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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ «ВИБІР РОКУ»
Важливим засобом розвитку творчої активності студентів, науковців,
науково-педагогічних працівників та службовців є змагання. Для підвищення
прагнення до перемоги, сприяння розвитку навчальної, наукової та
громадської діяльності університету, відзначення прикладів кращих праць та
ідей в університеті організовано огляд-конкурс «Вибір року» та видано
відповідний наказ № 347 від 18.05.2004 р. У конкурсі мають змогу прийняти
участь всі факультети, групи, гуртожитки, кафедри, підрозділи, вчені,
куратори, спортсмени.
Огляд-конкурс «Вибір року» проводиться за номінаціями:
– «Кращий факультет»;
– «Краща кафедра»;
– «Краща група»;
– «Кращий гуртожиток»;
– «Кращий куратор»;
– «Кращий проект громадського життя»;
– «Кращий вчений року»;
– «Кращий спортсмен (команда)».
Кожного року перед оголошенням початку огляду-конкурсу на
засіданні профкому визначається склад комісій за номінаціями та
призначаються їх головуючі.
Правила визначення переможців за номінаціями, якими керуються
відповідні комісії, відображені у даному Положенні.
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий факультет»
1. Загальне положення
Конкурс на звання «Кращий факультет» проводиться щорічно в рамках
загально університетського огляду-конкурсу «Вибір року» після його
оголошення.
2. Мета та завдання огляду-конкурсу
Метою та завданнями цієї номінації є:
- підвищення ефективності навчальної, методичної, наукової та творчої
діяльності факультетів, кафедр, студентських академічних груп університету;
- інтеграція навчальної, наукової та виробничої діяльності в університеті
у єдину спільну справу формування прагнення до перемоги, до
удосконалення навчально-виховного процесу в кожній студентській групі, на
кафедрах, у лабораторіях;
- виконання на традиціях і звичаях ДНУЗТу, виховання почуття гідності
за університет;
- забезпечення можливості всебічного розвитку особистості як
доповнення та органічного продовження навчально-виховного і наукового
процесу;
- моральне та матеріальне стимулювання переможців.
3. Порядок та умови проведення огляду-конкурсу
В огляді-конкурсі (в номінації «Кращий факультет») приймають участь
студенти, науково-педагогічні працівники, науковці та службовці
факультетів університету.
Огляд-конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі конкурсна комісія з номінації «Кращій факультет»
збирає відомості щодо показників критеріїв оцінки (див. п. 5) у сфері
навчальної, методичної, наукової та виховної роботи.
Комісія з номінації виявляє трьох претендентів на звання «Кращий
факультет» і вносить відповідні пропозиції до оргкомітету огляду-конкурсу
«Вибір року».
На другому етапі оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» визначає
переможця у номінації та виходить до ректорату з пропозиціями щодо
заохочення переможця.
Результати огляду-конкурсу в номінації оголошуються на загальних
зборах колективу університету.
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4. Критерії оцінки конкурсу
4.1 Навчальна робота
-

успішність навчання;
якість навчання;
ритм роботи студентів;
кількість працевлаштованих випускників (% до випуску).
4.2 Методична робота

- кількість підручників;
- кількість навчальних посібників;
- кількість методичних вказівок до курсового проекту та курсової
роботи;
- кількість методичних вказівок до лабораторних робіт;
- кількість інших методичних розробок (матеріалів).
4.3 Наукова робота
- -чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон
для викладацької та наукової роботи;
- кількість опублікованих монографій;
- кількість опублікованих штатними співробітниками кафедри статей;
- кількість опублікованих штатними співробітниками кафедри статей за
кордоном;
- кількість опублікованих штатними співробітниками кафедри статей у
міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Web of Science);
- кількість опублікованих штатними співробітниками кафедри тез
доповідей;
- кількість опублікованих статей студентів;
- кількість опублікованих тез доповідей студентів;
- кількість наукових робіт молодих вчених, що подано на зовнішні
конкурси;
- кількість грантів отриманих штатними співробітниками кафедри та
студентами під керівництвом штатних співробітників кафедри.
4.4. Виховна робота
- кількість порушень «Правил внутрішнього трудового розпорядку
університету» співробітниками факультету;
- кількість пропусків занять без поважних причин на одного студента;
- місце у конкурсі «Кращий гуртожиток»;
- місце у конкурсі « Студентська весна»;
- місце у студентській спартакіаді;
- місце у « Кубку ректора».
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5. Порядок збору матеріалів на огляд-конкурс
Матеріали, що враховуються у конкурсі збираються наступним чином:
- показники, перелічені у п. 4.1., беруться у навчальному відділі за
результатами двох семестрів навчального року, та у відділі зв`язків з
виробництвом;
- показники, перелічені у п. 4.2., беруться у рекламно-видавничому
відділі та науково-дослідній частині;
- показники, перелічені у п. 4.3., беруться у науково-дослідній частині;
- показники, перелічені у п. 4.4., беруться у відділі кадрів, навчальному
відділі, палаці культури, на кафедрі фізичного виховання та студентському
профкомі.
6. Визначення та нагородження переможців
Комісія з проведення огляду-конкурсу на підставі зібраних матеріалів
складає та заповнює порівняльну таблицю (таб.1) бальної оцінки показників
діяльності факультетів-претендентів відповідно до критеріїв, перелічених у
п. 5.
Оцінка визначається наступним чином. За найвище значення критерію у
порівняльній таблиці визначається I місце (1 бал), за друге місце – 2 бала і
т.д.
Переможець визначається за мінімальною кількістю балів (місць),
отриманих факультетом-претендентом по всіх критеріях.
Факультет-переможець нагороджується Почесною грамотою та цінним
подарунком.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах трудового
колективу університету.
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2.Методична робота
у 20 -20 н.р.
Кількість підручників:
- усього друк. арк..
Кількість навчальних посібників:
- усього друк. арк..
Кількість методичних вказівок до
курсових проектів і робіт:
- усього

Успішність навчання (%):
- літня сесія 20 -20 н.р.
- зимова сесія 20 -20 н.р.
Якість навчання, (%):
- літня сесія 20 -20 н.р.
- зимова сесія 20 -20 н.р.
Ритм роботи студентів:
-2-й семестр 20 -20 н.р.
-1-й семестр 20 -20 н.р.
Кількість розподілених
випускників-бюджетників
2013 року: усього осіб
%
∑ балів
Місце

1. Навчальна робота:

МТ

УЕП

М
показник

бал

показник

бал

показник

бал

бал

бал

Кількість балів по факультетах і показниках
УПП
ОБЗ
ПЦБ
бал

Назва критерію оцінки
показник

показник

показник

показник

ЕГ

Порівняльна таблиця бальної оцінки показників діяльності факультетів-претендентів
відповідно до критеріїв у номінації «Кращий факультет»
(має силу протоколу засідання конкурсної комісії від _ _ жовтня 20 року)

бал

Таблиця 1

ТК
бал

8
показник
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Кількість методичних вказівок до
лабораторних та контрольних
робіт:
- усього
∑ балів
Місце
3. Наукова робота у
20 -20 н.р.:
Чисельність науковопедагогічних працівників,
відряджених за кордон для
викладацької та наукової роботи
Кількість опублікованих
монографій
Кількість опублікованих
штатними співробітниками
кафедри статей
Кількість опублікованих
штатними співробітниками
кафедри статей за кордоном
Кількість опублікованих
штатними співробітниками
кафедри статей у міжнародних
науково метричних базах даних
(Scopus, Web of Science)
Кількість опублікованих
штатними співробітниками
кафедри тез доповідей
Кількість опублікованих статей
студентів
Кількість опублікованих тез
доповідей студентів
Кількість наукових робіт молодих
вчених, що подано на зовнішні
конкурси та студентських робіт,
що перемогли на зовнішньому
конкурсі
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Голова комісії
Члени комісії

За результатами порівняння показників визнати кращим факультет ____ , друге та третє місце факультети ____
та ____.

Кількість грантів отриманих
штатними співробітниками
кафедри та студентами під
керівництвом штатних
співробітників кафедри
∑ балів
Місце
4. Виховна робота у
20 -20 н.р.
Кількість пропусків занять без
поважних причин на 1 студента:
- усього
Кількість порушень «Правил
внутрішнього трудового
розпорядку університету»:
- усього
Місце у конкурсі «Кращий
гуртожиток»
Місце у конкурсі «Студентська
весна»
Місце у студентській спартакіаді
Місце у «Кубку ректора»
∑ балів
Місце
Сума балів
Місце

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Краща кафедра»
1. Загальні положення
Конкурс у номінації «Краща кафедра» проводиться щорічно у рамках
загально-університетського огляду-конкурсу «Вибір року» після його
оголошення. Розрізняють підномінації: «Загальноосвітня кафедра»,
«Гуманітарна кафедра», «Випускаюча кафедра». Конкурс проводять окремо
по кожній підномінації.
2. Мета
Метою і завданнями конкурсу є:
- підвищення ролі та ефективності творчої діяльності кафедр;
- подальший розвиток професійного рівня науково-педагогічних
працівників (НПП) університету, підвищення інтересу до навчально-наукової
праці;
- виховання студентів на традиціях і звичаях університету, виховання
почуття гідності за університет;
- забезпечення можливості різностороннього розвитку особистості як
доповнення до навчального процесу;
- моральне та матеріальне стимулювання переможців проекту.
3. Порядок проведення та умови огляду-конкурсу
У проведенні конкурсу в номінації «Краща кафедра» мають право брати
участь всі кафедри університету.
Огляд-конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі від кафедр в конкурсну комісію з номінації «Краща
кафедра» подається заява на участь у змаганні та матеріали.
Конкурсна комісія з номінацій виявляє трьох претендентів на звання
«Краща кафедра» і вносить пропозиції до оргкомітету огляду-конкурсу
«Вибір року».
На другому етапі оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» визначає
переможця у номінації та виходить до ректорату з пропозиціями щодо
нагородження і преміювання переможців.
Результати огляду-конкурсу в номінації оголошуються на загальних
зборах колективу університету.
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4. Критерії оцінки конкурсу в номінації «Краща кафедра року»
4.1 Стан навчально-методичної роботи
- видання методичних вказівок (типографське видання) – 50 балів (за
1 методичну вказівку);
- видання підручників – 130 балів (за 1 друкований аркуш);
- видання навчального посібника – 100 балів (за 1 друкований аркуш);
- видання довідкової літератури, словників – 70 балів за кожне видання;
- видання конспекту лекцій – 70 балів (за 1 друкований аркуш).
4.2 Участь студентів у науково-дослідній роботі
- участь студентів у виконанні госпдоговірних робіт – 50 балів (за
кожного студента);
- публікація наукової статті разом зі студентами – 100 балів (за
1 статтю);
- публікація тез доповідей разом зі студентами – 80 балів (за 1 тезу);
- подання на Всеукраїнський конкурс студентської науково-дослідної
роботи – 30 балів (за 1 роботу);
- організація та проведення на базі кафедри всеукраїнської або
міжнародної олімпіади зі спеціальності – 200 балів;
- підготовка та участь студентів у Всеукраїнських або міжнародних
олімпіадах зі спеціальності;
- за отримання студентом
- I місця – 200 балів;
- II місця – 180 балів;
- III місця – 160 балів;
- за отримання командою студентів на олімпіаді:
- I місця – 150 балів;
- II місця -130 балів;
- III місця – 120 балів;
- робота студентських наукових гуртків – 50 балів за кожний
студентський гурток.
4.3 Використання новітніх технологій у навчальному процесі
- використання системи «Лідер» у навчальному процесі – 50 балів за
кожну дисципліну;
- розробка та використання власних навчальних комп’ютерних програм:
40 балів за кожну програму;
- розробка та використання тестувальних програм в навчальному процесі
– 30 балів за кожну дисципліну;
- розробка та використання власних розрахункових програм в
навчальному процесі – 100 балів за кожну дисципліну.
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4.4 Підвищення кваліфікації НПП
- підвищення кваліфікації в навчальних закладах та наукових установах
України – 5 балів для кожного НПП;
- підвищення кваліфікації в зарубіжних навчальних закладах та наукових
установах – 30 балів для кожного НПП;
- впровадження результатів підвищення кваліфікації в навчальний
процес – 10 балів за кожну розробку (нова методика та ін.).
- захист кандидатської дисертації – 350 балів (за 1 друкований аркуш)
- захист докторської дисертації – 450 балів (за 1 друкований аркуш)
5. Ефективність наукових досліджень
- госпдоговірна тема з підприємствами України – 50 балів за тему;
- госпдоговірна тема для закордонних підприємств – 100 балів за тему;
- викладання в закордонних навчальних закладах – 150 балів на 1 НПП;
- наукова робота молодих вчених, що подана на зовнішні конкурси –
100 балів за роботу;
- наукова робота молодих вчених, що перемогла на зовнішніх конкурсах
– 400 балів за роботу.
6. Публікаційна діяльність
- видання наукової монографії – 150 балів (за 1 друкований аркуш);
- видання наукової статті в фаховому науковому журналі, збірнику
України – 100 балів за кожну статтю;
- публікація наукових статей у журналі, що входить до науковометричних БД «Scopus» та «Web of Science» – 500 балів за кожну статтю;
- видання тез (конференції в межах України) – 5 балів за кожні тези;
- видання тез (конференції за кордоном) – 200 балів за кожні тези;
- видання статті не в фаховому виданні – 50 балів за кожну статтю.
7. Винахідницька діяльність
- отримання авторського свідоцтва– 40 балів за свідоцтво;
- отримання патенту України – 100 балів за патент;
- отримання патенту за кордоном – 500 балів за патент.
8. Виконання дипломних проектів
- виконання дипломних проектів (робіт) на замовлення підприємств –
80 балів за кожен дипломний проект (роботу);
- впровадження результатів дипломних проектів (робіт) на підприємстві
— 100 балів.
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9. Виховна робота
- організація культурних заходів в гуртожитку – 50 балів за кожен захід;
- організація конкурсів художньої самодіяльності, екскурсії на виставки,
у театри – 70 балів за кожен захід;
- організація зустрічі з ветеранами, видатними вченими, працівниками
галузі та ін. – 50 балів за кожен захід;
- організація спортивних змагань – 90 балів за кожен захід;
- кураторство – 30 балів за роботу кожного куратора.
10. Дотримання правил внутрішнього розпорядку університету
Наявність доган у НПП – мінус 50 балів за кожну догану.
11. Вимоги до оформлення і подання матеріалів на конкурс
Матеріали,
що
подаються
на
огляд-конкурс
претендентами,
оформлюються у вигляді звіту, складеного за переліком критеріїв оцінки.
12. Нагородження переможців
Переможець конкурсу визначається за показником, який дорівнює сумі
отриманих балів кафедрою, що розподіляється між кількістю штатних
одиниць на кафедрі. Конкурсна комісія виявляє трьох переможців та передає
відповідні пропозиції до оргкомітету огляду-конкурсу «Вибір року». Якщо
учасники мають близькі значення остаточного показника (різниця не більше
5%), то їм присуджується одне місце.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету або на Вченій Раді університету.
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Краща група»
1. Загальне положення
Конкурс у номінації «Краща група» проводиться щорічно у рамках
загально-університетського огляду-конкурсу «Вибір року» після його
оголошення.
2. Мета та завдання огляду-конкурсу
Метою та завданнями цієї номінації є:
- підвищення ефективності навчальної, наукової та творчої діяльності
студентських академічних груп університету;
- інтеграція навчальної, наукової громадської та виробничої діяльності
студентів у єдину спільну справу формування прагнення до удосконалення,
до досягнення кращих результатів у діяльності студентських груп;
- виховання на традиціях і звичаях ДНУЗТу, виховання почуття гідності
за університет;
- забезпечення можливості всебічного розвитку;
- моральне та матеріальне стимулювання переможців.
3. Порядок та умови проведення огляду-конкурсу
В огляді-конкурсі (в номінації «Краща група») мають право взяти участь
всі студентські групи другого - п’ятого курсів.
Огляд-конкурс проводиться в два етапи.
На першому етапі комісія визначає кращі групи по курсах і факультетах
на підставі результатів літньої екзаменаційної сесії, яка завершує навчальний
рік.
На другому етапі комісія надає у деканати свої пропозиції по розподілу
призових місць серед груп другого - п'ятого курсів. Після узгодження з
деканатами результати огляду-конкурсу номінації передаються до
оргкомітету. Оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» визначає переможців
у номінації та виходить до ректорату з пропозиціями щодо заохочення
переможців.
Результати огляду-конкурсу в номінації оголошуються на загальних
зборах колективу університету.
4. Критерії оцінки діяльності групи
4.1 Навчальна робота
- успішність навчання (середній бал по групі за результатами літньої
сесії), бали;
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- якісний показник навчання (кількість оцінок «відмінно» і «добре»,
одержаних студентами групи на екзаменах в літню сесію, %.
4.2 Громадська характеристика
- кількість порушень «Правил внутрішнього трудового розпорядку
університету» студентами групи;
- кількість студентів – учасників художньої самодіяльності;
- кількість пропусків занять студентами групи без поважних причин у
поточному семестрі, год/студ.;
Громадська характеристика та наукова робота враховується деканатами
разом з представниками громадських студентських організацій факультету
при визначенні груп-переможців.
5. Визначення та нагородження переможців
Комісія з проведення огляду-конкурсу визначає групи-переможці на
кожному з чотирьох курсів і надає подання до оргкомітету у вигляді
протоколу (додаток 1).
Оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» визначає переможців у
номінації та виходить до ректорату з пропозиціями щодо заохочення
переможців.
Вручення нагород відбувається на загальних урочистих зборах колективу
університету.
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Додаток 1
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії з номінації «Краща група»
огляду-конкурсу «Вибір року»
від ___ ______________ 20__ року
Конкурсна комісія у складі: голови конкурсної комісії _____________ ,
декана факультету __________________, зав. кафедри ___________________,
голови профкому студентів ______________. на своєму засіданні розглянула
матеріали _____
груп, що були подані на конкурс факультетами
________________________, і вирішила визнати переможцями оглядуконкурсу “Вибір року” в номінації “Краща група”
за результатами
_________навчального року наступні групи:
Курс

Номер групи*

Середній бал

Якість,%

Місце
І

перший

ІІ
ІІІ
І

другий

ІІ
ІІІ
І

третій

ІІ
ІІІ
І

четвертий

ІІ
ІІІ

* Номери груп вказані по минулому навчальному року
Голова конкурсної комісії з номінації «Краща група»
Члени:

___________
___________
___________
___________
___________
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий гуртожиток»
1. Загальні положення
Конкурс у номінації «Кращий гуртожиток» проводиться щорічно в трьох
номінаціях: «Краща кімната», «Кращий блок (поверх)», «Кращий
гуртожиток» в рамках загально університетського огляду-конкурсу «Вибір
року» після його оголошення .
2. Мета конкурсу
- сприяння подальшому розвитку почуття відповідальності та
дисциплінованості студентів-мешканців гуртожитку;
- формування почуття високої моральної та громадської гідності,
утвердження здорового способу життя;
- створення кращих житлових та культурно-побутових умов у
гуртожитках;
- підтримання кращих ініціатив студентів у питаннях мешкання, занять
та відпочинку в гуртожитках;
- виховання на традиціях і звичаях ДНУЗТу, виховання почуття гідності
за університет;
- забезпечення можливості різностороннього розвитку особистості, як
доповнення до навчального процесу ;
- моральне та матеріальне стимулювання переможців.
3. Порядок та умови проведення та умови конкурсу
У проведенні конкурсу в номінації «Кращий гуртожиток» мають право
брати участь всі гуртожитки університету.
Огляд-конкурс проводиться в три етапи.
На першому етапі студентські ради гуртожитків визначають три кращі
блоки (поверхи) та три кращі кімнати та подають документи (заява на участь,
звіт згідно з критеріями оцінки, аудіо- та відео- матеріали, відгуків пресі та
ін..) в конкурсну комісію з номінації «Кращий гуртожиток».
На другому етапі конкурсна комісія з номінації виявляє переможців на
рівні факультетів у номінаціях: «Кращий блок (поверх)», «Краща кімната».
На основі отриманих показників комісія з номінації визначає переможців на
рівні університету.
Комісія з номінації «Кращий гуртожиток» обирає трьох претендентів на
звання «Кращий гуртожиток» і вносить пропозиції до оргкомітету оглядуконкурсу «Вибір року».
На третьому етапі оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» обирає
переможця у номінації «Кращий гуртожиток» та виходить до ректорату з
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пропозиціями щодо нагородження і преміювання переможців у кожній під
номінації: «Краща кімната», «Кращий блок (поверх)», «Кращий гуртожиток».
Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців
відбувається на загальних зборах колективу університету.
4. Критерії оцінки огляду-конкурсу «Кращий гуртожиток»
При визначенні кращої кімнати оцінюється:
- акуратність та охайність кімнати;
- санітарно-епідеміологічний стан;
- оригінальність та комфорт обстановки;
- зовнішній вид кімнати;
- участь мешканців кімнати у генеральних прибираннях, чергуванні на
блоці, вахті, громадському житті блоку та гуртожитку.
При визначенні кращого блоку оцінюється:
- акуратність та охайність блоку та кімнат блоку;
- санітарно-епідеміологічний стан;
- наявність та стан інформаційної дошки блоку;
- участь мешканців блоку у чергуванні на блоці, вахті та громадському
житті гуртожитку;
- дотримання
правил
внутрішнього
розпорядку
університету»
мешканцями блоку;
- оформлення кухні блоку.
При визначенні кращого гуртожитку оцінюється:
- акуратність та охайність блоків гуртожитку;
- санітарно-епідеміологічний стан;
- наявність та стан інформаційних дошок на блоках з «Правилами
пожежної безпеки», «Планом евакуації на випадок пожежі», «Правилами
користування газовими (або електро-) плитами», «Графіком чергування на
блоці», «Графіком генеральних прибирань»;
- наявність та стан інформаційної дошки гуртожитку»;
- дотримання перепускного режиму в гуртожитку;
- дотримання «Правил внутрішнього розпорядку» в гуртожитку;
- ведення документації студентської ради (плани роботи, графіки
чергувань, протоколи, рішення, журнали відвідувань та ін.);
- оформлення і робота «Вітальні» гуртожитку.
Оцінка кожного пункту проводиться за п’ятибальною системою.
5. Нагородження переможців
Переможець конкурсу
максимальною сумою балів.

у

кожній

номінації

визначається

за
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Переможці університетського огляду-конкурсу «Вибір року» в номінації
«Кращий гуртожиток» нагороджується Почесними грамотами та цінними
подарунками.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету.
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Вищий
бал
Оцінка,
примітки

Критерії
оцінки

Вищий
бал
Оцінка,
примітки

Критерії
оцінки

___________________

Дата _______
Голова конкурсної комісії

_______________________

Протокол оцінювання блоку № _____ (гуртожиток № _____)
Участь мешканців
Акуратність СанітарноНаявність та
Дотримання
блоку у генеральних
та охайність епідеміолостан
«Правил
прибираннях,
блоку
гічний стан інформаційної
внутрішнього
чергуванні на блоці
дошки блоку
розпорядку
та вахті,
університету»
громадському житті
5
5
5
5
5

Дата __________
Голова конкурсної комісії

5

Оформл
ення
кухні
блоку

Протокол оцінювання кімнати № _____ (блоку №____, гуртожиток № _____)
Акуратність
СанітарноОригінальність
Зовнішній Участь мешканців кімнати у
та охайність епідеміологічний
та комфорт
вид
генеральних
прибираннях,
кімнати
стан
обстановки
кімнати
чергуванні на блоці та вахті,
громадському житті
5
5
5
5
5
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Оцінка,
примітки

1
Вищий
бал

Критерії
оцінки

3
5
4
5
5
5
6
5

___________________________

7
5
8
5

Протокол оцінювання гуртожитку № _____

Наявність та
стан інформаційної дошки в блоках з
«Правилами пожежної безпеки»,
«Планом евакуації на випадок
пожежі», «Графіком генеральних
прибирань», «Правилами
користування газовими
або електро- плитами»

Дата ___________
Голова комісії

2
5

Акуратність
та охайність
блоків гуртожитку
Санітарно-епідеміологічний
стан блоків гуртожитку

Дотримання «Правил
внутрішнього розпорядку
університету» в гуртожитку
Наявність та стан
інформаційної дошки
гуртожитку
Ведення документації
студентської ради (плани робіт,
протоколи нарад, журнали
відвідувань та ін.)
Оформлення і роб ота
«Вітальні» гуртожитку

9
5

Робота Студентської ради
гуртожитку

10
5

Наявність побутових кімнат
(сушильні, пральні)

11
5

Дотримання перепускного
режиму

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий куратор»
1. Загальне положення
Конкурс на звання «Кращий куратор» проводиться щорічно в рамках
загально університетського огляду-конкурсу «Вибір року» після його
оголошення.
2. Мета та завдання
Метою та завданнями по цій номінації є:
- підвищення ролі та ефективності діяльності викладач і в-кураторі в;
- формування прагнення до перемоги, до удосконалення організації
навчально-виховного процесу в кожній студентській групі;
- виховання високої моральної, громадської відповідальності кураторів
за результати своєї праці;
- пропагування та поширений передового досвіду кращих керівників
академічних груп;
- покращення морального та матеріального стимулювання і заохочення
діяльності викладачів-кураторів.
3. Порядок та умови конкурсу
Огляд-конкурс «Вибір року» по номінації «Кращий куратор» проводиться
для кожного факультету окремо. У проведенні конкурсу мають змогу
прийняти участь керівники академічних груп усіх факультетів.
Кількість учасників факультетського конкурсу не обмежується. Учасник
подає заяву на участь в номінації Раді факультету. Кожна Рада факультету
рекомендує одного кращого куратора, враховуючи результати роботи
минулого та поточного навчальних років, та подає конкурсній комісії з
номінації розгорнуту характеристику-рекомендацію, відгук студентської
групи згідно всіх критеріїв оцінки діяльності керівника академічної групи.
Конкурсна комісія з номінації визначає на кожному факультеті «Кращого
куратора».
4. Критерії оцінки діяльності керівників студентських груп
– організація студентської групи в зрілий, згуртований колектив;
– контроль за ходом виконання студентами графіків навчального
процесу;
- допомога та підтримування в групі здорового морального та соціальнопсихологічного клімату;
- організація комплексної виховної роботи і таких напрямків як
національно-громадське, правове, естетично-художнє, економічне, фізичне,
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духовне, політичне, трудове виховання, розвиток творчих здібностей
студентів, професійна орієнтація, соціальний захист, індивідуальна робота та
робота щодо запобігання асоціальним явищам тощо;
- виховання здорового способу життя, свідомого ставлення до навчання,
конституційних обов'язків громадянина України, до виконання «Правил
внутрішнього розпорядку університету» і «Правил мешкання в
гуртожитках»;
- відвідування гуртожитків, в яких мешкають студенти групи та
прийняття заходів щодо поліпшення стану їх помешкання, проведення в
гуртожитку різних тематичних вечорів, зустрічей і т.д.;
- розвиток у студентів дбайливого ставлення до майна університету,
його гуртожитків, до навколишньої природи;
- допомога деканам, кафедрам, громадським організаціям університету
залучати студентів до участі у науковій роботі, художній самодіяльності,
спорті, господарських роботах;
- формування та розвиток організаторських навичок та уміння роботи з
людьми;
- знання індивідуальних здібностей та інтересів кожного студента, стану
його здоров'я, матеріальної забезпеченості, адреси і умов мешкання, місця
роботи батьків, матеріального благополуччя родини;
- виховання студентського активу групи та спирання на нього у своїй
роботі, результати співпраці з Радою гуртожитку, студентським профкомом,
громадськими молодіжними організаціями, спілками, комітетами;
- відвідування учбових занять, консультацій, заліків та іспитів своєї
групи;
- володіння інформацією та реагування на поточну інформацію про стан
успішності і дисципліни студентів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань, які стосуються студентів
групи на всіх рівнях;
- порушення клопотання щодо заохочення кращих студентів, щодо
матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам;
- надсилання листів-подяк батькам, закладам освіти, які закінчили
студенти, листів-сигналів про негаразди в навчанні та дисципліні студентів;
- стан обліку всієї організаційної, навчально-виховної роботи в
студентській групі, ведення журналу куратора академічної групи.
5. Нагородження переможця
Переможець університетського конкурсу на звання «Кращий куратор»
нагороджується почесною грамотою оргкомітету «Вибір року», цінним
подарунком або грошовою премією.
Вручення нагород у номінації «Кращий куратор» здійснюється
оргкомітетом огляду-конкурсу «Вибір року» публічно на загальних зборах
колективу університету.
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий проект громадського життя»
1. Загальні положення
Конкурс у номінації «Кращий проект громадського життя» вперше
проводиться з 01.09.04, а далі – щорічно в рамках загально університетського
огляду-конкурсу «Вибір року» після його оголошення.
2. Мета конкурсу:
- формування почуття високої моральної та громадської гідності;
- підвищення ролі та ефективності творчої діяльності кафедр,
студентських груп, органів студентського самоврядування та підрозділів
університету;
- подальший розвиток у викладачів, студентів, науковців та
співробітників університету інтересу до громадського життя;
- підтримання кращих ініціатив працівників та студентів університету у
розвитку всіх видів і жанрів мистецтва та культури;
- сприяння передачі студентам творчого відношення до своєї майбутньої
спеціальності;
- виховання па традиціях і звичаях ДНУЗТу, виховання почуття гордості
за університет;
- забезпечення можливості різностороннього розвитку особистості, як
доповнення до навчального пронесу;
- моральне та матеріальне стимулювання учасників проекту.
3. Порядок проведення та умови конкурсу
У проведенні конкурсу в номінації «Кращий проект громадського життя»
мають право приймати участь всі студенти, працівники, окремі підрозділи та
громадські організації університету, що є авторами культурно-масових,
інформаційних, спортивно-масових та інших заходів.
Огляд конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі від авторів проекту в конкурсну комісію з номінації
«Кращий проект громадського життя» подається заява на участь у змаганні
та розгорнута характеристика-опис проекту.
Комісія з номінації виявляє трьох претендентів на звання «Кращий
проект громадського життя» і вносить пропозиції до оргкомітету оглядуконкурсу «Вибір року».
На другому етапі оргкомітет огляду конкурсу «Вибір року» обирає переможця у номінації та виходить до ректорату з пропозиціями щодо
нагородження і преміювання переможців.
Результати конкурсу оголошуються на загальних зборах колективу університету.
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4. Критерії оцінки проекту
1. Актуальність проекту.
2. Значення для пропаганди університету.
3. Сценарій, режисура, презентації проекту
4. Видовищність проекту.
5. Використання сучасних технологій.
6. Кількість осіб (студентів, викладачів, співробітників, науковців),
задіяних у підготовці та реалізації проекту.
7. Кількість осіб (студентів, викладачів, співробітників, науковців),
залучених до проекту.
8. Громадський резонанс.
9. Вартість проекту.
Оцінка кожного пункту заходу проводиться за 5-бальною системою.
5. Нагородження переможців
Переможець конкурсу визначається за максимальною кількістю балів.
Переможець університетського огляду-конкурсу «Вибір року» в номінації
«Кращий проект громадського життя» нагороджується Почесною грамотою
та цінним подарунком.
Вручення нагород відбувається на загальних зборах колективу
університету.
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий вчений»
1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводиться з метою інтеграції наукової, навчальної і
виробничої діяльності в університеті.
1.2. Головним завданням конкурсу є сприяння затвердженню високого
пріоритету наукової творчої роботи, створенню в університеті системи
широкого залучення викладачів до наукових досліджень, реальної
конструкторської, пошукової, винахідницької діяльності.
1.3. Наукова діяльність в університеті – це насамперед основа підготовки
інженерів і магістрів, основа підвищення кваліфікації і підготовки
викладачів, найбільш ефективний засіб підвищення фахового рівня, це база
для підготовки кадрів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів
1.4. У конкурсі можуть брати участь всі викладачі та співробітники
університету.
1.5. Розрізняють підномінації: «Кращий вчений» та «Кращий молодий
вчений». Конкурс проводиться по кожній підномінації окремо.
2. Вимоги до конкурсу
3.1. На конкурс подається довідка-подання, яка повинна бути
затверджена деканом факультету та завідувачем відповідної кафедри. У
довідці – поданні надається розгорнута інформація згідно показників, за
якими оцінюється робота вченого.
3.2. На конкурс висувається не більше одного претендента з кафедри.
3. Порядок розгляду та критерії оцінки
Для визначення переможців використовується така система балів:
1. Участь у виконанні госпдоговірних робіт:
- керівник – 10;
- виконавець – 5.
2. Участь у виконанні держбюджетних робіт:
- керівник – 10;
- виконавець – 5.
3. Захищено дисертацію:
- докторську – 50;
- кандидатську – 40.
4. Монографія:
- автор – 20;
- у співавторстві – 20/кількість співавторів.
5. Підручники:
- автор – 20;
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- у співавторстві – 20/кількість співавторів.
6. Навчальних посібників:
- автор – 20;
- у співавторстві – 20/кількість співавторів.
7. Статті у наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАК:
- автор – 5;
- у співавторстві – 5/кількість співавторів.
8. Статті у міжнародних виданнях:
- автор – 6;
- у співавторстві – 6/кількість співавторів.
9. Статті у журналах, що індексуються науково-метричними БД «Scopus»
та «Web of Science»:
- автор –15.
10.Доповіді на конференціях:
- вітчизняних – 2;
- закордонних – 3.
11.Подано заявок на винахід (корисну модель):
- автор – 6;
- у співавторстві – 6/кількість співавторів.
12.Отримано патентів та інших охоронних документів:
- автор – 8;
- у співавторстві – 8/кількість співавторів.
13.Керівництво аспірантурою:
- кількість аспірантів та здобувачів – 5 за кожного;
- кількість докторантів – 8 за кожного.
14.Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:
- наукової статті студентами – 6 за статтю;
- заявки на видачу охоронних документів студентами – 6/за один
документ;
- студентської роботи на Всеукраїнський конкурс – 6/за одного
студента.
4. Нагородження переможців
Підсумки конкурсу проводяться Конкурсною комісією з номінації,
результати надаються до оргкомітету огляду-конкурсу «Вибір року».
Переможець університетського конкурсу на звання «Кращий вчений» та
«Кращий молодий вчений» нагороджується Почесною грамотою, цінним
подарунком або грошовою премією.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету.
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий спортсмен (команда)»
1. Загальне положення
Конкурс на звання «Кращий спортсмен (команда)» проводиться щорічно
в рамках загально університетського огляду-конкурсу «Вибір року» після
його оголошення.
2. Мета конкурсу
Метою та завданням по цій номінації є:
- виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,цільової
комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»;
- подальший розвиток фізичної культури і спорту серед студентської
молоді та співробітників університету;
- підвищення спортивної майстерності студентів і співробітників
університету.
3. Порядок та умови конкурсу
У проведенні огляду-конкурсу «Вибір року» в номінації «Кращий
спортсмен (команда)» мають змогу прийняти участь студенти і співробітники
університету, які змагались на протязі року на обласних, національних та
міжнародних змаганнях з видів спорту.
Переможці огляду-конкурсу визначаються за найбільшою сумою балів,
які нараховуються за результатами участі в змаганнях за спеціальною
таблицею (додаток 2)
4. Критерії конкурсу
Єдиним критерієм оцінки спортсменів, які приймають участь у конкурсі,
є результати участі у змаганнях, що показані на протязі року.
5. Нагородження переможця
Переможець університетського конкурсу на звання «Кращий спортсмен
(команда)» нагороджується почесною грамотою, цінним подарунком або
грошовою премією.
Вручення нагород в номінації «Кращий спортсмен (команда)»
здійснюється оргкомітетом огляду-конкурсу «Вибір року» публічно на
загальних зборах колективу університету.
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10
5

130

Кубок дорослі
Євро Укр.
пи
240
150
50

Світу

6
5
4
2

8

10

Обл
доро
слі
юніо
ри
юнаки

60

240

40

150

20

90

Рекорди
Євр Укр
опи
.
480 300 180

Світу

10

20

Обл
.
40

Додаток 2

Голові оргкомітету
огляду-конкурсу «Вибір року»
___________________
___________________
___________________

Заява
Прошу дати згоду на участь в огляді-конкурсі «Вибір року» в номінації
_____________________________________________________________
До заяви додаю________________________________________________
_____________________________________________________________
(таблиці, складені за переліком оцінки із записом їх числових значень або
опис-характеристика реалізованих заходів, відгуки в пресі, фото- та аудіо
матеріали, сценарій заходу та ін.)
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