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МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В.Лазаряна
НАКАЗ
«18»

05 2004р.

м. Дніпропетровськ

№347

Про організацію
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». В конкурсі
мають змогу прийняти участь всі факультети, групи, гуртожитки, кафедри,
підрозділи, вчені, куратори, спортсмени
НАКАЗУЮ:
1. Створити оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» у складі:
Голова оргкомітету – начальник навчального відділу доцент Нечаєв Є.Г.
Члени оргкомітету:
- Голова профкому університету доцент Островерхов М.П.
- Декан факультету «УПП» професор Кізяков В.Я.
- зав. кафедрою «Гідравліка» професор Біляєв М.М.
- начальник рекламно-видавничого відділу доцент Корженевич І.П.
- зав. Кафедрою «Фізичне виховання» доцент Пічурін В.В.
- начальник методичного відділу доцент Малишев Ю.В.
- керівник школи кураторів доцент Дешко Л.К.
- начальник науково-дослідної частини доцент Краснюк А.В.
- заступник голови профкому університету Лисенко О.Ю.
- член профкому університету Колесникова Т.О.
- голова КССМ Кутній Є.А.
2. Оргкомітету до 20.05.2004 року розробити положення до кожної
номінації:
- «Кращий факультет» (відпов. – доцент Нечаєв Є.Г.)
- «Краща група» (відпов. – доцент Малишев Ю.В.)
- «Кращий гуртожиток» (відпов. – Лисенко О.Ю., Кутній Є.А.)
- «Краща кафедра» (відпов. – професор Біляєв М.М.)
- «Кращий вчений» (відпов. – доцент Краснюк А.В.)
- «Кращий куратор» (відпов. – доцент Дешко Л.К.)
- «Кращий проект громадського життя» (відпов. – доцент
Корженевич І.П., Колесникова Т.О.)
- «Кращий спортсмен (команда)» (відпов. – доцент Пічурін В.В.).
3. Впровадити огляд-конкурс «Вибір року» з 01.09.2004 року.

4. Голові профкому університету Островерхову М.П. та головному
бухгалтеру Ткач В.Ф. до 20.05.2004 року надати ропозицї щодо
заохочення переможців.
Ректор
О.М. Пшінько
СКЛАД КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ
ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ «ВИБІР РОКУ»
1.Номінація «Кращий факультет»
Голова комісії – начальник навчального відділу доцент Нечаєв Є.Г.
Члени комісії:
декан факультету «УПП» професор Кізяков В.Я.;
завідувач кафедри «АЕП» професор Дубинець Л.В.;
начальник НДЧ доцент Краснюк А.В.;
голова ПФК Островерхов М.П.;
голова КССМ Кутній Є.А.
2. Номінація «Краща група»
Голова комісії – начальник методичного відділу доцент Малишев Ю.В.
Члени комісії:
декан факультету «ТК» доцент Нечай В.Я.
зав. Кафедри «Проектування будівництва доріг та геодезії»
доцент Курган М.Б.
заст.. голови профкому по роботі зі студентами Лисенко О.Ю.
методист методичного кабінету Дуравіна В.М.
3.Номінація «Краща кафедра»
Голова комісії – Голова організаційно-методичної комісії з контролю
якості підготовки фахівців професор Біляєв М.М.
Члени комісії:
декан факультету «ЕМТ» доцент Романко В.І.;
завідувач кафедри «АТЗ» професор Гаврилюк В.І.;
заступник начальника навчального відділу доцент Казаріна Л.С.;
заступник Голови профкому університету Єпов В.П.
4.Номінація «Кращий гуртожиток»
Голова комісії – заступник Голови профкому по роботі зі студентами
Лисенко О.Ю.
Члени комісії:
проректор з АГЧ Яценко Д.К.;
заступник Голови Ради з гуманітарного виховання Колесникова Т.О.;
директор студентського містечка Дідняк В.А.;
Голова КССМ університету Кутній Є.А.;
Голови Студентських рад гуртожитків
5.Номінація «Кращий вчений»
Голова комісії – проректор з наукової роботи Мямлін С.В.
Члени комісії – члени Експертної Ради університету.
6.Номінація «Кращий куратор»
Голова комісії – керівник «Школи куратора» доцент Дешко Л.К.
Члени комісії – заступники деканів з виховної роботи.

7.Номінація «Кращий проект громадського життя»
Голова комісії – начальник рекламно-видавничого відділу доцент
Корженвич І.П.
Члени комісії:
член профкому університету Колесникова Т.О.;
керівник лабораторій інформаційних технологій доцент
Косолапов А.А.;
завідувач кафедри «Українознавство» доцент Ковтун В.В.;
художній керівник Палацу культури Жужда І.А.;
Голова студентського профбюро факультету «ТК» Черненко Т.А.
8.Номінація «Кращий спортсмен (команда)»
Голова комісії – завідувач кафедри «Фізичного виховання» доцент
Пічурін В.В.
Члени комісії:
член профкому університету Єпов В.П.;
викладачі кафедри фізичного виховання, які є відповідальними за
організацію спортивної і спортивно-масової роботи на факультетах.

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» згідно з наказом
ректора від 18.05.2004р. №347 «Про організацію огляду-конкурсу «Вибір
року».
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;
- виховання на традиціях і звичаях ДІІТу, прищеплення 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») мають право взяти
участь всі студенти, науково-педагогічні працівники, науковці та службовці
університету.
Огляд-конкурс проводиться в два етапи.
На першому етапі до конкурсної комісії з номінації «Кращий
факультет» подається заява на участь у змаганні та розгорнута
характеристика-опис діяльності факультету в сфері навчальної, методичної,
наукової та виховної роботи, з урахуванням результатів минулого та
поточного навчальних років. Термін подачі документів з 1 по 15 грудня
кожного року.
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 в кінці грудня щорічно напередодні Нового
року.

4. Комісія з проведення огляду-конкурсу
"Кращий факультет"
Голова комісії - начальник навчального відділу доцент Нечаєв Є. Г.;
Члени комісії:
декан факультету УПП професор Кізяков В. Я.;
зав. кафедрою ВЕП професор Дубинець Л. В.;
начальник НДЧ доцент Краснюк А. В.;
голова ПФК доцент Островерхов М. П.;
голова КССМ Кутній Є. А.
5. Критерії оцінки конкурсу
-

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

- кількість підручників з грифом МОН на 1 викладача;
- кількість навчальних посібників з грифом МОН на 1 викладача;
- кількість методичних вказівок до конкурсного проекту та курсової
роботи на 1 викладача;
- кількість методичних вказівок до лабораторних робіт на 1
викладача;
- кількість інших методичних розробок (матеріалів) на 1 викладача.
5.3. Наукова робота
-

залучення студентів до науково-дослідних робіт (%);
середня сума фінансування договорів на 1 співробітника;
кількість наданих заявок на винаходи;
кількість отриманих рішень (патентів);
кількість наукових публікацій;
кількість виконаних науково-дослідних робіт;
кількість захищених дисертацій.
5.4.

Виховна робота

- кількість порушень "Правил внутрішнього трудового розпорядку
університету";
- кількість заходів, що були проведені на рівні факультету
(культурно-масових, спортивних, організаційно-масових та ін.);
- кількість пропусків занять студентами без поважних причин;
- наявність та зміст планів з виховної роботи;
- ефективність роботи кураторів груп, органів студентського
самоврядування;
- санітарно-технічний стан гуртожитків факультетів;

- художньо-естетичне оформлення стендів факультету, "Віталень"
гуртожитків;
- результати участі в спартакіаді університету, конкурсах,
вікторинах, виставках, змаганнях тощо.
5.5. Правила та вимоги до оформлення і подання матеріалів на
огляд-конкурс
Матеріали, що подаються на огляд-конкурс претендентами, оформлюються у вигляді таблиці (додаток 1), складеної за переліком критеріїв оцінки
з записом їх числових значень. По тих критеріях, які не мають числової
оцінки, надається коротка характеристика стану справ.
7. Визначення та нагородження переможців
Комісія з проведення огляду-конкурсу на підставі поданих матеріалів
складає та заповнює порівняльну таблицю бальної оцінки показників
діяльності факультетів-претендентів (додаток 2) відповідно до критеріїв,
перелічених у п.5.
Оцінка визначається за десятибальною шкалою. За найвище значення
даного критерію у порівняльній таблиці виставляється 10 балів, за найнижче
- 1 бал.
Переможець визначається за максимальною кількістю балів, отриманих
факультетом-претендентом по всіх критеріях.
Факультет-переможець нагороджується Почесною грамотою та цінним
подарунком.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах трудового
колективу університету в кінці грудня поточного року.

Додаток 1
Таблиця чисельності стану справ за критерієм в номінації
огляду конкурсу «Кращий факультет»
Назва критерію оцінки
Числове значення
Декан факультету
Представник профспілкової організації ф-ту
Представник органу студентського самоврядування ф-ту

Додаток 2
Порівняльна таблиця бальної оцінки показників діяльності
факультетів-претендентів відповідно до критеріїв у номінації
«Кращий факультет»
Назва критерію
Кількість балів по факультетам
МТ
Е
УПП
ОБЗ
ПЦБ
ЕМТ
ТК

Голова комісії

Члени комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Краща кафедра»
1.Загальні положення
Конкурс у номінації «Краща кафедра» проводиться з 01.09.04, а далі
щорічно в рамках загально-університетського огляду-конкурсу «Вибір року»
згідно з наказом ректора №347 від 18.05.2004р. «Про організацію оглядуконкурсу «Вибір року».
2. Мета
Метою і завданнями конкурсу є:
- підвищення ролі та ефективності творчої діяльності кафедр;
- подальший розвиток науково-педагогічного рівня професорськовикладацького складу (ПВС) університету, підвищення інтересу
до навчально-наукової праці;
- виховання студентів на традиціях і звичаях університету,
прищеплення 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 в два етапи.
На першому етапі від кафедр в конкурсну комісію з номінації «Краща
кафедра» подається заява на участь у змаганні та матеріали. Термін подачі
документів з 1 по 15 грудня щорічно.
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 в кінці грудня поточного року.
4.Склад конкурсної комісії
Голова конкурсної комісії – Голова організаційно-методичної комісіїз
контролю якості підготовки фахівців професор Біляєв М.М.
Склад конкурсної комісії: декан факультету «Економіка та
менеджмент», завідувач кафедри АТЗ, заст.. начальника навчального відділу,
заст.. голови профкому університету.
5.Критерії оцінки конкурсу в номінації «Краща кафедра року»
5.1 Стан навчально-методичної роботи
- видання методичних вказівок (типографське видання) – 50 балів
(за 1 методичну вказівку);
- видання підручників з грифом МОН – 130 балів (за 1 друкований
аркуш);
- видання навчального посібника з грифом МОН – 100 балів (за 1
друкований
аркуш);

- видання навчального посібника без грифу МОН – 70 балів (за 1 1
друкований аркуш);
- видання довідкової літератури, словників – 70 балів за кожне видання;
- видання конспекту лекцій – 70 балів (за 1 друкований аркуш).
5.2 Участь студентів у науково-дослідній робот
- участь студентів у виконанні госпдоговір них 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;
o за отримання студентом I місця – 200 балів;
o за – II місця -180 балів;
o за III місця – 160 балів;
- за отримання командою студентів на олімпіаді:
o I місця – 150 балів;
o II місця -130 балів;
o III місця – 120 балів;
- робота студентських наукових гуртків – 50 балів за кожний
студентський гурток.
5.3. Використання новітніх технологій у навчальному процесі
- використання системи «Прометей» в навчальному процесі – 50 балів за
кожну дисципліну;
- розробка та використання власних навчальних комп’ютерних програм:
40 балів за кожну програму;
- розробка та використання тесту вальних програм в навчальному процесі
– 30 балів за кожну дисципліну;
- розробка та використання власних розрахункових програм в
навчальному процесі - 100 балів за кожну дисципліну.
5.4.Підвищення кваліфікації ПВС
- підвищення кваліфікації в навчальних закладах та наукових установах
України – 5 балів для кожного ПВС;
- підвищення кваліфікації в зарубіжних навчальних закладах та наукових
установах – 30 балів для кожного ПВС;
- впровадження результатів підвищення кваліфікації в навчальний процес
– 10 балів за кожну розробку (нова методика та ін.).
6.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 ПВС.

7. Видавнича діяльність
- видання наукової монографії - 150 балів (за 1 друкований аркуш);
- видання наукової статті в фаховому науковому журналі, збірнику
України - 100 балів за кожну статтю;
- видання тез (конференції в межах України) - 50 балів за кожні тези;
- видання тез (конференції за кордоном) - 60 балів за кожні тези;
- видання статті не в фаховому виданні - 50 балів за кожну статтю.
8. Винахідницька діяльність
- отримання патенту України - 100 балів за патент;
- отримання патенту за кордоном - 150 балів за патент.
9. 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.
10. 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 Великої Вітчизняної Війни, 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.
11. Дотримання правил внутрішнього розпорядку університету
Наявність доган у ПВС - мінус 50 балів за кожну догану.
12. Вимоги до оформлення і подання матеріалів на конкурс
Матеріали, що подаються на огляд-конкурс претендентами,
оформлюються у вигляді звіту, складеного за переліком критеріїв оцінки.
13. Нагородження переможців
Переможець конкурсу визначається за показником, який дорівнює сумі
отриманих балів кафедрою, що розподіляється між кількістю викладачів на
кафедрі (штатні та викладачі, які працюють за сумісництвом). Конкурсна
комісія виявляє трьох переможців та передає відповідні пропозиції до
оргкомітету огляду-конкурсу «Вибір року».
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету або на Вченій Раді університету наприкінці грудня поточного
року.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Краща група»
1.Загальне положення
Конкурс на звання «Краща група» проводиться щорічно в рамках
загально університетського огляду-конкурсу «Вибір року» згідно з наказом
ректора від 18.05.2004р. №347 «Про організацію огляду-конкурсу «Вибір
року».
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 ДІІТу, прищеплення 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 конкурс проводиться на факультетах по курсах (II,
III, IV, V). Факультет визначає одну кращу групу на кожному курсі і подає
заяву до комісії з номінації на їх участь у змаганні та вичерпні дані, що
характеризують діяльність груп у сфері навчальної, наукової та виховної
роботи (додаток 1), з урахуванням результатів минулих та поточного
навчальних років. Термін подачі документів з 1 по 15 грудня кожного 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 в кінці грудня щорічно напередодні Нового
року.
4. Комісія з проведення огляду-конкурсу
в номінації «Краща група»
Голова комісії – зав. методичним кабінетом
Члени комісії:
- декан факультету;
- завідувач кафедри;
- член профкому університету;
- методист методичного кабінету.

5. Критерії оцінки діяльності групи за весь період навчання
5.1 Навчальна робота
- успішність навчання (середнє значення рейтингу студента за усі
попередні сесії за 100-бальною шкалою), бали;
- ритмічність самостійної роботи (середнє значення ритму роботи
студентів групи у минулому навчальному році іпоточному семестрі за
станом на 1 грудня), тижд.;
- кількість учасників студентських олімпіад, %;
- переможців і призерів студентських олімпіад, %.
-

5.2. Наукова робота
кількість учасників у науково-дослідних роботах кафедр, студентського
наукового товариства,%;
кількість наданих заявок на винаходи, %;
кількість отриманих позитивних рішень, патентів, %;
кількість наукових публікацій,%.
5.2 Громадська характеристика

- кількість порушень «Правил внутрішнього трудового розпорядку
університету» студентами групи за станом на 1грудня поточного року,
%;
- кількість студентів – учасників художньої самодіяльності у минулому
навчальному році та поточному семестрі,%;
- кількість студентів, які займаються у спортивних секціях за станом на 1
грудня поточного року, %;
- кількість студентів, які мають спортивні розряди,%;
- кількість пропусків занять студентами групи без поважних причин у
поточному семестрі, год/студ.
6.Правила та вимоги до оформлення і подання матеріалів на
огляд-конкурс
Матеріали, що подаються факультетами на огляд-конкурс,
оформлюються у вигляді таблиці (додаток 1), складеної за переліком
критеріїв оцінки з написом їх числових значень.
7.Визначення та нагородження переможців
Комісія з проведення огляду-конкурсу на підставі поданих
факультетами матеріалів складає та заповнює порівняльну таблицю
бальної оцінки показників діяльності груп-претендентів (додаток 2),
визначає групи-переможці на кожному з чотирьох курсів і надає
подання до оргкомітету.
Оцінка визначається за восьмибальною шкалою. За найвище
значення даного критерію у порівняльній таблиці виставляється 8
балів, за найнижче - 1 бал.
Переможець визначається за максимальною кількістю балів,
отриманих групою - претендентом відповідного курсу по всім
критеріях.
Групи – переможці за поданням оргкомітету нагороджується
Почесними грамотами та цінними подарунками.
Вручення нагород відбувається на загальних зборах трудового
колективу університету в кінці грудня поточного року.

Додаток 1
Чисельні значення критеріїв оцінки діяльності груп-конкурсантів за весь період навчання
факультету _________________________________________в номінації «Краща група»
Вид діяльності і назва критерію

Одиниця виміру
II курс
Група

1. Навчальна робота
1.1.Успішність навчання за усі попередні сесії
1.2.
Ритмічність самостійної роботи (середнє
значення ритму роботи студентів групи у минулому
навчальному році і поточному семестрі за станом на 1
грудня)
1.3.
Кількість учасників студентських олімпіад
1.4.
Кількість переможців і призерів студентських
олімпіад
2. Наукова робота
2.1. Кількість учасників у науково-дослідних роботах
2.2.
Кількість наданих заявок на винаходи
2.3.
Кількість отриманих позитивних рішень,
патентів
2.4.
Кількість наукових публікацій
3. Громадська характеристика
3.1. Кількість порушень «Правил внутрішнього трудового
розпорядку університету» студентами групи за станом на 1
грудня поточного року
3.2.Кількість студентів учасників художньої
самодіяльності у минулому навчальному році та
поточному семестрі
3.3. Кількість студентів, які займаються у спортивних
секціях за станом на 1 грудня поточного року
3.4.Кількість студентів, які мають спортивні розряди
3.5.Кількість пропусків занять студентами групи без
поважних причин у поточному семестрі

Декан факультету
Представник профспілкової організації ф-ту
Представник органу студентського
самоврядування факультету

бали (середній рейтинг за
100-бальною шкалою)
тижд.

%
%
%
%
%
%
%

%

%
%
год/студ

Кількість одиниць виміру
III курс
IV курс
V курс
Група
Група
Група

Додаток 2
Порівняльна таблиця бальних оцінок показників діяльності груп-претендентів ___________ курсу
Факультет, № групи

тиждень
%
%

%
%

%

22

23

24

кількість балів

21

Оцінка
показника

місце

20

Кількість одиниць
виміру

19

Оцінка
показника
кількість балів

18

ТК, гр.

місце

17

Кількість одиниць
виміру

16

Оцінка
показника
кількість балів

15

ЕМТ, гр.

місце

14

Оцінка
показника

Кількість одиниць
виміру

13

ПЦБ, гр.

кількість балів

12

Кількість одиниць
виміру

11

Оцінка
показника
кількість балів

10

ОЬЗ, гр.

місце

Кількість одиниць
виміру

9

Оцінка
показника
кількість балів

8

Кількість одиниць
виміру

7

УПП, гр.

місце

6

Оцінка
показника
кількість балів

5

Кількість одиниць
виміру

4

М, гр.

місце

3

Оцінка
показника
кількість балів

2
рейти
нговий
бал

Е, гр.

місце

1
1.Навчальна робота
1.1Середнє значення
рейтингу за 100бальною шкалою
1.2Середнє значення
ритму СРС
1.3Кількість
учасників олімпіад
2Наукова робота
2.1Кількість
учасників у науководослідних роботах
2.2 кількість наданих
заявок на винаходи
2.3Кількість
отриманих рішень
(патентів)2.4Кількість
наукових публікацій

Кількість одиниць
виміру

Одиниця виміру

МТ, гр.

місце

Показник

25

26

1
3.Громадська
характеристика

2
%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3.1 Кількість порушень
«Правил внутрішнього
розпорядку університету»
студентами групи за увесь
термін навчання

3.2Кількість
студентів-учасників
художньої
самодіяльності
3.3Кількість
студентів,які
займаються у
спортивних секціях
3.4 Кількість
студентів, які мають
спортивні розряди
3.5 Кількість
пропусків занять
студентами без
поважних причин у
поточному семестрі

%

%

%

год/студ

Разом
Загальне місце групи на курсі

Примітка: Оцінка показника визначається так: найкращому значенню показника надається перше місце і 8 балів,
найгіршому – восьме місце і 1 бал
Голова комісії
Ю.В. Малишев
Члени комісії
О.О. Матусевич
М.Б. Курган
О.Ю. Лисенко
Є.А. Кутній
В.М. Дураніна
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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» згідно з наказом
ректора від 18.05.2004р. №347 «Про організацію огляду-конкурсу «Вибір року».
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 ДІІТу, прищеплення 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».
Термін подачі документів з 1 по 15 грудня кожного року.
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 огляду-конкурсу «Вибір
року».
На третьому етапі оргкомітет огляду-конкурсу «Вибір року» обирає переможця
у номінації «Кращий гуртожиток» та виходить до ректорату з 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 в кінці грудня поточного року.

4. Склад конкурсної комісії:
-

проректор з АГЧ;
заступник голови ради з гуманітарного виховання;
директор студентського містечка;
заступник голови профкому по роботі зі студентами;
голова КССМ університету;
голови студентських рад гуртожитків.
5. 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.

6.Нагородження переможців
Переможець конкурсу у кожній номінації визначається за максимальною
сумою балів.
Переможці університетського огляду-конкурсу «Вибір року» в номінації
«Кращий гуртожиток» нагороджується Почесними грамотами та цінними
подарунками.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету в кінці грудня поточного року.

Критерії
оцінки

Вищий
бал
Оцінка,
примітки

Протокол оцінювання кімнати № _____ (блоку №____, гуртожиток № _____)
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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» згідно наказу ректора від
18.05.2004 р. № 347 «Про організацію огляду-конкурсу «Вибір року».
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
академгруп;
- покращення морального та матеріального стимулювання і заохочення
діяльності викладачів-кураторів
3. Порядок та умови конкурсу
У проведенні огляду-конкурсу «Вибір року» по номінації «Кращий куратор»
мають змогу прийняти участь керівники академічних груп всіх факультетів. Оглядконкурс проводиться у два етапи.
І етап проводиться на кожному факультеті. Кількість номінантів факультетського конкурсу не обмежується. Кожна Рада факультету визначає одного
кращого куратора року, враховуючи результати роботи минулого та поточного
навчальних років. До 1 листопада поточного року деканат подає заяву на його
участь в університетському огляді-конкурс і, розгорнуту характеристикурекомендацію деканату з урахуванням відгуку студентської групи згідно всіх
критеріїв оцінки дальності керівників академгруп.
II етап проводиться з І грудня до 15 грудня поточного року. Комісія з
номінації виявляє, трьох претендентів на звання «Кращий куратор» і вносить
пропозиції до оргкомітету огляду-конкурсу «Вибір року», який і визначає одного
переможця університету.
4. Комісія з номінації
До комісії з номінації « Кращій куратор» входять:
- член оргкомітету огляду-конкурсу «Вибір року», член Ради з гуманітарного
виховання, керівник «Школи куратора».
- заступники деканів з виховної роботи всіх факультетів, члени Ради з
гуманітарного виховання.
5.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 національногромадське, правове, естетично-художнє, економічне, фізичне, 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 в СНТТ, у художній самодіяльності, у 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;
- відвідання учбових занять, консультацій, заліків і 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.
6. Нагородження переможця
Переможець університетського конкурсу на звання «Кращий куратор» нагороджується почесною грамотою оргкомітету «Вибір року», цінним подарунком,
або грошовою премією.
Номінанти І етапу конкурсу - переможці факультетських оглядів нагороджуються грамотами (подяками) ректорату та профкому університету.
Вручення нагород в номінації «Кращий куратор» здійснюється оргкомітетом
огляду-конкурсу; «Вибір року» публічно на загальних зборах колективу університету в кінці грудня щорічно

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 оглядуконкурсу «Вибір року» згідно наказу ректора № 347 від 18.05.04 «Про організацію
огляду-конкурсу «Вибір року».
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 ДІІТу, прищеплення почуття гордості за
університет;
- забезпечення можливості різностороннього розвитку особистості, як
доповнення до навчального пронесу;
- моральне та матеріальне стимулювання учасників проекту.
2. 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 в 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. Термін подачі документів з 1 по 15
грудня кожного року.
Комісія з номінації виявляє трьох претендентів на звання «Кращий проект
громадського життя» і вносить пропозиції до оргкомітету огляду-конкурсу «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 в кінці грудня щорічно напередодні Нового року.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Склад конкурсної комісії у номінації
«Кращий проект громадського життя»
Начальник редакційно-видавничого відділу.
Завідувач кафедри «Українознавство».
Член профкому університету.
Керівник лабораторії інформаційних технологій.
Художній керівник Палацу культури.
Голова студентського профбюро факультету.
4. Критерії оцінки проекту
Актуальність проекту.
Значення для пропаганди університету.
Сценарій, режисура, презентації проекту
Видовищність проекту.
Використання сучасних технологій.
Кількість осіб (студентів, викладачів, співробітників, науковців),
задіяних у підготовці та реалізації проекту.
Кількість осіб (студентів, викладачів, співробітників, науковців),
залучених до проекту.
Громадський резонанс.
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 в
кінці грудня поточного року.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення огляду-конкурсу «Вибір року»
в номінації «Кращий молодий вчений року»
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.
2. Керівництво конкурсом
2.1. Загальне керівництво здійснюється Експертною Радою університету, яку
очолює проректор з наукової роботи.
2.2. Експертна Рада аналізує підсумки конкурсу та готує пропозиції щодо
заохочення переможців конкурсу.
3. 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 висовується не більше одного претендента з кафедри Подання
слід надавати до експертної ради не пізніше 10 грудня поточного року.
4. 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-100;
- кандидатську - 40.

4. Монографія:
- автор – 20;
- у співавторстві – 20/кількість співавторів.
5. Підручники з грифом МОН:
- автор – 20;
- у співавторстві – 20/кількість співавторів.
6. Навчальних посібників з грифом МОН:
- 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.Доповіді на конференціях:
- вітчизняних – 2;
- закордонних – 3.
10.Подано заявок на винахід:
- автор – 6;
- у співавторстві – 6/кількість співавторів.
11.Отримано патентів та інших охоронних документів:
- автор – 8;
- у співавторстві – 8/кількість співавторів.
12.Керівництво аспірантурою:
- 5х кількість аспірантів та здобувачів;
- 8х кількість докторантів.
13.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.
5.Нагородження переможців
Підсумки конкурсу проводяться на Експертній Раді університету,
надаються до оргкомітету огляду конкурсу «Вибір року» та відображаються
у відповідному наказі ректора. Переможець університетського конкурсу на
звання «Кращий молодий вчений року» нагороджується Почесною
грамотою та цінним подарунком.
Вручення нагород відбуватиметься на загальних зборах колективу
університету або на Вченій Раді університету 27-30 грудня поточного року.

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» згідно наказу
ректора № 347 від 18.05.04 «Про організацію огляду-конкурсу «Вибір року».
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 студенті 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 очок, які
нараховуються за результатами участі в змаганнях за спеціальною таблицею
(додаток 1)
4.Критерії конкурсу
Єдиним критерієм оцінки спортсменів, які приймають участь у конкурсі, є
результати участі у змаганнях, що показані на протязі року.
5.Комісія з номінації
До комісії з номінації «Кращий спортсмен (команда)» входять:
- голова спортивного клубу університету;
- викладачі кафедри фізичного виховання, які є відповідальними за організацію
спортивної і спортивно-масової роботи на факультетах;
- член профкому університету.
6.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 в кінці грудня.

Додаток №1
Заняте
місце

Олімп.
ігри

Чемпіонати
Світу Євро Укр.
пи
480
300
60

1

600

2

520

416

260

52

13

104

65

22

4

200

130

40

8

3

440

352

220

44

12

88

55

19

3

160

110

30

6

4
5
6
7
8
9
10
11
12

360
320
280
240
200
160
120
80
40

288
256
224
192
160

180
160
140
130
120

36
32
28

9
8
7
6
5
4
3
2
1

72
64
56
48
40

45
40
35

16
14
12

2
1
0,5

120
80
40
20
10

90
70
30
10
5

25
20
15

5
4
2

Обл
.
15

Перв. мол. юніор
Світу Євро Укр. Обл.
пи
120
75
25
5

Кубок дорослі
Світу Євро Укр.
пи
240
150
50

Змагання серед студентів
місце

Чемпіонати
Обл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Укр.
15
13
12
9
8
7
6
5
4
3
2
1

60
52
44
36
32
28
24
23
22
21
20
19

Світу
240
208
176
144
128
112
96
80
70
60
50
40

Міжн.
студ.
ігри в
Тарту
240
208
176
144
128
112
96
80

Виконання норматива
МСМК
60
МСУ
10
КМС
5

вперше

Член збірної України
канд. Зб. України
резерв зб. України
член збірної ком. Обл.

10
5
3
1

Обл
.
10

доро
слі
юніо
ри
юнак
и

Рекорди
Світ Євр Укр
у
опи
.
480 300 180

Обл
.
40

240

150

90

20

60

40

20

10

Голові оргкомітету
огляду-конкурсу «Вибір року»
доц.. Нечаєву Є.Г.
___________________
___________________

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.)

Дата

Підпис

