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I. Загальнi положення, мета та завдання конкурсу

1. Загальноунiверситетський rcoHKypc <Студент року> (да-rri - Конкурс)

проводиться щороку наприкiнцi сiчня.

2. Засновником конкурсу с ректорат, Спiлка студентiв та молоДi

унiверситету, студентська гrрофспiлкова органiзацiя.

3. Метою конкурсу е виявлення та пiдтримка обдарованоТ мололi,

оприяння гармогriйному розвитку особистостi с,ryлентiв, посилення iHTepecy до

поглибленого вивчення дIисциплiн, приtцеплення навичок дослiдницькоТ роботи;

пропаганда та утверд)кення прiоритету знань як одного з головtlих засобiв

саморозвитку та самовираження особистостi, iT самоствердх(ення; актуа_пiзацiя

пiзнавальноТ та творчоТ активностi студеrлтiв гliд час заI{ять та позаурочний час.

4, ЗавдаrIIIя конкурсу:

- пiдвищення престижу знань, iнтелектуапьного, тRорчого i спортивного

гlотеtIцiалу стулентiв;

- стимулюванI]r1 майбутrriх педагогiв до реалiзацiТ творчого пiдходу в

навчаннi та позааудиторнiй дiяльrrостi,

- сприяI{ЕIя розвитку с,гудеII1,ського самоврялува[Iня;

- активiзацiя пiзнавальних iHTepeciB студентiв;

- формування свiдомого ставлення студентiв до резулътатiв навчальноi

дiяльностi;

- виховання освiченого, свiдомого Iромадянина, який визна€

демократичнi, гуманiсти.{нi, культурно-етичнi цiнностi.

5. У KoHKypci можуть брати участь yci стуленти денноi форми навчання,

oKpiM першокурслликiв.

6. Конкурс проводиться за наступними номiнацiями:

1 ) <Лiлер студеIJтського самоврядуваI{ня));

2) кВiдмiцник року);

3) <Кращий науковець);



4) <Громадський дiяч>;

5) <Хуложня творчiстr, та виItонавська майстернiсть>;

б) <Спортсме}I року);

7) <Itращий проект року);

8) <Кращий медiйник року));

9) кСтуленr,ський куратор року>>.

7. КритерiТ оцiнrоваFIня

<Лiдер стулеtIтського самоврядуваIIIIя>> - t-tомiFIуIоться студенти, якi

досягли знаLIних успiхiв у розвитку студентського самоврядування унiверситету

у минулому ака/Iемiчному роцi.

<BiдMitlltllK року> - гrомiнуоться студеЕIти, якi протягом минулих

академiчних poKiB навLIалися на вiдмiннi оцiнки, брали активну участь у

громадському >ltиггi академi.trrоТ групи, факультету та унiверси,гету.

<Крашlий науковець)) - номiнуrоться сryденти, якi досягли найвищих

результатiв у прелмет[Iих чи фахових олiмпiадах, у конкурсах iз вiдповiдних

предметiв, брали участь у наукових коr"rференцiях, виступали з науковими

доповiдяпли, маIоть значну кiлькiсть публiкацiй, патентiв тощо за минулий

акадмiчний piK.

<ГРОмадський дiя.t>> - номiнуlоться студенти, якi брали активну участь у

ГРОМаДському rкиттi унiверситету протягом минулого академiчногороку.

<ХУДожliя Tl]opllici,b тa викоIIавська MaiicTeprlicTt,>> - номiнуоться

СryДеНТИ, якi мают,ь творчi здiбнос,гi та досягли високих резуJIьтатiв у конкурсах

художr{ьоТ самодiя.itьностi (спiв, музика, хореографiя т,оriдо) за минулий

академiчний piK.

<Спортсмеtl року> - ноп,rirtуються студеFI,ги, якi досягли найвищих

результатiв у спортиtsних змаганlIях з олiмпiйських ],а не олiмпiйських видiв

спорту за минулий академiчний piK,

<краrций проект року> - rrомiнуються студенти, яtti про,гягом минулого

академiчного року брали участь у пiдготовцi та реаrriзацii соцiа-lrьних проектiв,



проектiв у гаryзi освiти, культури, природоохоронноi дiяльностi, тощо та мають

в iдповiднi документи про визFIанн;I оригiнально oTi, акту€Lльностi тощо.

<Кращий медiйник року)>- номiнуються студенти, якi за минулий

академiчний piK мають публiкацii в друкованих засобах масовоТ iнформачii,

вiдео-, аулiо матерiа_гlи, рецензованi на унiверситетському, регiонаrrьному,

загальноунiверситетському або мiжнародному рiвнях; е адмiнiстратором

сторiнки факультету в соцiшIьних мережах.

<Сryлентський куратор року> - номiнуються студенти, якi протягом

минулого академiчного року виконува-пи обов'язки куратора академiчноТ цупи,
сприяли створенню в нiй здорового морапьно-психологiчного клiмату;

формували у студентiв позитивнi морально-етичнi цiннiснi орiентацiТ,

спрямованi на здобуrгя знань, пiдвищення загального культурного рiвня,

ведення здорового способу життя тощо.

8, Конкурс прово/Iиться у два етапи:

факультетський - до 20 сi.tt-tя поточного наRчалIIьного року;

заг€Lltьноунiверси,гетськиЙ rrаприкiнцi сiчня поточного навчаJIы{ого

року.

II. Строки, порядок BIrcyBaIlIIя каttдlrдатiв та визначеIItIя

п ереможцiв п eprrro го (фа куJI ьтетсь ксlго) е.га пу коII курсу

1. /]ля Участi у KoнKypci студентська група (чи деканат) протягом грудня

- ГIершоТ поЛови!Iи сiчня висувас кандидатiв дJIя yracTi у KoHKypci, готус

ПОДаННЯ на нИх. ItorrKypcal{T повинен подати в леканат грамоти, дипломи тощо

за попереднiй навчальний piK, що t-tiд,гверджуIоть його здобутки у вiдповiдному

напрямi.

2. На факульте,гi формусться конкурсна комiсiя у складi заст,упникiв

декана, голови (lакуль,гетськот спiлки молодi ,га студентiв, голови

студентського профбIоро факультету, очо.пtое kotlkypcIIy комiсiю лекан

факультету. Факультетська конкурсна комiсiя визначас переможцiв першtого



туру по кожнiй HoMitlaцii, якi маютL змогу продов)I(ити участь У другому етапi

конкурсу.

II. Строки, порядок висування кандидатiв та визначення

перемоЕ(uiв лругого (загальноунiверситетського) етапу конкурсу

1. Зага.ltьноунiверситетська конкурсна комiсiя формуеться у такому

складi: ректор, проректори, декани факультетiв, голова студентського

профкому, голова Спiлки студентiв та молодi унiверсиТеТУ, ДИРеКТОР

Культургrо-мистецького центру.

2. Конкурсна комiсiя до 20 сiчгrя поточного року визначас переможцiв.

3, Нагороди (стрiчка кСтудент року) та сертифiкат) переможцям

вруI{аIоться в урочистiй обстановl_(i.


