ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу студентську групу
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

1. Загальні положення.
У конкурсі на кращу студентську групу беруть участь групи 2-4 курсів
факультетів університету.
Конкурс проводиться з метою підвищення якості навчання та активізації
науково-дослідницької роботи студентів, виявлення та підтримки обдарованої
молоді, залучення студентів до громадської, художньо-естетичної та спортивної
діяльності, згуртування студентського колективу і формування корпоративної
культури.
Організаторами конкурсу є ректорат, органи студентського самоврядування
та первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів.
2. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу:
2.1. Підсумки конкурсу підводяться за результатами минулого календарного
року.
2.2. Конкурс на кращу студентську групу проводиться у два етапи.
2.2.1. Перший етап проводиться на факультетському рівні у березні
поточного навчального року;
2.2.2. Другий етап проводиться на загальноуніверситетському рівні у квітні
поточного навчального року.
2.3. Проведення конкурсу на факультетах здійснюється конкурсною
комісією факультету. Декан факультету своїм розпорядженням
створює конкурсну комісію, призначає голову та секретаря. До складу
комісії входять:
- декан факультету або/та його заступники;
- завідувачі кафедр;
- голова або/та представники студентської ради;
- голова або/та представники профспілкового бюро;
- голова або/та представники студентського наукового товариства.
2.4. Обов’язки конкурсної комісії факультету:
2.4.1. збір та обробка даних про досягнення студентських груп;
2.4.2. оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
2.4.3. підготовка проекту розпорядження про відзначення переможців
першого етапу конкурсу;
2.4.4. оформлення подання на студентську групу – переможця першого
етапу конкурсу для участі у другому етапі.
2.5.

Переможці конкурсу визначаються за такими критеріями:

Показник

Розрахунок балів

1

2

1. Навчання
1.1. Середній бал успішності групи за
результатами літньої та зимової
екзаменаційних сесій
1.2. Академічні стипендії:
1.2.1.стипендії Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України,
Облдержадміністрації;
1.2.2.
іменні або персональні стипендії
університету

середній бал Х 10

кількість стипендіатів Х 5
кількість стипендіатів Х 3

1.3. Участь у студентських олімпіадах
1.3.1. університетських
1.3.2. всеукраїнських
1.3.3. міжнародних

кількість студентів Х 1
кількість студентів Х 3
кількість студентів Х 5

1.4. Переможці студентських олімпіад
(1-3 місця)
1.4.2.
університетських
1.4.3.
всеукраїнських
1.4.4.
міжнародних

кількість переможців Х 2
кількість переможців Х 6
кількість переможців Х 10

2. Науково-дослідна робота
2.1.Участь у роботі студентського наукового
товариства
2.2. Участь у конкурсах студентських
наукових робіт
2.2.2.
університетських
2.2.3.
регіональних
2.2.4.
всеукраїнських (проведених МОН
України)
2.3. Переможці конкурсів студентських
наукових робіт (1-3 місця)
2.3.2.
університетських
2.3.3.
регіональних
2.3.4.
всеукраїнських (проведених МОН
України)

2.4. Наукові публікації студентів групи
Кількість студентів, які мають статті
2.4.2.
у фахових виданнях
2.4.3.
у міжнародних виданнях, що
відображені в базах даних SCOPUS, ISI

кількість членів СНТ Х 1

кількість учасників Х 1
кількість учасників Х 2
кількість учасників Х 3

кількість переможців Х 2
кількість переможців Х 4
кількість переможців Х 6

кількість Х 2
кількість Х 10

Кількість
балів
3

Показник
3. Участь у громадському житті.
3.2. Представництво в органах
студентського самоврядування та первинної
профспілкової організації студентів, аспірантів і
докторантів
3.2.2.
факультету
3.2.3.
університету
3.3. Культурно-масова робота.
3.3.2.
Участь у культурно-масових заходах
3.2.1.1. університету
3.2.1.2. міського та обласного рівнів
3.2.1.3
всеукраїнського та
міжнародного рівнів
3.2.2.Участь у творчих колективах
університету
3.2.3.
Переможці творчих конкурсів
3.2.3.1. університету
3.2.3.2. міських та обласних
3.2.3.3. всеукраїнських та міжнародних
3.2.4.
Культурно-масові заходи,
організовані групою: колективні відвідування
театру, музею, організація тематичних вечорів
3.3. Спортивно-масова робота.
3.3.1.Участь у спортивних змаганнях
3.3.1.1. університетських
3.3.1.2. міських та обласних
3.3.1.3. всеукраїнських
3.3.1.4. міжнародних
3.3.2. Переможці спортивних змагань
(1-3 місця)
3.3.2.1. університетських
3.3.2.2. міських та обласних
3.3.2.3. всеукраїнських
3.3.2.4.
міжнародних

Розрахунок балів

Кількість
балів

кількість Х 3
кількість Х 5

кількість учасників Х 1
кількість учасників Х 3
кількість учасників Х 5
кількість учасників Х 1

кількість переможців Х 2
кількість переможців Х 5
кількість переможців Х 10

кількість заходів Х 3

кількість учасників Х 1
кількість учасників Х 2
кількість учасників Х 3
кількість учасників Х 5

кількість учасників Х 2
кількість учасників Х 3
кількість учасників Х 5
кількість учасників Х 10

Загальна кількість балів

2.6.
Протокол конкурсної комісії факультету, подання на студентську
групу – переможця першого етапу конкурсу та документи (або їх копії), що
підтверджують досягнення студентів групи, подаються до Науковометодичного центру до 1 квітня поточного навчального року. При
несвоєчасній подачі інформації факультет вибуває з участі у конкурсі.

2.7.
Ректор університету своїм розпорядженням створює конкурсну
комісію для підведення підсумків другого етапу конкурсу, призначає голову
та секретаря комісії. До складу комісії входять :
2.7.1. проректор з науково-педагогічної роботи ;
2.7.2. представники адміністрації університету;
2.7.3. голова або представник Студентської ради університету;
2.7.4. голова або представник виборного органу первинної профспілкової
організації студентів, аспірантів і докторантів;
2.7.5. голова або представник Студентського наукового товариства
університету.
2.8. Другий етап конкурсу проводиться окремо для факультетів природничо
– математичного та соціального – гуманітарного профілів.
2.9.
На другому етапі визначення груп - переможців здійснюється за
загальним підрахунком балів без урахування середнього балу успішності
групи за результатами екзаменаційної сесії. Визначаються три кращі групи
окремо для факультетів природничо – математичного та соціально –
гуманітарного профілів.
2.10.
Рішення конкурсної комісії університету оформлюється протоколом
та наказом ректора
3. Нагородження переможців конкурсу.
3.1. Групи-переможці нагороджуються Грамотами університету та призами.
3.2. Куратори груп, які зайняли у загальноуніверситетському конкурсі 1-3
місця, нагороджуються Грамотами університету та преміями:
- за перше місце- 1000 грн.;
- за друге місце 700 грн.;
- за третє місце 500 грн.
3.3. Інформація про хід і підсумки конкурсу висвітлюється в газеті
„Харківський університет” та на сайті університету.

