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1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс-огляд на кращу академічну групу розроблено 

на підставі Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон ВО) та Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон ФПО), інших 

нормативних документів МОН України, Положення освітній заклад – 

Малинський фаховий коледж, Статуту коледжу. 

1.2. Конкурс «Краща академічна група» проводиться серед студентських  

груп  І-IV курсів коледжу.  

 

1.3. Метою проведення конкурсу є:  

- активізація навчальної, виховної, наукової, громадської діяльності студентів;  

- підвищення навчальної дисципліни студентів;  

- виявлення ініціативних студентів у групі, підвищення зацікавленості 

студентів у досягненні професійної і соціальної компетентності;  

- розвиток творчих та організаційних здібностей студентів;  

- збереження кращих традицій коледжу.  

 

1.4. Конкурс повинен вирішити такі завдання:  

- стимулювання діяльності органів студентського самоврядування;  

- покращення взаємодії органів студентського самоврядування та педагогічного 

колективу у питаннях організації навчально-виховної роботи в коледжі.  

 

1.5. Організатором конкурсу є адміністрація коледжу разом з Радою 

студентського самоврядування коледжу.  

 

2. Порядок проведення конкурсу 
 

2.1. Звання «Краща академічна група» присвоюється групам, які досягли 

високого рівня у навчально-виховному процесі, науковій, громадській роботі та 

інших напрямах студентського життя в коледжі.  

 
2.2. Конкурс проводиться щорічно з 1 вересня до 5 липня поточного 

навчального року в 2 етапи: 

- до 20 червня поточного навчального року робоча групазбирає, систематизує, 

вивчає та узагальнює матеріали щодо роботи академічних груп у відповідності 

до розроблених критеріїв та поданих матеріалів; 

визначаються переможці поточного навчального року; 

- до 5 липня поточного навчального року загальна конкурсна комісія розглядає 

матеріали робочої групи, вивчає матеріали і узагальнює досвідкращих груп, 

підводить підсумки огляду-конкурсу,визначає переможців. 

 

2.3. Для вивчення та узагальнення поданих матеріалів конкурсу створюється 

робоча група та загальна конкурсна комісія коледжу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text


 Узагальнення матеріалів для підведення підсумків конкурсу серед груп 

здійснюється робочою групою . Термін подачі матеріалів до 15 червня членами 

робочої групи. До складу якої входять: 

- заступник директора з виховної роботи, 

- голова ради студентського самоврядування коледжу,  

- зав. відділеннями, 

- голова студентського профкому коледжу,  

- старости груп, 

- класні керівники, 

- керівник фізичного виховання, 

- заступник директора з АГР, 

- інспектор навчальної частини. 

Обов’язки робочої групи: 

- обробка даних поданих класними керівниками групи; 

- оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань 

конкурсної комісії; 

- підготовка проекту наказу про нагородження переможців конкурсу; 

- оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу 

конкурсу. 

Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в коледжі 

створюється загальна конкурсна комісія у складі: 

- заступника директора з навчальної роботи; 

- заступника директора з виховної роботи; 

- зав.відділенями; 

- голови Студради; 

- голови Профкому студентів. 

 
2.4. Присвоєння звання "Краща академічна група " проводиться 

наказомдиректора коледжу на підставі позитивного висновкуконкурсної 

комісії. 

 

3. Оцінка конкурсу-огляду 

 

3.1. Оцінка діяльності студентських груп здійснюється у два етапи. 

 

3.2. За підсумками конкурсу визначається місця академічних груп у конкурсі: 

- перший етап (до 20 червня)  – основним критерієм оцінки є середній бал 

успішностістудентів групи за результатами екзаменаційних сесій (зимової та 

літньої) та паспорт студентської групи (додаток 2). У відповідності до 

розроблених критеріїв (додаток 1) додаються усі отримані групою бали, 

відраховуються штрафні бали, за результатом отриманих загальних балів 

визначаються місця груп; 

- другий етап (до 5 липня)  – відбір груп здійснюється за загальним 

підрахунком балівгруп-переможців. Визначаються три групи, які зайняли 1, 2 

та 3 місця. 

 



4. Критерії оцінювання показників діяльності академічних груп 

 

Підсумки огляду-конкурсу підводяться за  критеріями згідно Додатку 1. 

 

5. Нагородження переможців огляду – конкурсу 

 

5.1. Групи переможниці конкурсу нагороджуються почесними грамотами, 

призами та дипломами (додаток 3). 

 

5.2. Фотографії студентських груп-переможців розміщуються на стендах 

Студради коледжу та на сайті коледжу. 

 

5.3. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється у газеті 

«ПроЛісок», міських та обласних ЗМІ. 



 
Додаток 1  

Критерії визначення кращої студентської групи 
 

Критерії оцінювання Показник Кількість балів 
І. Навчання 

1.Кількість студентів -відмінників   За кожного студента – 
відмінника + 2 бали  

2.Кількість студентів, що навчаються на 
«4» і «5»(«7-12» балів; «74-100» балів). 
Визначається за зведеною відомістю за 
семестр по середньому балу (4,5 і вище 
або 7,5 бали і вище, 77 балів і вище) 

 За кожного студента + 2 
бали  

3.Кількість студентів, які відраховані за 
невиконання навчального плану та 
порушення Правил внутрішнього 
розпорядку  

 За кожного студента  
- 10 балів  

4. Кількість студентів, які мають 
заборгованість  

 За кожного студента - 3 
бали (- 1 за кожну 
негативну оцінку за 
семестр згідно відомостей) 

ІІ. Наукова робота 
1. Кількість студентів, які брали участь у 
студентських олімпіадах на рівні коледжу 

 За кожного студента + 3 
бали  

2. Кількість студентів, які стали призерами 
студентських олімпіадах обласного рівня  

 За кожного студента + 10 
балів  

3.Участь у конференціях та конкурсах  За кожного студента  
на рівні коледжу +5 балів 
Між коледжами+50 балів 
Міжнародні+100 балів 

ІІІ. Відвідування та дотримання Правил внутрішнього розпорядку 
1. Кількість пропусків без поважних 
причин (семестрово) 

на 1 студента Від 60год і більше – 100б.  
Від 59-40 – 80 б.  
Від 39-29 – 60 б.  
Від 28-20 – 40 б.  
Від 19-15 – 30 б.  
Від 14-9 – 20 б.  
Від 8-1 – 10 б. 
Відсутність пропусків без 
поважних причин + 25 
балів  

2. Кількість порушень студентами Правил 
внутрішнього розпорядку та правил 
проживання в гуртожитку:  
- винесення догани студенту;  
- винесення попередження;  
- за правопорушення  

 За кожне порушення(за 
кожного студента):  
 
- 5 балів;  
- 2 бали:  
- 10 балів.  

ІV. Культурно-масова та спортивно – масова робота 
1. Участь студентів у загальних виховних 
заходах коледжу  

 За кожного студента + 1 
бал;  

2. Участь студентів у спортивних  За кожного студента  



Критерії оцінювання Показник Кількість балів 
змаганнях коледжу  + 1 бал;  
3. Участь студентів у районних, міських, 
обласних спортивних змаганнях  

 За кожного студента  
+ 5 балів. (призове місце 
+10 балів) 

4. За призові місця та нагороди у 
спортивних змаганнях, конкурсах, 
олімпіадах, виставках, в заходах на рівні 
коледжу 

 І місце +10 балів 
ІІ місце +5 балів 
ІІІ місце +3 бали 

V. Санітарний стан закріпленої території 
1. Якість прибирання на закріплених 
територіях 

___________  
Заст. 
директора з 
АГР  

Оцінює заст. директора з 
АГР  
За якість прибирання 
групи на території від 1 
до 10 балів 

2.Кількість виходів на прибирання та 
якість прибирання чергової групи 
 

____________
Заст. 
директора з 
АГР 
 

Оцінює заст. директора з 
АГР 
За кожний вихід групи на 
прибирання протягом 
звітного періоду  + 1 бал 
За якість прибирання від 1 
до 5 балів, за неякісне 
прибирання студентами 
чергової групи території – 
10 балів 

3.Якість прибирання в закріплених 
аудиторіях 

___________ 
комендант 
навчальних 
корпусів 

Оцінює заст. директора з 
АГР  
За якість прибирання 
аудиторії від 1 до 10 балів  

VІ. Своєчасність подачі звітності про стан навчання і відвідування занять: 
1. Своєчасна подача звітності  
(форми 6, оперативних даних) 
 
2. Якість оформлення подачі звітності 
(форми 6, оперативних даних) 

___________  
Зав. 
відділенням  
 

Оцінює зав. відділенням  
(максимальна кількість + 
3 бали)  
 

 



 

Додаток 2 
ПАСПОРТ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

Малинський фаховий коледж 
курс___________група_________________________________________________
спеціальність______________________________________________________ 
станом на 20__/20__ навчальний рік 
Куратор групи ___________________________________________ ____________ 
посада ___________________________________________________________ 
Старостагрупи_____________________________________________________ 
 І сем. ІІ сем. Всього за н. р. 
1. Кількість студентів у групі.    
2. Кількість студентів, які навчаються за 
регіональним (державним)  замовленням. 

   

3. Кількість студентів, які навчаються за 
контрактом. 

   

4. Кількість студентів у групі, які 
отримують стипендію. 

   

5. Кількість студентів у групі, які поступили  
на базі 11 класів (Переведені з інших 
навчальних закладів). 

   

6. Кількість відмінників у групі за підсумками 
останньої сесії. 

   

7. Кількість студентів, які навчаються на 4 і 
5 (7 балів і вище, 74 бали і вище). 

   

8. Кількість студентів, які навчаються на 3 
(6-4 бали; 73-60 балів). 

   

9. Кількість студентів, які мають 
незадовільні оцінки (борги за попередній 
семестр). 

   

10. Середній бал навчання у групі.    
11. Кількість годин пропущених студентами 
без поважних обставин (на 1 студента). 

   

12. Кількість студентів, які відвідували 
їдальню. 

   

13. Кількість студентів, що приймають 
участь у наукових конференціях: 
- на рівні коледжу; 
- обласних; 
-  міських; 
- галузевих; 
- міжнародних. 

   

14. Кількість студентів, які є членами 
громадських організацій коледжу: 
- Студентська рада; 
- Профком студентів; 
- Рада гуртожитків. 

   

15. Кількість студентів, які приймають 
участь у громадських заходах на рівні: 
- коледжу; 

   



 І сем. ІІ сем. Всього за н. р. 
- міста; 
- району; 
- області. 
16. Кількість студентів групи, які є 
сиротами. 

   

17. Кількість студентів групи, що 
займаються в предметних гуртках, 
колективах художньої самодіяльності 
коледжу. 

   

18. Кількість студентів, що займаються у 
спортивних секціях, беруть участь у 
спортивних змаганнях коледжу. 

   

19. Кількість студентів, що отримали 
нагороди на спортивних змаганнях: 
- на рівні коледжу; 
- обласних; 
- районних; 
-  міських; 
- галузевих; 
- державних; 
- міжнародних. 

   

20. Кількість студентів, які отримують 
іменні стипендії: 
- іменна стипендія Президента України; 
- іменна стипендія Верховної Ради України; 
- іменна стипендія Кабінету Міністрів. 

   

21. Кількість студентів переможців 
обласного конкурсу «Студент року»: 
- тур на рівні групи; 
- тур на рівні коледжу; 
- обласний тур. 

   

22. Кількість студентів які мають подяки на 
рівні: 
- коледжу; 
- міста; 
- району; 
- області. 

   

23. Кількість студентів групи, які приймали 
участь у акціях проведених на рівні коледжу. 

   

24. Кількість відрахованих студентів, в т.ч.: 
- за академічну неуспішність; 
- правопорушення. 

   

25. Кількість студентів, які допускають 
порушення, в т.ч.: 
- дисциплінарні; 
- правові. 

   

 
 
Завідувач відділення __________________________ 
Заступник директора з виховної роботи ____________________________ 



Куратор академічної групи _____________________________ 
«___________»______________________20___р.



 

 

Додаток 3 

Міністерство освіти і науки України 

Малинський фаховий коледж 

 

 

 

 

Д И П Л О М 

 

«Краща академічна група» 

за 20_/20_ навчальний рік 

 

 

 

За досягнуті значні успіхи в якісному навчанні, науковій, суспільно- 

громадській діяльності в коледжі та виявлення активної національно- 

громадянської позиції, виконання студентами «Правил внутрішнього 

розпорядку» 

_______________________________________________________________ 

(найменування групи) 

 

ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 

«КРАЩА АКАДЕМІЧНА ГРУПА» 

Малинського фахового коледжу 

 

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                                       І.Д.Іванюк 

 


