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«Кращий студент Національного університету «Чернігівська політехніка»» – 
конкурс, покликаний виявити найактивніших здобувачів вищої освіти та надати 
імпульс до подальшого розвитку студентської молоді Національного університету 
«Чернігівська політехніка». 

Метою проведення конкурсу є виявлення всебічно розвиненої студентської 
молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння 
формуванню активної життєвої позиції здобувачів вищої освіти. 

Проведення конкурсу має вирішити наступні завдання: 
- виявлення найкращих здобувачів вищої освіти в окремих сферах; 
- покращення соціальної атмосфери в університеті; 
- налагодження партнерських відносин між здобувачами вищої освіти та 

викладачами; 
- забезпечення якісного i змістовного студентського дозвілля. 
У рамках конкурсу «Кращий студент Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» визначаються такі номінації: 
Кращий студент Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (комплексна характеристика);  
Кращий студент-науковець Національного університету «Чернігівська 

політехніка»; 
Кращий студент-громадський діяч  Національного університету 

«Чернігівська політехніка»;  
Кращий студент-спортсмен Національного університету «Чернігівська 

політехніка»;  
Кращий студент-медійник Національного університету «Чернігівська 

політехніка»;  
Кращий студент-програміст Національного університету «Чернігівська 

політехніка»; 
Кращий студент-аналітик Національного університету «Чернігівська 

політехніка». 
Положення передбачає додавання нових номінацій. За таких умов 

формується відповідна комісія – журі та відповідні вимоги до учасників. 
Головною особливістю визначення переможців конкурсу «Кращий студент 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» є система експертного 
оцінювання. 

 
1. Номінація «Кращий студент Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» (комплексна характеристика) 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент Національного 

університету «Чернігівська політехніка»» (комплексна характеристика) формується 
комісія у складі: проректорів; директора наукової бібліотеки; голови 
профспілкового комітету співробітників університету; голови студентської ради; 
голови студентського профспілкового комітету. 

Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має відповідати наступним 
критеріям: 

- не мати академічної заборгованості; 
- мати середній бал успішності за останню сесію не нижче 4,0 бали; 
- мати досягнення в науково-дослідній діяльності; 
- брати активну участь у культурному, спортивному та громадському житті 

Національного університету «Чернігівська політехніка». 



Конкурсант подає комісії комплексну характеристику своєї діяльності та 
своїх досягнень протягом минулого навчального року в довільній формі. 

 
2. Номінація «Кращий студент-науковець Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-науковець 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 
складі: проректора з наукової роботи; голови наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених; начальника науково-дослідної частини; 
голови студентської ради. 

У кожного із учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

 
Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати інформацію про 

наукові здобутки за минулий навчальний рік, у письмовому вигляді вказати про 
участь у наукових конференціях, подати публікації, наукові доповіді та вказати 
тематичні заходи, у яких брав участь конкурсант (при наявності нагород, відзнак, 
публікацій – додати копії таких документів до опису своєї наукової діяльності). 

За вимогою комісії, необхідно надати власну наукову роботу або статтю на 
профільну для конкурсанта тематику, бажано таку, що спеціально готувалася для 
участі в наукових конференціях тощо. 

 
3. Номінація «Кращий студент-громадський діяч Національного 

університету «Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-громадський діяч 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 
складі: проректора з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку; 
директора наукової бібліотеки; голови профспілкового комітету співробітників 
університету; завідувача кафедри соціальної роботи; завідувача кафедри психології 
та креативних індустрій; завідувача кафедри філософії і суспільних наук; 
представника ГО «Чернігів Європейський»; голови студентської ради; голови 
студентського профспілкового комітету. 

У кожного із учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати інформацію про 
громадську діяльність протягом минулого навчального року з переліком, суттю 
та своєю роллю в проведенні проектів, із відповідними посиланнями на Інтернет-
видання (фото  та/або  друковані  видання)   та   есе   «Я   –   свідомий   
громадянин   України»  до 2 сторінок на тему своїх проектів (Times New Roman, 14 
шрифт). 

 
4. Номінація «Кращий студент-спортсмен Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-спортсмен 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 
складі: проректора з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, 
завідувача кафедри фізичної реабілітації, голови студентської ради, голови 
студентського профспілкового комітету, представників Чернігівського міського 
центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх»; Управління у справах сім’ї, молоді та 



спорту Чернігівської міської ради; Департаменту сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської обласної державної адміністрації. 

У кожного із учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати інформацію про 
спортивні здобутки за минулий навчальний рік: копії дипломів, грамот, відзнак 
та інших спортивних нагород. 

 
5. Номінація «Кращий студент-медійник Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-медійник 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 
складі: проректора з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку; 
директора наукової бібліотеки; завідувача кафедри філософії і суспільних наук; 
завідувача кафедри маркетингу, РR-технологій та логістики; голови студентської 
ради. 

У кожного з учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

Кожен з учасників конкурсу в даній номінації має надати найкращу, на 
думку конкурсанта, друковану роботу, опубліковану в ЗМІ або відео-, аудіо-записи 
передач, що пройшли в ефірі, записані на компакт-дисках протягом минулого 
навчального року. 

 
Критерії оцінки: повнота змісту творчих робіт, оригінальність форм їх 

подачі, образність і відповідність нормам правопису, відповідність матеріалів 
вимогам жанру, актуальність, об’єктивність, глибина розкриття теми, 
популярність  і  креативність;  оцінюється  продукт  і   внесок   у його створення. 

 
6. Номінація «Кращий студент-програміст Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-програміст 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 
складі: проректора з наукової роботи; завідувача кафедри інформаційних 
технологій та програмної інженерії; завідувача кафедри інформаційних та 
комп’ютерних систем; завідувача кафедри кібербезпеки та математичного 
моделювання. 

У кожного з учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

На оцінку комісії представляються програми для персональних комп’ютерів, 
планшетів і мобільних телефонів конкурсанта в будь-якій галузі програмування, а 
також інформацію щодо вже отриманих нагород за програмні продукти, 
розроблені конкурсантом протягом минулого навчального року. 

Критерії визначення переможця: якість, новаторство, можливість 
упровадження. 

 
7. Номінація «Кращий студент-аналітик Національного університету 

«Чернігівська політехніка»» 
Для визначення переможця в номінації «Кращий студент-аналітик 

Національного університету «Чернігівська політехніка»» формується комісія в 



складі: проректора з наукової роботи; завідувача кафедри економіки, обліку і 
оподаткування; завідувача кафедри філософії і суспільних наук; завідувача кафедри 
маркетингу, РR-технологій та логістики. 

У кожного з учасників конкурсу в даній номінації має бути відсутня 
академічна заборгованість. 

На оцінку комісії представляються аналітичні доробки конкурсанта за 
минулий навчальний рік (надруковані або розміщенні в Інтернеті дослідження в 
галузях політики, економіки, політології, соціології, методології, філософії, 
культурології, мистецтвознавства, маркетингу, реклами тощо). 

Критерії визначення переможця: ґрунтовність, новаторство, сміливість. 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
1. Учасниками конкурсу можуть стати всі бажаючі здобувачі вищої 

освіти (починаючи з другого року навчання). 
2. Заявки (дивись додаток) та фото учасників у електронному вигляді 

подаються в додатково визначений термін на адресу: vykhovna@ukr.net, а 
матеріали, що підтверджують зазначене учасником у заявці, надаються до 
визначеного терміну керівнику студентського бюро Національного 
університету «Чернігівська політехніка» (корпус № 3, каб. 311), після чого 
вони передаються до відповідних конкурсних комісій. 

3. Кожна конкурсна комісія організовує свою роботу в довільному 
форматі, самостійно обираючи голову конкурсної комісії, систему оцінювання 
тощо. 

4. Результати діяльності конкурсних комісій фіксуються в протоколі 
засідання, який підписується головуючим та секретарем, та оголошуються на 
урочистих зборах до Міжнародного дня студента. 

 
(у тексті Положення слова «проректор з науково-педагогічної та виховної роботи» 

у всіх відмінках замінено на «проректор з науково-педагогічної роботи та соціального 
розвитку» у відповідних відмінках згідно з рішенням Вченої ради від 27.03.2023, протокол 
№4, та наказом ректора №45/ВС від 27.03.2023) 
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ДОДАТОК 
 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент 
Національного університету «Чернігівська політехніка»»  

Номінація: «Кращий студент Національного університету 
«Чернігівська політехніка»» (комплексна характеристика) 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц. мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Досягнення та 
результати діяльності за 
20__-20__ навч рік (назва 
та короткий опис роботи) 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну в електронному вигляді на адресу: 
vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

 
За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент 
Національного університету «Чернігівська політехніка»» 
Номінація: «Кращий студент-науковець Національного 

університету «Чернігівська політехніка»» 
 

Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц. мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Участь у науково-
практичних конференціях, 
семінарах і т.п. та теми 
виступів на них 
(за 20__-20__ навч.рік) 

 

Наукові роботи (тема)  
Публікації за 
минулий навчальний 
рік 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну в електронному вигляді на адресу: 
vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді  в корп. 3, каб. 311 

 
За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


 
 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

Номінація: «Кращий студент-громадський діяч Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц. мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Досягнення та 
результати діяльності за 
20__-20__ навч.рік (назва 
та короткий опис роботи) 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну 
в електронному вигляді на адресу: vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

 
За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


 

 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

Номінація: «Кращий студент-спортсмен Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц.мережі  
E-mail  
Курс, факультет  

Спортивна діяльність за 20__-20__ 
навч.рік 

Спортивні змагання (назва 
та рівень проведення) 

 

Спортивний розряд  
Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну 
в електронному вигляді на адресу: vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


 

 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

Номінація: «Кращий студент-медійник Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц.мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Наявність досвіду у ЗМІ  
Досягнення та 
результати діяльності за 
20__-20__ навч.рік (назва 
та 
короткий опис роботи) 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну 
в електронному вигляді на адресу: vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


 

 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

Номінація: «Кращий студент-програміст Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц.мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Досягнення та 
результати діяльності за 
20__-20__ навч.рік (назва 
та короткий опис роботи) 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну 
в електронному вигляді на адресу: vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net


 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий студент Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

Номінація: «Кращий студент-аналітик Національного 
університету «Чернігівська політехніка»» 

 
Ім’я  
Прізвище  
По батькові  
Дата народження  
Контактні телефони  
Сторінка в соц.мережі  
E-mail  
Курс, факультет  
Досягнення та результати 
діяльності за 20__-20__ 
навч.рік (назва та короткий 
опис роботи) 

 

Інформація про проведені 
дослідження 
(тема, публікації) 

 

Нагороди, відзнаки, заслуги  

 
Увага! Заявку та фотографію відправляти до додатково 

визначеного терміну 
в електронному вигляді на адресу: vykhovna@ukr.net 

 
Додатки з характеристикою діяльності та копії документів, 
що засвідчують участь у заходах, досягнення тощо 

надати до додатково визначеного терміну 
в друкованому вигляді в корп. 3, каб. 311 

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: 665-168 

mailto:vykhovna@ukr.net
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