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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу
творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського
майбутнього» серед учнів закладів загальної середньої освіти Миколаївської
області (далі – Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться з метою формування в учнівської молоді
активної життєвої позиції щодо вибору майбутньої професії та виявлення
професійних здібностей та якостей.

1.3. Організатором Конкурсу є Миколаївський національний аграрний
університет (далі – Організатор).

1.4. Учасниками Конкурсу є учні 9-11 класів закладів загальної середньої
освіти, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у
Конкурсі (далі – учасники).

1.5. Основні завдання Конкурсу:
1) виявлення і підтримка обдарованої учнівської молоді, створення

сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу;
2) формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості,

мотивації до праці;
3) виховання патріотизму, бажання працювати на благо України;
4) сприяння формуванню мотивації до свідомого вибору професійної

діяльності, позитивного ставлення до всіх видів професійної діяльності;
5) заохочення молоді до отримання спеціальностей у Миколаївському

національному аграрному університеті, актуальних на ринку праці.

 ІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Організатор:
1) забезпечує організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього

Положення;
2) для проведення Конкурсу створює конкурсну комісію, терміни

повноважень якої завершуються після підбиття підсумків Конкурсу та
проведення нагородження переможців.
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До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, секретар
та члени комісії (представники закладів загальної середньої освіти, а також
незалежних експертів та науковців);

3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяють її
роботі;

4)   визначає тематику Конкурсу;
5)   приймає рішення про оголошення Конкурсу;
6) розробляє форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її на

офіційному веб-сайті;
7) забезпечує проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів із

метою популяризації Конкурсу;
8)  проводить реєстрацію заявок та робіт учасників Конкурсу, здійснює

їхню перевірку на відповідність встановленій формі і передає конкурсній
комісії для здійснення оцінювання;

9) визначає переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної
комісії та проводить їхнє нагородження.

2.2. Конкурсна комісія:
  1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та

професіоналізму;
2)   проводить оцінювання творчих робіт, поданих учасниками Конкурсу,

відповідно до критеріїв, визначених розділом ІІІ цього Положення;
3)  вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно

до цього Положення;
4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу

спеціальними відзнаками.

2.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії,
яке приймається більшістю її голосів.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більше як 2/3 її складу.

Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж
на третій день після його складання надається Організатору.

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається
Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється
наказом Миколаївського національного аграрного університету.
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2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до
розділу V цього Положення.

2.6. Переможці Конкурсу згідно Правил прийому до Миколаївського
національного аграрного університету у 2018 році після їх затвердження
можуть мати право на першочергове зарахування до університету.

ІІІ. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ

3.1. До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх
шкіл Миколаївської області.

3.2. Кожний учасник подає на Конкурс заявку, в якій має бути вказано
прізвище, ім’я та по батькові учасника,  назва закладу освіти, а також творчу
роботу (есе, реферат) згідно з обраною тематикою (майбутньої професії,
спеціальності) (додаток 1).

3.3. Обсяг однієї творчої роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
друкованого тексту,  формат – Microsoft Word; шрифт Times New Roman, 14;
інтервал – 1,5; відступ: зверху, знизу – 2 см., праворуч – 1,5 см., зліва – 3 см. У
текстах не допускається скорочень назв та найменувань.

3.4. На титульній сторінці має бути вказано назву конкурсу, тему
роботи (точна назва майбутньої професії (спеціальності), яку представлено в
роботі), номінація (реферат, есе), прізвище, ім'я та по батькові автора, клас,
назва навчального закладу (повністю), рік проведення конкурсу (додаток 2).

3.5. Роботи, які не відповідають зазначеним у цьому Положенні
вимогам, не розглядаються.

3.6. Конкурс проводиться щороку у лютому місяці.

3.7. Заявки на участь у Конкурсі та творчі роботи учасників
приймаються в термін до 01 лютого у друкованому та електронному вигляді за
адресою: 54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, к. 118а.
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Роботи, що подаються на Конкурс, поверненню не підлягають. Конкурсні
роботи можуть використовуватися Організатором конкурсу під час проведення
інформаційно-просвітницьких та профорієнтаційних заходів з учнівською
молоддю, для виготовлення буклетів, розміщення в друкованих засобах масової
інформації, на веб-сайті Миколаївського національного аграрного університету.

ІV. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:
1)   відповідність конкурсній тематиці;
2) підтримка позитивного іміджу професії (ступінь розкриття змісту

професії);
3)  змістове наповнення (аргументи, приклади, логічність і послідовність,

висновки);
4) мовне оформлення (орфографія та пунктуація, лексика, граматика та

стилістика);
5) оригінальність (творчий, нестандартний підхід у виконанні роботи).
4.2. За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально

можлива кількість балів – 25.
4.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається за кожною

тематикою (спеціальністю) окремо відповідно до номінацій (реферат, есе) на
основі значення загальної кількості балів учасників.

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами:
за І місце – диплом І ступеня;
за ІІ місце – диплом ІІ ступеня;
за ІІІ місце – диплом ІІІ ступеня.
5.2. Нагородження учасників здійснюється Організатором.
5.3. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному

веб-сайті Організатора.

Декан факультету
довузівської підготовки
Миколаївського НАУ І.М. Марценюк
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Додаток 1

З А Я В К А
на участь у конкурсі творчих робіт

«Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього»

Прізвище _________________________________________________________
Ім’я ______________________________________________________________
По батькові _______________________________________________________
Назва закладу загальної середньої освіти ______________________________
_________________________________________________________________
Клас ________________________
Контактні телефони, е-mail: _________________________________________
Домашня адреса____________________________________________________
Назва творчої роботи  (із вказівкою точної назви майбутньої професії (спеціальності))
____________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Форма творчої роботи (реферат, есе) __________________________________

Підпис учасника

Підпис директора
закладу загальної середньої освіти
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Додаток 2

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний аграрний університет

Конкурс творчих робіт
«Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського

майбутнього»

Тема: _______________________________________________
(точна назва майбутньої професії (спеціальності))

Роботу виконав: ____________________
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Заклад освіти (повна назва):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Клас: _____________________________

Миколаїв – 2018




