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Положення 

про «Конкурс студентських творчих робіт, присвячених 60-річчю 

Ірпінського економічного коледжу» 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета проведення Конкурсу студентських творчих робіт, присвячених 60 - річчю 

Ірпінського економічного коледжу (далі - Конкурс) - виявлення та стимулювання творчо 

обдарованої студентської молоді, сприяння її творчій діяльності, стимулювання до прояву 

активної життєвої позиції.  

Організатор Конкурсу - циклова комісія гуманітарних дисциплін, співорганізатори - 

профспілковий комітет та студентська рада коледжу.  

Завдання Конкурсу: 

-  реалізація державної політики з питань виховання студентської молоді, роботи з 

обдарованими студентами;  

-  залучення студентів до вивчення історії навчального закладу, підготовки до 

святкування 60-річного ювілею коледжу;  

-  пошук та підтримка юних журналістів, художників, фотохудожників, 

кіносценаристів, операторів відеозйомки та режисерів;  

-  сприяння розвитку здібностей, талантів обдарованих юнаків і дівчат.  

Номінації Конкурсу: 

-  «Я - журналіст!»;  

-  «Юний художник»;  

-  «Юний фотохудожник»;  

-  «Юний майстер документального кіно».  

Учасники Конкурсу - всі творчо обдаровані студенти коледжу.  

Тематика творчих робіт: 

-  “Цікаве — поруч” (тема передбачає розповідь про певне цікаве місце (місця) або 

певну цікаву людину (нашого сучасника) у своєму навчальному закладі, яке студент хотів 

би показати гостю коледжу або з якою хотів би його познайомити);  

-  “Що б я змінив на краще у своєму коледжі”  (тема передбачає висловлення студентом 

власних думок, пропозицій щодо можливих напрямків здійснення конкретних позитивних 

змін у коледжі);  



-  “Чим приваблює мене моя майбутня професія”  (тема передбачає висловлення 

студентом власних думок щодо переваг обраної професії, перспектив працевлаштування і 

кар’єрного росту, можливих напрямків розвитку його здібностей, становлення як 

особистості і громадянина);  

-  «Сторінки 60-річної історії Ірпінського економічного коледжу із уст її творців»  

(інтерв’ю з викладачем, співробітником коледжу - ветераном навчального закладу, 

випускником чи випускницею минулих літ).  

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  

Конкурс проводиться відповідно до Положення, розробленого цикловою комісією 

гуманітарних дисциплін, схваленого методичною радою, погодженого з профспілковим 

комітетом та затвердженого директором коледжу.  

Конкурс проводиться в два етапи: перший етап - серед студентів відділення, другий 

етап (загальноколеджанський) - серед переможців першого етапу..  

Перший етап проводиться на відділеннях з 10 по 20 червня.  

Переможці першого етапу Конкурсу (1 -3 місця у кожній номінації) беруть участь у другому 

етапі Конкурсу.  

Другий етап (загальноколеджанський) буде проведений до ЗО червня. 

Під час проведення Конкурсу конкурсант самостійно презентує свою роботу. 

Презентація Конкурсу  

Інформація про учасників та результати Конкурсу буде розміщена на сайті 

навчального закладу.  

Роботи та фотографії учасників другого (загальноколеджанського) етапу  Конкурсу, 

відомості про них будуть розміщені на сайті коледжу. Участь у визначенні переможців 

братимуть усі бажаючі користувачі сайту коледжу.  

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ  

Учасники Конкурсу повинні надати Голові організаційного комітету  власну творчу 

роботу обсягом не більше 2 друкованих сторінок формату А4 (друкований і електронний 

варіанти), серію фотографій ( не менше 3, друкований і електронний варіанти), серію 

малюнків ( не менше 3 ) або відеоролик ( до 25 хвилин).  

До творчої роботи учасник Конкурсу додає на окремому аркуші або в окремому файлі 

інформацію про себе ( прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження, назва 

відділення, курс, група, номер мобільного телефону) та фотографію портретного типу (в 

друкованому або електронному форматі). Обов’язковим є надання письмової згоди студента 

на використання його фото ( в разі потреби) в ЗМІ, друкованих або електронних виданнях 

навчального закладу чи публікаціях про навчальний заклад. Дана згода має бути подана на 

паперовому носієві або в електронному форматі. Текст згоди повинен мати такий вигляд: "Я 

(прізвище, ім ’я, по батькові) даю згоду на використання мого фото та творчої роботи в ЗМІ та 

виданнях коледжу чи про коледж у будь-якому вигляді впродовж будь-якого часу. Число, підпис 



Склад організаційного комітету Конкурсу:  

завідувачі відділень Білошицька Н.В., Семененко Т.А., Сова В.М.;  

голова профспілкового комітету Чайка Л.В.;  

члени профспілкового комітету Сиротенко А.О., Талько Т.В.;  

-  викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін;  

члени студентської ради коледжу ( голова - Охай Валерія, заступник голови 

студентської ради - Таможній Давід); старости і профорги груп.  

Організаційний комітет має повноваження:  

інформувати колектив коледжу про організацію та проведення Конкурсу; 

забезпечувати організаційну допомогу при проведенні Конкурсу; визначати 

порядок, місце, дату проведення Конкурсу; поширювати інформацію про хід, 

результати, переможців Конкурсу.  

V. ЖУРІ КОНКУРСУ 

Склад журі Конкурсу: 

голова журі Конкурсу - директор коледжу Михайлов С.І.; члени журі: 

заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.; заступник директора з 

виховної роботи Вдович В.Г.;  

-  завідувач відділення Білошицька Н.В.; завідувач 

відділення Семененко Т.М.; завідувач відділення Сова 

В.М.; викладач культурології Клименко Л.В.; методист 

Заболотна А.Г.; спеціаліст Шевченко В.І.;  

-  'викладач української мови Манзюк Т.С.; викладач 

української мови Приходько М.І.; викладач української 

літератури Римар В.В.;  

-  член профспілкового комітету Сиротенко А.О.; 

керівник художньої самодіяльності Сафонова Д.П.;  

члени студентської ради коледжу (не менше 3 -х). 

Журі розглядає подані роботи, і його члени подають пропозиції щодо визначення та 

відзначення переможців (1, 2 та 3 місця). Журі має право встановлювати додаткові 

заохочувальні відзнаки або не визначати володарів окремих призових місць. У будь -якому 

випадку кількість переможців та призерів Конкурсу перевищуватиме одну особу в кожній 

номінації.  

Переможці першого і другого етапів Конкурсу визначаються у ході відкритого 

голосування членів журі, з урахуванням результатів голосування на сайті коледжу.  



 

Переможці Конкурсу відзначаються  дипломами директора ВП НУБіП України та 

подарунками від профспілкового комітету коледжу.  

Організатори мають право залучати спонсорів до відзначення переможців Конкурсу. 

Спонсори мають право відзначати окремих учасників власними призами на власний розсуд 

або/та долучатись до відзначення переможців, які вже визначені журі.  

Нагородження переможців відбудеться публічно, за участі співорганізаторів 

Конкурсу, і буде висвітлено на сайті навчального закладу та у ЗМІ.  

Розглянуто та схвалено на засіданні 

методичної ради коледжу.  
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