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І. Загальні положення

Після набуття студентами практичних навичок під час виконання 

практичних, лабораторно-практичних занять, проходження навчальних і 

виробничих практик, а також індивідуального навчання з придбання робітничої 

професії, на відділеннях після закінчення студентами ІІІ-го курсу проводяться 

конкурси «Кращий за професією» з метою поліпшення професійних 

практичних умінь і навичок студентів.

Мета конкурсу - підвищення фахової майстерності серед студентів коледжу 

з робітничих професій, впровадження нових форм і методів, процес набуття 

майбутніми фахівцями професійних умінь і навичок, підвищення якості 

підготовки студентів, популяризація робітничих професій, виявлення недоліків 

у теоретичній і практичній підготовці студентів.

ІІ. Завдання конкурсу

Основні завдання конкурсу:

- підвищення рівня фахової майстерності, професійної підготовки 

майбутніх фахівців з робітничих професій;

- удосконалення студентами умінь і навичок;

- застосування набутих практичних умінь і навичок у реальних виробничих 

умовах;

- популяризація робітничих професій та підвищення зацікавленості 

студентів у досконалому оволодінню ними.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Для проведення конкурсу створюються конкурсні комісії на відділеннях. 

Керівництво роботою комісії здійснює голова комісії -  завідувач виробничою 

практикою. До складу комісії входять завідувачі відділеннями, голови циклових 

комісій, завідувачі лабораторіями та кабінетами, викладачі дисциплін, які є 

базовими для підготовки з робітничої професії.

2. Конкурс «Кращий за професією» проводиться в три етапи:

- перший - виконання теоретичних завдань з професійно-теоретичної 

підготовки конкурсантів;



- другий - підготовка до роботи необхідної техніки, технологічного 

обладнання, інструментів;

- третій - виконання практичного завдання та перевірка виконаної роботи.

3. Для оцінювання кожного етапу конкурсу розробляються критерії оцінки 

та система застосування заохочувальних та штрафних балів, а також процедура 

визначення зайнятого місця конкурсантом або командою в цілому за конкурс.

4. Перед початком проведення конкурсу конкурсна комісія ознайомлює 

учасників з послідовністю його проведення, системою оцінювання кожного 

етапу конкурсу та основними вимогами з охорони праці під час виконання 

завдань етапів конкурсу.

5. По закінченні останнього етапу конкурсу комісія узагальнює результати, 

проводить визначення місць, які вони посіли, та встановлює переможців.

6. Протокол засідання конкурсної комісії оголошується учасникам конкурсу 

та проводиться нагородження переможців грамотами, дипломами, цінними 

подарунками.

7. Учасники конкурсу забезпечуються робочими місцями, спецодягом, 

засобами індивідуального захисту тощо.

8. Теоретичний тур полягає у перевірці теоретичних знань з професії і 

виконується всіма учасниками одночасно.

9. Учасники, які не пройшли перший тур, до участі у наступному турі не 

допускаються.

10. Практичний тур, виконання виробничого завдання, оцінюється за 

критеріями, відповідно до кожної робітничої професії.

11. Спостереження за виконанням роботи здійснюється лише членами

журі.

12. Учасники конкурсу самостійно виконують завдання, дотримуючись 

правил техніки безпеки та охорони праці.

13. Час виконання визначає конкурсна комісія залежно від складності 

роботи.

14. Учасники, які не дотримуються умов конкурсу, допускають порушення



правил охорони праці, за рішенням журі усуваються від змагань або їм 

нараховуються штрафні бали.

IV. Керівництво конкурсом

1. Загальні організаційні та координаційні функції проведення конкурсів з 

робітничих професій покладаються на завідувача виробничою практикою.

2. Безпосередньо організацію та керівництво конкурсом здійснює голова 

циклової комісії, завідувач лабораторії або кабінету.

3. До організації конкурсу залучаються викладачі спеціальних дисциплін, 

які є визначальними у формуванні фахівця з робітничої професії.

V. Підведення підсумків

1. Конкурсна комісія проводить підведення підсумків по кожній окремо 

взятій складовій частині (вправі або завданні) конкурсу. При цьому 

враховується час, затрачений конкурсантом на виконання поставленого 

завдання, якість його виконання та дотримання вимог охорони праці.

2. Для об'єктивної оцінки виконання конкурсантами завдань застосовується 

система нарахування заохочувальних або штрафних балів за виконання 

завдання з показниками, які вищі або нижчі від встановлених умовами 

конкурсу.

3. За результатами виконання окремих складових частин (вправ або 

завдань) конкурсу комісія визначає загальне місце, зайняте конкурсантом, або ж 

визначає загальнокомандне місце, за умови, якщо в конкурсі бере участь 

команда студентів від навчальної групи.

4. Переможці конкурсу, які посіли призові місця, нагороджуються 

грамотами, дипломами, решта отримують дипломи учасників конкурсу, цінні 

подарунки.

5. Матеріали проведених конкурсів висвітлюються на web-сайті коледжу.
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