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ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ 

 Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з металургії  

серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 

 молодших спеціалістів у 2018 році 

 

          1 Загальні положення 

 

1.1. Цей порядок визначає умови організації та проведення 

Всеукраїнського фахового конкурсу з металургії серед студентів закладів освіти, 

що здійснюють підготовку молодших спеціалістів (далі - Конкурс). Конкурс 

проводиться відповідно до наказу МОНУ №1435 від 31.10.2017 "Про 

проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів 

освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2017/2018 

навчальному році", в рамках Положення про Всеукраїнський конкурс фахової 

майстерності серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого 

наказом МОНУ від 06.04.2012 року № 418. 

1.2 Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої 

студентської молоді, розвитку професійних компетентностей і реалізації 

здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності 

металургійних спеціальностей, а також обміну професійним досвідом між 

навчальними закладами з основних дисциплін професійного спрямування. 

 

      2 Організація і терміни проведення Конкурсу 

 

2.1 Конкурс проводиться у два етапи: 

 І місцевий етап (відбірковий) проводиться у закладах освіти. Умови і 

 
«31  січня  2018 р. 



порядок проведення І етапу Конкурсу, склад оргкомітету та журі 

визначаються керівництвом закладу освіти. 

  ІІ Всеукраїнський етап (підсумковий) проводиться у квітні 2018 

року на базі Нікопольського технікуму Національної металургійної 

академії України. 

2.2. Організаційно - методичне забезпечення Конкурсу та підведення 

його підсумків покладаються на організаційний комітет ІІ 

(Всеукраїнського) етапу Конкурсу. 

2.3. Для участі у II етапі конкурсу навчальні заклади представляють 

науково-творчі роботи студентів з металургійної тематики, які стали 

переможцями у I етапі Конкурсу (не більше 3 робіт від закладу освіти). 

2.4 Для участі у заключному етапі Конкурсу роботи повинні мати: 

• анотацію, де автори коротко формулюють основні ідеї та зміст 

поданої на конкурс науково-творчої роботи; 

• висновок журі першого етапу, що має містити інформацію про 

актуальність роботи, можливості практичного використання. 

• відомості про автора (авторський колектив). 

2.5 Для участі у ІІ етапі Конкурсу матеріали направляються до 01 

березня 2018 року за адресою: 69091,м. Запоріжжя, вул.  Немеровича-

Данченка, Запорізький металургійний коледж Запорізької державної 

академії, з позначкою «Конкурс». Упаковка і відправка конкурсних 

матеріалів виконується учасниками конкурсу самостійно за власний 

рахунок через поштового перевізника "Нова пошта" відділення № 11 м. 

Запоріжжя на представника Оргкомітету Сапронова Володимира Івановича, 

конт.тел. 067-701-24-30, та в електронному вигляді на поштову скриньку: 

sapronov.vis@gmail.com 

2.6 Оголошення підсумків (виставка робіт) переможців буде 

проводитись в рамках засідання Всеукраїнського методичного об’єднання 

викладачів металургійних дисциплін. 

 

          3 Робочі органи конкурсу 

 

       3.1. До робочих органів Конкурсу належать: організаційний комітет І етапу, 

організаційний комітет II (Всеукраїнського) етапу, журі.  

       3.2. Оргкомітет І етапу Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних 

завдань, підводить підсумки проведення та визначає переможців І етапу Конкурсу 

для їх участі у II (Всеукраїнському) етапі Конкурсу. 

       3.3. До складу організаційного комітету  II  (Всеукраїнського) етапу Конкурсу 

входять педагогічні працівники. Персональний склад – див. Додаток. 

3.4 Оргкомітет II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу: 

•  розробляє Порядок проведення та програму заходів II етапу Конкурсу; 

•         організовує зустріч, реєстрацію, розміщення, культурно-пізнавальні 

заходи та від'їзд учасників; 

•  організовує і проводить нагородження переможців; 



•  складає звіт про проведення II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу; 

•  сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації. 

 

 3.5. Підсумки конкурсу оформляються протоколом. Звіти про проведення II 

(Всеукраїнського) етапу Конкурсу, затверджені головою оргкомітету, подаються 

до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у 10-денний термін після закінчення 

конкурсу. 

3.6 До складу журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу входять педагогічні та 

науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та Інституту 

модернізації змісту освіти, які братимуть участь у роботі засідання Всеукраїнського 

методоб’єднання викладачів металургійних дисциплін. 

Персональний склад журі узгоджується до 1 квітня 2018 року після 

подання заявок на участь у Конкурсі від закладу освіти. 

3.6. Журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу: 

- оцінює виконання учасниками представлених робіт у вигляді презентації, і 

визначає переможців; 

  - аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та 

оцінює рівень фахової компетентності студентів, надає пропозиції щодо 

вдосконалення науково-творчої роботи у закладах вищої освіти, які здійснюють 

підготовку молодших спеціалістів. 

 

4 Критерії оцінювання та порядок нагородження 

 

4.1 Переможців Конкурсу визначає журі після презентації кращих робіт. 

4.2 Переможці Конкурсу нагороджуються  дипломами Міністерства освіти і 

науки України. 

4.3 Науково-творчі роботи оцінюються за такими критеріями: 

Максимальна базова оцінка 100 балів. Вказана сума балів розподіляється 

таким чином: 

• пояснювальна записка - 80 балів (актуальність запропонованої 

науково-творчої роботи, використання сучасних технологій виробництва - 40 

балів; використання в роботі нових технологічних рішень - 30 балів; 

дотримання основних норм оформлення проектної документації та подання 

демонстраційного матеріалу - 10 балів).  

• оформлення пояснювальної записки - 20 балів (об’єм, 

змістовність, грамотність) 

4.4 Керівники  технікумів і коледжів можуть заохочувати студентів, які посіли 

призові (I, II, III) місця у І-ІІ етапах Конкурсу відповідно до чинного 

законодавства. 

  

                         5  Вимоги до науково - творчих робіт 

 

5.1 Для участі в Конкурсі надаються науково-творчі роботи, написані 

державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису. 

Обсяг науково-творчої роботи до 30 сторінок друкованого тексту. 



5.2  Науково-творча робота подається у друкованому вигляді та обов'язково 

на електронних носіях в форматі PDF (на електронну пошту), текст на 

сторінках формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом 

Тіmes New Roman розміром № 14 рt з 1,5 міжрядковим інтервалом. Поля: ліве 

- 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 10 мм, нижнє - 10 мм. 

5.3 Усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою 

сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться. 

5.4 Науково-творча робота повинна мати такі структурні елементи: титульний 

лист, зміст, вступ (передмову), основну частину, висновки, бібліографію, 

додатки. 

 На титульному листі має бути вказано засновник закладу, назва 

навчального закладу, прізвище, ім'я по батькові учасника, назва роботи, 

населений пункт, рік. На зворотньому боці титульного листа зазначається 

автор та керівник  розробки. 

 Вступ (передмова) має відповідати таким вимогам: 

• обґрунтування актуальності проблеми; 

• формування основних завдань, прогнозованість результату, 

перспективність використання. 

 В основній частині науково-творчої роботи необхідно розкрити: 

• актуальність і перспективність - відповідність провідним досягненням,  

можливість відтворення конструктивної ідеї; 

• практичне застосування: на основі аналізу та узагальнень необхідно  

сформулювати  пропозиції щодо  практичного  застосування  

результатів даної роботи. 

Вимоги до довідково-інформаційного матеріалу: 

• у статистичних даних можна використовувати графіки, діаграми, 

які є ефективним засобом передачі інформації; 

• можна використовувати ілюстрації, які не тільки збагачують 

інформацію, а й акцентують увагу на основному. 

Вимоги до бібліографії: 

- мають бути зазначені джерела, звідки запозичений матеріал; 

- перелік посилань розміщують в алфавітному порядку в 

такій послідовності: прізвище, ініціали автора; повна назва книги (без 

лапок); місце випуску; видавництво; рік випуску, кількість сторінок. 

У додатках доцільно розміщувати матеріали, що доповнюють або 

ілюструють основний текст. 
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