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1. Мета і завдання виставки 

Виставка проводиться з метою підвищення фахової підготовки студентів та 

творчої активності викладачів і студентів, активізації навчально-виховної роботи 

у коледжах, технікумах і училищах області, підвищення стійкості професійного 

інтересу та формування у студентів умінь і навиків творчого вирішення  завдань, 

пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю,  поширення прогресивного 

педагогічного досвіду викладачів. 

        2. Керівництво проведенням виставки 

Безпосереднє керівництво проведенням виставки здійснюється 

оргкомітетом, створеним на засіданні обласного методичного об’єднання 

заступників директорів з виробничого навчання та завідувачів практиками                      

і затвердженим рішенням Ради директорів. 

Склад оргкомітету: 

        Голова оргкомітету: Домінський Олег Станіславович – директор 

Вінницького технічного коледжу. 

         Члени оргкомітету: Рихлюк Віктор Петрович – заступник директора з 

виробничої роботи Вінницького технічного коледжу; 

         Моторна Леся Володимирівна – методист Ради директорів технікумів і 

коледжів Вінницької області; 

 Зоріна Юлія Валеріївна – методист Вінницького технічного коледжу; 

Кравчук Віктор Францович – заступник директора з АГР Вінницького 

технічного коледжу; 

Метелиця Артем Олександрович – завідувач  лабораторіями Вінницького 

технічного коледжу; 

Організаційний комітет здійснює загальне керівництво заходом, визначає 

напрями роботи виставки.  

Журі буде обрано шляхом жеребкування в день проведення виставки 

виключно із заступників директорів з виробничої роботи та завідувачів 



практиками. До оцінки робіт за номінацію «Науково-методична робота» 

можуть залучатися заступники директорів з навчальної та навчально-

методичної роботи. 

 

        3.  Порядок проведення виставки 

         3.1 Виставку провести 30 травня 2019 року у Вінницькому технічному 

коледжі. Початок виставки об 11.00 год.; заїзд учасників, реєстрація, підготовка 

експонатів  – до 10.30 год. 

         3.2 Визначення кращих робіт виставки буде здійснюватися складом журі, яке 

буде створено в день проведення виставки за такими напрямами: 

- технічна творчість; 

- науково-методична робота; 

- інформаційні технології у навчальному процесі; 

- образотворче мистецтво. 

Критерії оцінки експонатів: 
1. Актуальність тематики. 

2.  Педагогічна доцільність і практична значимість. 

3.  Повнота і самостійності розкриття теми. 

4.  Складність виготовлення і естетичне  оформлення. 

5.  Новизна технічного рішення. 

З метою створення постійно  діючої виставки методичного забезпечення в 

базовому коледжі, представити зразки даного напрямку в одному екземплярі 

(підручники, посібники, методички, відеофільми, кодопосібники). 

Для участі у виставці та для забезпечення більшої інформованості журі про 

експонати, які будуть представлені закладами освіти,  необхідно                          

до 17 травня 2019 року надіслати перелік експонатів на електронну пошту:     

rada_vnz@ukt.net Перелік представити за відповідними напрямами та вказати 

назву експонату, прізвище, ім’я, по батькові автора ПОВНІСТЮ.  

Зверніть увагу на те, що на виставці можуть бути представлені 

експонати виключно 2018-2019 навчального року. Ці експонати мають 

відповідати рівню обласної виставки і бути науково-значимими. 

Наприклад, розробка лабораторних занять, відкритих занять, відкритих 

виховних заходів, тестові завдання по темам, контрольні роботи не є 

такими. Велике прохання такими експонатами не загромаджувати списки 

експонатів. 

Експонати, які не ввійшли до переліку, що буде надісланий, не будуть 

внесені до програми виставки.  

         Опис експонату виставки 
1.  Назва закладу освіти, назва експоната і дата його виготовлення. 

2. Автор, виконавці експоната (прізвище, ім’я по батькові вказати повністю, 

посада, спеціальність, а для студентів –  відділ, група, курс). 

3. Технічна і експлуатаційна характеристика експоната: напруги живлення, 

споживна потужність. 

4.  Можлива галузь застосування. 

5. Які зміни внесені в даний експонат на відміну від аналогічних існуючих 

зразків. 
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6.  Можливість серійного випуску для реалізації. 

   Примітка: на рацпропозицію вказати номер і дату видачі авторського 

свідоцтва або представити завірену його копію. 

4. Представник закладу освіти подає в оргкомітет: 

- довідку про відрядження; 

- три екземпляри переліку експонатів виставки за кожним із напрямів в 

паперовому варіанті (з назвою закладу освіти і напрямком виставки). 

 5. Витрати на проїзд учасників в обидва кінці компенсуються кожним 

закладом освіти, який направляє учасників. 
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