.1. Групи переможниці факультетських та вузівського конкурсів нагороджуються
почесними грамотами, призами та дипломами (додаток 2).
6.2. Фотографія студентської групи розміщюється на факультетських стендах та
стендах академії.
6.3. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється у газеті
«Академія», міських та обласних ЗМІ.

Додаток 1 до положення «Краща академічна група»
ПАСПОРТ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
Запорізької державної інженерної академії
_______________група___________________________________________________________факульте
т
_________________________________________________________________________________кафед
ра
станом на 200__/200__ навчальний рік
Куратор групи (П.І.Б.)_________________________________________________________
посада ______________________________________________________________________
Староста групи_______________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Кількість студентів у групі
Кількість студентів, які навчаються за державним замовленням
Кількість студентів, які навчаються за контрактом
Кількість студентів у групі, які отримують стипендію
Кількість студентів у групі, які поступили із технікумів та коледжів
Кількість відмінників у групі за підсумками останньої сесії
Кількість студентів, які навчаються на 4 і5
Кількість студентів, які навчаються на 3
Кількість студентів, які мають незадовільні оцінки (борги за попередній
семестр)
Середній бал навчання у групі
Кількість годин пропущених студентами без поважних обставин
Кількість студентів, які відвідали санаторій-профілакторій ЗДІА
Кількість студентів, що приймають участь у наукових конференціях
- вузівських
- обласних, міських
- галузевих
- міжнародних
Кількість студентів, які є членами громадських організацій академії
- Студентський Сенат
- Профком студентів та аспірантів
- Рада гуртожитків
- Спецпідрозділ «Барс»
Кількість студентів, які приймають участь у громадських заходах на рівні
- факультету
- академії
- міста
Кількість студентів групи, які є студентськими кураторами
Кількість студентів групи, що займаються в творчих колективах акдемії
(Студентський центр мистецтв)
Кількість студентів, що займаються у спортивних секціях, спортклубах,
беруть участь у спортивних змаганнях академії
Кількість студентів, що отримали нагороди на спортивних змаганнях:

20.

21.

22.

23.
24.

25.

- вузівських
- обласних, міських
- галузевих
- державних
- міжнародних
Кількість студентів, які отримують іменні стипендії
- іменна стипендія Президента України
- іменна стипендія Верховної Ради України
- іменна стипендія Кабінету Міністрів
- іменна стипендія Запорізької облдержадміністрації
- іменна стипендія Запорізької обласної Ради
- іменна стипендія міського Голови м Запоріжжя
- іменна стипендія Ленінської районної адміністрації
Кількість студентів переможців обласного конкурсу «Студент року»
- факультетський тур
- вузівський тур
- обласний тур
Кількість студентів які мають подяки на рівні:
- факультету;
- академії;
- району, міста, області;
Кількість студентів групи, які приймали участь у дні донора
Кількість відрахованих студентів, в т.ч.:
- за академічну неуспішність
- правопорушення
Кількість студентів, які допускають порушення, в т.ч.:
- дисциплінарні
- правові

Завідувач кафедри
Заступник декана з виховної роботи
Куратор академічної групи

__________________________
____________________________
_____________________________
«___________»______________________2009р.

Додаток 2
Міністерство освіти і науки України
Запорізька державна інженерна академія

ДИПЛОМ
«Краща академічна група ЗДІА»
за 200_/200_ навчальний рік
За досягнуті значні успіхи в якісному навчанні, науковій, суспільногромадській діяльності в академії та виявлення активної національно-громадянської
позиції, виконання студентами «Правил внутрішнього розпорядку»
__________________________________________________________________
(найменування групи)
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