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ПОЛОЖЕНИЯ
про огляд-конкурс
на кращу навчальну (академнчну) трупу
Глух1вського агротехшчного ^статуту
iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ
I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Дане Положения регламентуе проведения огляду-конкурсу на визначення
кращо! навчально! (академ1чно!) студентсько! групп серед ecix труп Глух1вського
агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ денно! форми
навчання за шдсумками навчального року.
1.2. Огляд-конкурс проводиться в два етапи щор1чно протягом навчального року i
завершуеться пщведенням тдсумюв та визначенням переможщв до Дня знань.
И. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ.
2.1. Огляд-конкурс на кращу навчальну (академ1чну групу) проводиться з метою
шдвшцення якост1 навчання студеьтв, !х мотивацп в оволодшш основами
майбутньо! спещальносп, набуття цшнюних ор1ентацш, сощального досвщу,
формування духовное^, культури спшкування i поведшки, забезпечення
всеб1чного i гармошйного розвитку особистостг
2.2. Заеданиями огляду-конкурсу е:
S актив1защя та покращення якосп оргашзацшно-виховно! роботи на piBHi
навчальних труп, вщдшень, шституту;
S стимулювання студенНв до навчання;
S стимулювання куратора навчально! групи;
S зм1цнення навчально! дисциплши, дотримання норм повед1нки пщ час
навчання i в побут1, фахового самоутвердження студентсько! молодо
S пропагування кращих вз1рщв роботи студенев з метою отримання
профеайних знань, умшь та навичок;

S вивчення,

узагальнення та пропагування ефективних форм
студентського самоврядування;
S залучення студенпв до учасп в суспшьно! та громадсько! робот1;

роботи

S оргашзащя роботи щодо згуртування й командно '1 роботи, професшного
спрямування, правово! oceineHOCTi, морально-етичного виховання, розвитку
духу корпоратив1зму у студентському середовшщ.

III. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.
3.1. Учасниками огляду-конкурсу на звания «Краща навчальна (академ1чна) трупа
Глух1вського агротехшчного шституту ... навчального року» автоматично е eci
навчальш (академ!чш) групи шституту I-IV курав.

IV. ОРГАНВАЦШ ТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.
4.1. Огляд конкурс проводиться в два етапи:
I ЕТАП - визначення кращих труп вщдшень шституту;
II ЕТАП - визначення кращо! групи шституту.
4 . 2 . 1 ЕТАП проводиться конкурсною KOMicieio до 1 липня поточного навчального
року, у такому складг

Голова комки - заступник директора з навчально! роботи;
Члени KOMici!: голова студентського самоврядування, заступник директора з
виховно! роботи, голова старостату, методист шституту, голова методичного
об’еднання Kyparopie навчальних груп та виховател!в гуртожитк!в, завщувач!
в!ддшень.
4.2.1. Конкурсна комю1я I ЕТАПУ огляду-конкурсу вивчае роботу ycix груп
!нституту та згщно показник!в вказаних у пункт! 4.5. цього Положения визначае
крало групи на вщдшеннях.
4.2.2. Конкурсна ком1Ыя I ЕТАПУ огляду-конкурсу подае свое ршення у
письмов!й форм! на розгляд KOMici! II ЕТАПУ огляду конкурсу на визначення
кращо! групи шституту.
4.3. II ЕТАП проводиться конкурсною KOMicieio до 20 липня поточного навчального
року, у такому складг
Голова KOMici! - директор шституту;
Члени KOMici!: заступники директора, голова студентського самоврядування.
4.3.1 Конкурсна ком!щя II ЕТАПУ огляду-конкурсу вивчае ршення конкурсно!
K O M ici! I ЕТАПУ та згщно показншав вказаних у пункт! 4.5. цього Положения
визначае кращу трупу шституту.

4.4. Рииення конкуренте комюш I та II ЕТАП1В огляду конкурсу на кращу
навчальну (aкaдeмiчнy) трупу виноситься на розгляд Педагопчно! ради шституту.

4.5. Результати огляду конкурсу шдтверджуються наказом директора шституту.
4.6. Показники д1яльност1 навчально! (академ1чно1) групи (для I i II еташв оглядуконкурсу), як! конкурсш комюи враховують пщ час проведения огляду конкурсу:
1) усшшнють;
2) якють знань;
3) середнш бал по груш;
4) кшькють вщмшншав;
1
5) кшькють студенпв, що навчаються на «4» та «5».
6) наявшсть у груш Аменних стипещцапв;
7) науково-дослщна д1яльнють;
8) наявнють (кшькють) у груш студенпв, що приймають активну участь у
громадському житп шституту (студентське самоврядування, спорт, художня
самод!яльнють, гуртки та секцй, виконання додаткових доручень);
9) висв1тлення куратором заход1в проведених з групою на протяз1 навчального року
в 3MI (сайт! !нституту);
10) пропуски занять;
11) участь студенпв у профор1€нтацшнш робоп;
12) участь студенпв у предметних ол!мшадах;
13) порушення студентами групи дисциплши та Правил внутршнього розпорядку;
14) участь групи у загальношститутських конкурсах та акщях.

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦ1В ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ.
5.1. Вщзначення переможщв огляду-конкурсу на кращу навчальну (академ1чну)
трупу (I та II еташв) проводиться директором шституту шд час проведения
урочистостей до Дня Знань.
5.2. Переможщ обох еташв конкурсу нагороджуються дипломами.
5.3. Дирекщя 1нституту за результатами огляду-конкурсу мае право прем1ювати
куратора навчально! групи та (або) старосту.
5.4. Фшансування огляду конкурсу може здшснюватися за рахунок спещального
фонду шституту або з джерел не заборонених чинним Законодавством Украши.
5.5. За результатами II ЕТАПУ огляду-конкурсу краща група !нституту, кр1м
диплому, отримуе перехщний кубок про присвоения звания «Краща група
шституту» та подарунок у випнцй покращення (оновлення) матер1ально-техшчно!
бази аудиторй, яка закр!плена за даною групою.

Заступник директора
з виховноТроботи
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