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Організатори: 

науково-методична рада Луцького педагогічного коледжу; 

рада молодих науковців коледжу; 

методичне об’єднання кураторів студентських груп коледжу; 

студентська рада Луцького педагогічного коледжу; 

профком студентів Луцького педагогічного коледжу; 

кафедра психолого-педагогічних дисциплін. 

 

Мета конкурсу: виявлення та підтримка творчої студентської молоді, 

підвищення професійної майстерності майбутніх учителів, формування 

професійної культури та загальнопедагогічного світогляду, виховання любові 

до вчительської професії. 

 

Завдання конкурсу: 

виявлення обдарованих та творчих студентів коледжу; 

виховання студента гуманіста-професіонала-патріота; 

виявлення і підтримка майбутньої наукової еліти українського 

суспільства; 

публічний захист обраної кваліфікації майбутнього фахівця, її 

популяризація; 

розвиток у молодої людини вміння концептуально мислити, аналізувати 

суспільні, культурні, освітньо-виховні процеси та явища; 

формування власної позиції з найрізноманітніших педагогічних проблем; 

піднесення іміджу вчителя в українському суспільстві. 

 

1. Учасники: 

 У конкурсі можуть брати участь студенти третього курсу коледжу 

ОКР «молодший спеціаліст» та «бакалавр» відділень «Початкове навчання», 

«Дошкільне виховання», «Музичне виховання», «Фізичне виховання». 

 Рішення про участь у конкурсі приймає студентська група, яка 

делегує одного учасника для участі у конкурсних завданнях. 

2. Принципи, умови та термін проведення: 



Основні принципи організації конкурсу: 

добровільність; 

відкритість; 

об’єктивність; 

рівність можливостей усіх учасників. 

 Конкурс проводиться з листопада 2017 року до квітня 2018 року 

(завершення у Дні науки в коледжі). 

 Конкурс поетапний: перший етап - «Кращий студент академічної 

групи» (до 10 листопада 2017 року); другий етап – Конкурс плакатів на тему 

«Студент. Педагог. Громадянин» (до 14 листопада 2017 року); третій етап – 

написання твору-мініатюри за поданою темою (23 листопада 2017 року); 

четвертий етап – співбесіда з експертною комісією (01 грудня 2017 року), 

п’ятий етап – фінальний – проводиться у вигляді публічної пізнавальної 

конкурсної змагальної програми (квітень 2018 року в рамках Днів науки в 

Луцькому педагогічному коледжі). 

 До 10 листопада 2017 року учасники подають заявку на участь у 

конкурсі до оргкомітету (додаток 1). 

 Учасник конкурсу має право на своєчасну й повну інформацію про 

всі конкурсні заходи та об’єктивне оцінювання конкурсних завдань. 

 Учасник конкурсу повинен дотримуватися регламенту конкурсу. 

 До фінального етапу за рейтинговим оцінюванням експертною 

комісією до 11 грудня 2017 року відбирається не більше семи учасників 

конкурсу. 

 Інформація про умови конкурсу, його перебіг і підсумок 

розміщується на сайті Луцького педагогічного коледжу htth://lpk.at.ua 

 

3. Оргкомітет конкурсу: 

 Для організації та проведення конкурсу створюється оргкомітет. 

 Оргкомітет: 

забезпечує належні умови проведення конкурсних заходів; 

приймає заявки, конкурсні матеріали учасників конкурсу; 

інформує про конкурс студентський та викладацький колектив коледжу; 

визначає вимоги до оформлення представлених на конкурс матеріалів; 

визначає порядок, форму, місце та дату проведення урочистої церемонії 

нагородження переможців конкурсу; 

залучає спонсорів для проведення окремих заходів конкурсу. 

 Склад оргкомітету: 

Борбич Н.В.. – заступник директора з навчальної роботи; 

Марчук С.С.– завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін, 

канд. пед. наук; 

Ярощук Н.П. – практичний психолог коледжу; 

Хом’ярчук А. П. – голова студентського профкому;  

Заверуха О. М. – головний бухгалтер коледжу. 

 Рішення оргкомітету вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість його складу. Рішення оргкомітету оформлюється 

протоколом, який підписують усі присутні члени оргкомітету. 



 Виконання організаційного забезпечення конкурсу: прийом 

матеріалів, підготовка їх до розгляду оргкомітетом, а також вирішення інших 

організаційних питань здійснюється робочою групою у складі викладачів 

кафедри психолого-педагогічних дисциплін (каб. 43). 

 

4. Етапи конкурсу. Критерії до оформлення, подачі робіт, конкурсних 

завдань (табл. 1): 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва етапу Критерії Бали 

1. «Кращий 

студент 

академічної 

групи» 

Академічна успішність не менше 4,5 балів за 

національною     шкалою     оцінювання;     оцінки 

«відмінно» та «добре» за результатами останньої 

екзаменаційної сесії; участь у громадському, 

спортивному,  художньо-мистецькому, науковому 

житті коледжу, міста, області, регіону, країни 

(вказати в заявці, додаток 1) 

1-3 

2. Конкурс 

плакатів на 

тему «Студент. 

Педагог. 

Громадянин» 

Розміщення на ватмані формату А1; відповідність 

темі; обґрунтування власної позиції; 

використання текстових, малюнкових, 

схематичних матеріалів; художньо-естетична 

цінність; літературна грамотність; оригінальність 

ідей; нестандартність викладу 

0-7 

3. Твір-мініатюра 

на одну з тем: 
«Шануй учителя, 

як родителя»; 

«Учителем школа 

стоїть»; «Лист 

майбутньому 

першокласнику»; 

«Присяга вчителя- 

гуманіста»; 

«Дитина для 

школи – що сонце 

для Всесвіту». 

Відповідність тематиці; простота і лаконічність 

висловлюваних думок; літературна грамотність; 

власне бачення проблеми; самостійність і 

логічність мислення; уміння пов’язувати 

теоретичні знання з практикою; оригінальність 

викладу ідей; гуманістична спрямованість думок; 

врахування сучасних досліджень у психолого- 

педагогічній науці; відповідність загальній ідеї і 

формі твору; обсяг твору – до 20 речень 

0-7 

4. Співбесіда Педагогічне мислення; вільне володіння 

психолого-педагогічною термінологією; 

аргументованість та переконливість думок; 

нестандартний підхід до розгляду педагогічних 

явищ; креативність мислення; культура мовлення; 

педагогічна культура 

0-7 

5. Конкурсна 

змагальна 

програма 

Визначаються безпосередньо завданнями 

конкурсної програми в умовах змагальності 

учасників (передбачають виконання домашнього 

завдання, оголошеного заздалегідь, і його 

публічного демонстрування під час фінального 

0-10 



  етапу). Конкурсні завдання завершального етапу 

повідомляються учасникам за 1,5 місяця до його 

проведення оргкомітетом 

 

 

5. Експертна комісія (журі конкурсу): 

 Склад експертної комісії (журі): 

Оксенчук Т. В. – заступник директора з виховної роботи, голова 

експертної комісії; 

Бахомент С. П. – голова методичного об’єднання кураторів студентських 

груп; 

Іванова Н. В. – завідувач відділення «Дошкільне виховання», доцент, 

доктор філософ. наук; 

Ковальчук І.Л. – завідувач навчально-методичного кабінету, доцент, канд. 

філос. наук; 

Шуст Л.М. – викладач кафедри словесних дисциплін, канд. філол. наук; 

Малащук О.Г. – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти Управління освіти, науки та молоді Волинської 

обласної державної адміністрації; 

Колбасюк О. – студентка 41 групи відділення «Початкове навчання» 

переможець усеукраїнського етапу XV Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика, стипендіат президента України. 

 Експертна комісія проводить експертизу поданих матеріалів, 

виконаних та продемонстрованих конкурсних завдань. 

 Рішення експертної комісії приймається на засіданні більшістю 

голосів й оформлюється протоколом, який підписують усі присутні члени 

комісії. 

 

6. Підбиття підсумків і нагородження переможців: 

 Підсумки конкурсу проводяться експертною комісією. 

 Переможець конкурсу визначається за результатами рейтингового 

оцінювання (за найбільшою кількістю балів). 

 Церемонія нагородження відбудеться під час проведення конкурсної 

змагальної програми в рамках Днів науки в коледжі (квітень 2018 року). 

 Переможець конкурсу одержує диплом І ступеня, нагрудний знак 

«Кращий студент коледжу» та грошову премію. 

 Конкурсант, що посів друге місце, одержує диплом ІІ ступеня та 

нагороджується подарунком. 

 Конкурсант, що посів третє місце одержує диплом ІІІ ступеня та 

нагороджується подарунком. 

 Батьки учасників конкурсу запрошуються на церемонію підбиття 

підсумків та нагороджуються подякою директора коледжу. 



Додаток 1 

Заявка 

на участь у конкурсі «Кращий студент коледжу» 

 

Прізвище, ім’я по батькові  

Академічна група  

Додаткова кваліфікація  

Освітньо-кваліфікаційний рівень  

Академічна успішність (у балах)  

Участь у конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах, конференціях та ін. 

(зазначити назву, зайняте місце, 

рівень проведення, дату згідно з 

дипломом, грамотою); подати 

ксерокопії згаданих документів, 

наукових статей у збірниках тощо. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові батьків  

Форма навчання  

Ідентифікаційний номер  

Фото для розміщення на сайті 
коледжу (подаються в 43 каб.) 

 

День, місяць, рік народження  

 

 

© Луцький педагогічний коледж, 2017 р. 

Виконавець: 

© Марчук Сергій Степанович 

тел. моб. + 380952442796 
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