


 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс “Класний керівник року” (далі Конкурс) є одним із заходів по 

реалізації  Концепції національного виховання студентської молоді, Державної 

національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), Національної 

стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 роки. 

1.2. Конкурс проводиться по завершенню навчального року з підведенням 

підсумків роботи класних керівників і досягнень академічних груп.  

1.3. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу  здійснює 

конкурсна комісія, до складу якої входять директор коледжу, заступник 

директора з виховної роботи, завідувачі відділень, голова профспілкового 

комітету. 

2. Мета і завдання Конкурсу 

2.1. Мета Конкурсу: 

- виявлення організаторських, творчих здібностей класних керівників; 

- залучення класних керівників до пошуку ефективних інноваційних форм і 

методів виховної роботи зі студентами;  

- виявлення та поширення інноваційної педагогічної діяльності, 

формування новітнього сучасного педагогічного мислення класного 

керівника академічної групи; 

- стимулювання творчого зростання педагогів. 

  

2.2. Завдання Конкурсу:  

- активізація виховної роботи у коледжі; 

- сприяння творчій педагогічній діяльності класних керівників; 

- удосконалення педагогічної майстерності класного керівника академічної 

групи; 

- підвищення престижності класного керівника та його ролі у навчально-

виховному процесі коледжу.  

- удосконалення професійної компетентності  педагогічних працівників 

для забезпечення якості освітнього і виховного процесу у коледжі. 

3. Учасники конкурсу 

3.1. У конкурсі беруть участь усі класні керівники академічних груп коледжу. 

4. Порядок проведення конкурсу 



4.1. Конкурс оголошується наказом директора коледжу у вересні поточного 

року. 

4.2. Для участі в Конкурсі на всіх його етапах (1-й, 2-й семестр) його учасник 

подає такі матеріали: 

1). Журнал класного керівника групи. 

2). Сценарії, методичні розробки та фото проведених класним керівником 

виховних заходів у групі. 

3). Копії грамот, дипломів, подяк, якими були нагороджені класний керівник і 

студенти групи. 

4). Копії наказів по коледжу про заохочення чи попередження класного 

керівника чи студентів групи. 

Матеріали, які характеризують особистість і професійну компетентність 

класного керівника (публікації в науковій та педагогічній пресі, участь у 

педагогічних конференціях, семінарах, майстер-класах різних рівнів тощо).  

4.3. У ході Конкурсу на всіх його етапах конкурсна комісія розглядає подану 

учасником Конкурсу документацію, аналізує та оцінює роботу конкурсанта за 

визначеними критеріями. 

5. Керівництво Конкурсом 

5.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет, до складу якого 

входять заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділень, голова 

методичного об’єднання класних керівників, голови циклових комісій.  

5.2. Для проведення Конкурсу у коледжі створюється конкурсна комісія, до 

складу якої входять   заступники директора, з навчальної та виховної роботи, 

завідувачі відділень, методисти, досвідчені педагоги, представники 

профспілкового комітету та студентського самоврядування коледжу. 

5.3. Головою оргкомітету та конкурсної комісії  є директор коледжу.  

5.4. Члени конкурсної комісії та профспілковий комітет коледжу визначають 

умови та порядок відзначення (нагородження) переможців і учасників 

заключного етапу Конкурсу. 

6. Підбиття підсумків та нагородження переможця Конкурсу 

6.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами за І, ІІ, ІІІ місця.  

6.2. Переможець Конкурсу нагороджується Почесною грамотою коледжу. Йому 

присвоюється звання  «Класний керівник року».  



6.3. Форми матеріального заохочення переможців та учасників Конкурсу 

визначають конкурсна комісія, адміністрація та профспілковий комітет  

коледжу. 

6.4. Досвід класних керівників - переможців конкурсу «Класний керівник року» 

висвітлюється через засоби масової інформації, розміщується на сайті коледжу,  

конкурсні матеріали експонуються у методичному кабінеті коледжу. 

 

 

 

 

 

 


