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1.1.Метою конкурсу є:
виявлення та підтримка обдарованої молоді;
презентація існуючого юнацького потенціалу училища з метою піднесення
української писемної культури;
стимулювання соціальної активності учнів;
піднесення іміджу підготовки кваліфікованих робітників, навчально-виховного
процесу та його учасників, училища в цілому.
1.2.Завданнями конкурсу є:
висвітлення найбільш цікавих сторін багатогранного життя ДПНТЗ
«Шосткинське ВПУ»;
аналіз позитивних і проблемних моментів навчально-виховного процесу,
позаурочного життя, міжособистісних стосунків у середовищі учнів і працівників
училища;
подальший розвиток позитивних і переосмислення проблемних тенденцій,
наявних у житті училища з метою оптимізації навчально-виховного процесу в
цілому;
формування толерантної свідомості, заснованої на демократичних та
гуманістичних засадах;
формування активної життєвої позиції, що базується на загальнолюдських
моральних цінностях.
1.3.До участі у конкурсі запрошуються учні І курсу ДПТНЗ «Шосткинське
ВПУ».
ІІ. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
2.1. Загальне та організаційне керівництво конкурсом здійснює журі у складі:
Голова журі: Мигун Н.І.
в.о. директора;
Заст. голови: Парнюк Аліна
учениця гр. 08-21, голова учнівського
самоврядування училища;
Члени журі: Ануфрієва Т.М., методист;
Бурик І.В.,
заст. директора з НР;
Скомороха Н.П., заст. директора з НВР;
Остапчук С.М., викладач;
Птащенко Г.П., викладач.

ІІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
3.1. На конкурс приймаються творчі роботи (есе, нариси, оповідання, поетичні
твори) у друкованому варіанті на паперових носіях формату А4. Мінімальний
обсяг письмової частини роботи – одна сторінка формату А4 (200 – 250 слів
прозового або 28 рядків віршового тексту). Роботи меншого обсягу перевірятись
не будуть.
3.2. Конкурсні роботи повинні містити:
 титульну сторінку (Додаток 1 до Положення);
 текст конкурсної роботи;
 за бажанням учасника конкурсу – додатки у вигляді фото з супровідними
підписами.
3.3. Конкурсні роботи приймаються українською мовою.
3.4. Конкурсні роботи не повертаються.
3.5. Критерії оцінювання робіт:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максимальна
Критерії
кількість
балів
Відповідність змісту до заявленої теми, поставленої мети
3
й завдань
Оригінальність та актуальність змісту роботи
5
Самостійний підхід до висвітлення теми
3
Логічність і стиль викладу
5
Грамотність
3
Глибина аналізу, повнота розкриття теми, доцільний
5
підбір аргументів
Оригінальність фотографій, відповідність їх змісту
3
змістові творчої роботи; оригінальність супровідних
підписів
РАЗОМ
27

3.6. Учасники конкурсу передають журі право на публікацію своєї роботи
у місцевій пресі, на Web-сайті училища http://vpu19.ucoz.ua. При публікації
роботи чи її фрагментів училище обов’язково посилається на конкурс та вказує
автора.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯД РОБІТ
4.1. Представлені на конкурс матеріали передаються до 14 жовтня 2021
року учнями-учасниками особисто або через керівників навчальних груп до
кабінету методиста училища Ануфрієвої Т.М., члена журі конкурсу.
4.2. Визначення кращих робіт здійснюється до 01 листопада 2021 року на
підставі рецензій та відкритого обговорення кожної роботи.
4.3. Рішення журі конкурсу оформляється відповідним протоколом
(Додаток 2 до Положення) і доводиться до широкого загалу відповідним наказом
по училищу.

V. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
5.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами училища І, ІІ, ІІІ
ступенів
5.2 Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів в
урочистій обстановці.
Методист

Тамара АНУФРІЄВА

Додаток 1
до Положення
про ХІІ конкурс серед учнів І курсу
на кращу творчу роботу
«Мої перші 30 днів навчання в
училищі»
Зразок титульної сторінки творчої роботи

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Шосткинське вище професійне училище»

Мої перші 30 днів
навчання в училищі

Конкурсна творча робота
учня (учениці) І курсу
групи №_____
______________________
(прізвище,
______________________
ім’я, по батькові повністю)
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