
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

 

Н А К А З 

______________    м. Запоріжжя  ________________ 

 

Про оголошення вузівського туру 

обласного конкурсу «Студент року-2016» 

 

 

У зв’язку з проведенням обласного конкурсу «Студент року-2016» у 

рамках обласної Програми підтримки молоді  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити проведення вузівського туру-конкурсу «Студент року - 2016» у 

два етапи: 

- інститутський етап - з 22 вересня до 3 жовтня 2016 р. з визначенням 

переможців за номінаціями на факультетах; 

- вузівський етап – з 5 жовтня до 11 жовтня 2016 р. з визначенням 

переможців за номінаціями. 

2. Створити конкурсні комісії в інститутах у складі: директор інституту, 

заступники директора, президент студентського Сенату інституту, голова 

профкому студентів, аспірантів та докторантів. 

3. Провести конкурс по інститутах з визначенням переможців у номінаціях: 

- «Студент – лідер студентського самоврядування року» 

- «Студент-суспільний діяч року» 

-  «Студент-вчений року» 

- «Студент-артист року» 

- «Студент-спортсмен року» 

- «Студент-журналіст року» 

- «Студент-волонтер року» 

- «Студент-патріот року» 

- «Студент-староста року» 

- «Студентська сім’я року». 

4. Інститутським комісіям підвести підсумки і визначити переможців не 

пізніше 3 жовтня 2016 р. 



5. Сформувати комісію для визначення переможців вузівського етапу у 

наступному складі: 

 ректор проф. Банах В.А.; 

 перший проректор, проф.Воденніков С.А.; 

 директор Інституту металургії, доцент Румянцев В. Р.; 

 директор Інституту будівництва та цивільної інженерії, професор 

Сокольник В. І.; 

 директор Інституту енергетики, електроніки та інформаційних 

технологій, доцент Коваленко В.Л.; 

 директор Інституту економіки та менеджменту, доцент Солодухін С. В. 

 голова Студентського самоврядування Наумов В.В.; 

 голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Суркова Н.М. 

6. Кандидатури переможців вузівського етапу конкурсу затвердити рішенням 

ректорату від 21 жовтня 2016 року. 

7. Кандидатури переможців вузівського туру конкурсу «Студент року-2016» 

надати для участі в обласному турі конкурсу до комітету в справах сім’ї та 

молоді Запорізької облдержадміністрації не пізніше 25 жовтня 2016 року. 

8. Нагородження переможців вузівського туру конкурсу провести на 

урочистих зборах, присвячених Дню студента у листопаді 2016 року. 

9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого 

проректора проф. С.А. Воденнікова. 

 

 

 

 
 


