
ПОГОДЖ ЕНО

Голова

ЗАТВЕРДЖ УЮ

ПОЛО Ж ЕН Н Я

про проведення конкурсу «Премія ЧДБК»

З метою розвитку корпоративної культури Черкаського державного 

бізнес-коледжу, заохочення досягнень викладачів, працівників, студентів та 

випускників запроваджено щорічний конкурс на здобуття «Премії ЧДБК».

У конкурсі беруть участь педагогічні працівники, інші штатні 

(непедагогічні) працівники, студенти, випускники коледжу. Лауреати 

попередніх років можуть брати участь у конкурсі, але у подальшому не 

можуть бути лауреатами у номінації в якій стали переможцями.

Конкурс проводиться у номінаціях:

1. Досягнення у науці.

2. Досягнення у викладацькій діяльності.

3. Особистий внесок у розвиток ЧДБК.

4. Досягнення у навчально-виховній діяльності.

5. Кращий студент.

6. Активний студент.

7. Успішний випускник.

8. За доброту та небайдужість.

9. За професіоналізм та сумлінну працю.

Для організації та проведення конкурсу за ініціативи адміністрації 

коледжу формується організаційний комітет у складі 5 осіб з числа штатних 

працівників та представників студентської ради, який бере на себе розробку 

анкет, бюлетенів для голосування, забезпечує організацію та проведення 

конкурсу. Л ічильна комісія формується у складі 3 осіб з числа штатних



працівників ш ляхом відкритого голосування на засіданні трудового 

колективу під час проведення II етапу конкурсу та 3 осіб з числа 

представників студентської ради, які обираються шляхом відкритого 

голосування на засіданні студентської ради.

Конкурс проводиться у декілька етапів:

1. Відбірковий етап. Організаційний комітет конкурсу має 

підготувати анкету для голосування (Додаток 1, 2,3). Анкети передаються:

- головам циклових комісій (завідувачам кафедр), які виносять на 

обговорення кандидатури претендентів на дані номінації (1-7) з числа членів 

циклової комісії (кафедри), але не більше 2 осіб у кожній номінації;

- студентській раді коледжу, яка організовує роботу серед академічних 

груп (номінація «За доброту та небайдужість») та передає в академічні групи 

на висунення двох кандидатур з числа педагогічних працівників;

- в структурні підрозділи з числа інших ш татних (непедагогічних) 

працівників висунення двох кандидатур (бухгалтерія, бібліотека, секретарі) 

та дві кандидатури (охорона, адміністративно-господарська частина, 

гуртожиток) у номінації «За професіоналізм та сумлінну працю».

Термін виконання -  другий тиждень грудня.

Опрацювання результатів.

2. Півфінал. Організаційний комітет готує бюлетені для 

голосування(Додаток 4,5) -  у 8 номінаціях (для трудового колективу) і 

окремо в номінації «За доброту та небайдужість» (для студентів), які 

передаються для таємного голосування на засіданні трудового колективу та 

академічними групами. Ш ляхом таємного голосування визначаються по три 

кандидатури в кожній номінації.

Термін виконання -  третій тиждень грудня.

Опрацювання результатів.

3. Фінал. Лауреати конкурсу визначаються шляхом таємного 

голосування на засіданні адміністративної та студентської рад коледжу. 

Термін виконання -  четвертий тиждень грудня.



Опрацювання результатів.

Результати конкурсу «Премія ЧДБК» оприлю дню ю ться на урочистих 

зборах трудового колективу та офіційному \ \ /_ЕВ-сайті коледжу, але не 

пізніше ЗО грудня поточного року.



Додаток 1

Анкета д л я  голосування 
у відбірковому етапі конкурсу «Премія Ч Д Б К » 

ЦК (кафедра)____________________________

Номінація Кандидатури
Досягнення у науці 1.

2.
Досягнення у 1.
викладацькій діяльності 2.

Особистий внесок у 1.
розвиток ЧДБК 2.

Досягнення у 1.
навчально-виховній 2.
діяльності
Кращий студент 1.

2.

Активний студент 1.
2.

Успішний випускник 1.
2.



Додаток 2

Анкета д л я  голосування 
у відбірковому етапі конкурсу «Премія Ч Д Б К » 

Група № ____________________________

Номінація Кандидатури
За доброту та 1.
небайдужість 2.

Додаток З

Анкета для  голосування 
у відбірковому етапі конкурсу «Премія Ч Д Б К » 

Структурний підрозділ____________________________

Номінація Кандидатури
За професіоналізм та 
сумлінну працю

1.
2.


