
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В. о. Голови Ради директорів  

коледжів і технікумів Вінницької області                                                                                                       

Г. М. Федонюк 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення конкурсу з фахової майстерності  

«Кращий за професією» (економічні дисципліни) серед студентів 

коледжів і технікумів Вінницької області 

 

  І. Загальні положення 

 

  1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

студентського конкурсу з фахової майстерності "Кращий за професією" 

(економічні дисципліни) (далі – Конкурс) серед студентів технікумів та коледжів 

незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - Учасники). 

1.2. Конкурс з фахової майстерності «Кращий за професією» − це змагання 

студентів у практичному та творчому застосуванні здобутих знань, умінь і 

навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. 

1.3. Конкурс з фахової майстерності проводиться з метою: 

─ підвищення якості підготовки фахівців; 

─ системного вдосконалення навчального процесу, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу з фахової майстерності є: 

─ виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння 

реалізації її творчих здібностей; 

─ стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

─ формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності; 

1.5. Керівником Конкурсу з фахової майстерності є Рада директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 
1.6. Організатором та координатором Конкурсу з фахової майстерності є 

базовий навчальний заклад. 
1.7. Конкурс з фахової майстерності «Кращий за професією» – це практичне 

та творче змагання студентів, які вивчають відповідні дисципліни в поточному 

або закінчили її вивчати в минулому році. 



1.8. Під час проведення Конкурсу з фахової майстерності "Кращий за 

професією" обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до 

вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

 

ІІ. Робочі органи Конкурсу  

 

2.1. Для організації та проведення Конкурсу з фахової майстерності 

створюється організаційний комітет, персональний склад якого затверджується 

наказом Голови Ради директорів. 

2.2. До складу оргкомітету Конкурсу входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники (за згодою). Головою оргкомітету призначається 

директор або один із заступників директора  вищого навчального закладу, де 

проводиться Конкурс. 

2.3. Організаційний комітет: 

─ розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення Конкурсу з фахової майстерності; 

─ проводить реєстрацію Учасників Конкурсу; 

─ укладає завдання для Конкурсу ; 

─ визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на 

всіх його етапах; 

─ надає практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації 

Конкурсу та забезпечує їх необхідними інформаційними 

матеріалами; 

─ здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників; 

─ за поданням журі визначає переможців Конкурсу; 

─ сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової 

інформації; 

─ надсилає вищим навчальним закладам результати участі кожного 

студента; 

─ складає звіт про проведення Конкурсу. 

Засідання оргкомітету відбудеться 23 січня 2019 р. о 1400 год. у 

Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій за 

адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38. 

2.4. До складу журі Конкурсу не входять педагогічні працівники вищого 

навчального закладу, на базі якого відбувається Конкурс. 

2.5. Членами журі можуть бути педагогічні працівники інших навчальних 

закладів та здійснювати перевірку тестових завдань і розв'язаних виробничих 

ситуацій, провідні фахівці підприємств (за згодою). 

2.6. До складу журі не можуть входити особи, що є наближеними до 

Учасників Конкурсу. 

2.7. Журі Конкурсу очолює голова. Термін перебування  головою журі – не 

більше трьох років. Голова має заступника та секретаря журі. Голова журі 

організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у 

визначенні переможців. 

 2.8. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в Конкурсі. 

2.9. Журі: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


─ вирішує тестові завдання та виробничі завдання для формування 

еталонного зразка відповідей; 

─ перевіряє роботи Учасників і разом із оргкомітетом визначає 

переможців Конкурсу; 

─ аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє типові 

помилки та оцінює рівень підготовки студентів; 

2.10. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу у базовому 

вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і 

склад якої затверджуються наказом Голови ради директорів. До складу 

апеляційних комісій входять члени відповідних обласних методичних об’єднань, 

представники базового та інших вищих навчальних закладів, наукових установ 

(за згодою). Члени апеляційної комісії не входять до складу журі та оргкомітету. 

2.11. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Конкурсу щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляцій 

комісія має право як підвищити оцінку зі спірного питання (або залишити її без 

змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, не помічених при початковій 

перевірці. Рішення апеляційної комісії враховується журі при визначенні 

загальної суми балів та підведенні підсумків Конкурсу.  

 

ІІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу 
3.1.Конкурс з фахової майстерності проводиться у два тури: 

І тур – на рівні окремого навчального закладу; 

ІІ тур – на рівнів навчальних закладів області; 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Конкурсу розміщується на сайтах 

Ради директорів та вищого навчального закладу, на базі якого проходить 

Конкурс. 

3.3. Для проведення Конкурсу вищий навчальний заклад реєструє 

Учасника  на сайті Ради директорів коледжів та технікумів (rada-vnz.vn.ua). 

Реєстрація Учасника має відбутися не пізніше ніж за 14 днів  до дня 

проведення Конкурсу (з 2 по 15 квітня 2018 року). Рада директорів готує 

проект наказу про проведення Конкурсу у поточному навчальному році, 

який затверджується Головою ради директорів. 

3.4. Оргкомітет І етапу Конкурсу підводить підсумки та рекомендує 

переможців   І етапу для участі в ІІ етапі Конкурсу. Рекомендацією вважається 

заповнена оргкомітетом Заявка  Учасника ІІ етапу Конкурсу, яка заповнюється 

на кожного Учасника окремо. 

3.5. Заявки учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Конкурсу на 

паперовому носії за підписом директора навчального закладу в день проведення  

Конкурсу. Без наявності заявки,  учасники не будуть допущені до Конкурсу.   

3.6. Директори вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в 

Конкурсі забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Конкурсу. 

3.7. II етап Конкурсу провести 16 квітня 2019 р. у Вінницькому коледжі 

Національного університету харчових технологій. Початок конкурсу з фахової 

майстерності об 1100 год. Заїзд учасників, реєстрація, комбінування завдань – до 

1030. Початок роботи оргкомітету о 900. 



3.8. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної 

комісії II етапу Конкурсу затверджуються наказом Голови Ради директорів 

коледжів та технікумів  Вінницької області. 

3.8.1 Склад оргкомітету: 

Голова оргкомітету – Керницький Володимир Антонович, директор 

Вінницького коледжу НУХТ . 

Члени оргкомітету: 

1. Кукурудзяк Леся Василівна – голова обласного методичного об’єднання 

викладачів економічних і фінансових дисциплін технікумів і коледжів. 

2. Меліховець Ганна Алімівна – викладач економічних дисциплін 

Вінницького коледжу НУХТ. 

3. Жгун Олена Петрівна  – викладач економічних дисциплін Вінницького 

технічного коледжу. 

4. Жигуліна Тетяна Григорівна – викладач економічних дисциплін 

Калинівського технологічного технікуму. 

5. Гуцаленко Наталія Іванівна – викладач економічних дисциплін 

Іллінецького державного аграрного коледжу. 

Голова апеляційної комісії – Моторна Леся Володимирівна, методист Ради 

директорів коледжів і технікумів Вінницької області. 

Члени апеляційної комісії: 

1.  Тімошенко Наталя Миколаївна – викладач економічних дисциплін 

Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

2.  Григоренко Олена Василівна – викладач економічних дисциплін 

Ладижинського коледжу ВНАУ. 

3.  Трішина Людмила Петрівна – викладач економічних дисциплін 

Іллінецького державного аграрного коледжу. 

3.8.2 Журі буде обрано в день Конкурсу з числа викладачів коледжів  і 

технікумів Вінницької області та провідних фахівців підприємств, організацій 

області (за згодою). 

3.9. Участь у  Конкурсі підтверджується сертифікатом за підписом голови 

оргкомітету.  

3.10. До Конкурсу включені: 

І. Тестові завдання. 

ІІ. Розв’язання  виробничих ситуацій. 

Тематика тестових завдань та виробничих ситуацій: "Кадри і продуктивність 

праці", "Заробітна плата", "Основні та оборотні засоби", "Витрати виробництва", 

"Фінансові результати".  

Загальна кількість тестових завдань – 40, час на виконання  – 45 хвилин. 

Максимальна оцінка тестових завдань – 40 балів (один бал за одне тестове 

завдання). База тестових завдань розміщена на сайті:  http://rada-vnz.vn.ua/ 

Загальна кількість виробничих ситуацій, що має розв’язати конкурсант – 3, 

час виконання – 90 хвилин. Максимальна оцінка виробничих ситуацій – 60 балів 

(по 20 за одну), за умови наявності обґрунтованої послідовності (логіки) 

виконання, методики розрахунку (у вигляді формули), числового відображення 

методики та кінцевого результату з одиницями вимірювання. Правильність 

вирішення виробничої ситуації визначається числовим вираженням кінцевого 

результату, що співпадає з еталонним значенням вирішеного зразка.  

http://rada-vnz.vn.ua/


 

 

Критерії оцінювання вирішення виробничих ситуацій 

Кількість 

балів 

Характеристика відповідей 

0 Розв’язання відсутнє, або наведені записи (міркування) не містять 

навіть окремих елементів правильних підходів до вирішення 

завдання 

10 Розв’язання відсутнє, але наведені міркування містять окремі 

елементи правильних підходів до вирішення ситуації 

12 Конкурсант шукав розв’язання, зробив крок у правильному 

напрямку, але вірного шляху не обрав 

15 Знайдена ідея вирішення, але розв’язання не доведено до кінця, або 

виконано більшу частину завдання 

17 Правильне розв’язання і правильний хід міркувань при наявності 

недоліків (відсутні одиниці вимірювання, не наведені 

обґрунтування) 

20 Повне і правильно виконане завдання 

 

Максимальна  кількість балів, що може набрати Конкурсант складає – 100 

балів. Загальна кількість визначається підсумуванням балів за тестове завдання 

та кожну виробничу ситуацію. 

 3.11  Після завершення Конкурсу у триденний термін на адресу базового 

навчального закладу надсилається Звіт про проведення ІІ етапу  Конкурсу за 

такою структурою: 

─ протокол засідання оргкомітету; 

─ протокол засідання журі; 

─ рейтинговий список Учасників; 

─  заявки Учасників; 

─ конкурсні завдання; 

─ конкурсні роботи; 

─ допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Конкурсу 

(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали ЗМІ). 

Звіт про проведення ІІ етапу  Конкурсу затверджується  головою 

оргкомітету.  

 

ІV. Учасники Конкурсу 

 

4.1. У І етапі Конкурсу беруть участь всі бажаючі студенти коледжів та 

технікумів  незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі 

іноземці, що навчаються у цих  навчальних закладах. 

4.2. У ІІ етапі Конкурсу навчальний заклад представляє переможець І етапу, 

що посів перше місце.  У випадку неможливості  ним взяти участь, до Конкурсу 

допускаються учасники, які посіли ІІ та  ІІІ місця відповідно. 



  



Додаток 1  

            

ЗАЯВКА 

учасника обласного студентського конкурсу 

«Кращий за професією» (економічні дисципліни) 

 серед студентів технікумів і коледжів  

Вінницької області 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  

Повна назва 

___________________________________________________________________ 

ДИРЕКТОР: 

ПІБ_________________________________________________________________ 

СТУДЕНТ: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

___________________________________________________________________ 

Спеціальність 

___________________________________________________________________ 

Курс, група 

___________________________________________________________________ 

Номер студентського квитка 

___________________________________________________________________ 

Номер залікової книжки 

___________________________________________________________________ 

Протокол рішення журі внутрішнього конкурсу ( №____ дата_____)________ 

КЕРІВНИК: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)__________________________________________________________ 

Контактний телефон 

___________________________________________________________________ 

E-mail 

___________________________________________________________________ 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА: 

ПІБ________________________________________________________________ 

Контактний телефон 

__________________________________________________________________ 

Дата ________________________  

 

Директор____________________ 

М.П.                                                      

 

 



 


