
ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічний загальний заочний конкурс-рейтинг  

розвитку всебічно обдарованої молоді закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти  

«ТАК – творчі, активні, креативні» 

 

Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації, участі, проведення та 

підбиття підсумків щорічного загального заочного конкурсу-рейтингу 

розвитку всебічно обдарованої молоді закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «ТАК – творчі, активні, креативні» (далі – Конкурс), який є 

конкурсом майстерності педагогічних колективів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, їх організаційного та методичного 

забезпечення. 

2. Метою проведення Конкурсу є підтримка та мотивація колективів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до самореалізації та 

стимулювання подальшої творчої і педагогічної діяльності, щодо всебічного 

розвитку учнівської молоді. 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

пошук та впровадження інноваційних форм, методів, моделей організації 

навчально-виховної роботи з учнівською молоддю закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню майстерності 

вихованців та педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

мотивація талановитої молоді до всебічного розвитку; 

спонукання закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 

взаємодії та співпраці;  

4. Загальну організацію Конкурсу здійснює управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Безпосереднє проведення покладається на Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості. 

5. Форма проведення Конкурсу – заочна. 

 

Учасники Конкурсу 
У Конкурсі можуть брати участь заклади професійної (професійно-

технічної) освіти області.  

 

Порядок і строки проведення Конкурсу 
1. Конкурс проводиться щорічно. 

2. Строки проведення Конкурсу: 1.09.2019р. – 23.05.2020р. Наступний 

термін проведення – від підсумків до підсумків. 

3. Визначення переможців відбувається за загальним заліком сумарно. 

4. Кількість отриманих балів підтверджується конкурсними картками за 

усіма видами активності згідно бально-оціночної сітки: 

 

 



№ 

з/п 

Дата або 

терміни 

проведення 

Захід Кількість балів 

1.  01.09.2019 – 

30.01.2020 

 

 

фінал 

27.02.2020 

Конкурс серед 

керівників гуртків 

навчальних закладів 

професійної та 

професійно-технічної 

освіти «Кращий 

керівник року» 

Заочний етап. Участь – 10 б. 

 

Фінал. І місце – 50 б. 

             ІІ місце – 40 б. 

             ІІІ місце – 30б.  

             Учасники фіналу – 20 б. 

2.  01.10.2019 – 

13.06.2020 

 

 

Обласний відкритий 

фестиваль-конкурс 

українських свят та 

обрядів «Народні 

джерела».  

Заочний етап. Участь – 20 б. 

 

Фінал. За перемогу у номінації – 70 б. 

             Учасники фіналу – 40 б. 

3.  14.10.2019 

 

Обласний відкритий 

фестиваль «Козацькі 

скарби» 

Конкурсна програма:  

За номінаціями (4): І місце – 70 б. 

                                    ІІ місце – 60 б. 

                                    ІІІ місце – 50б.  

                                    Учасники фіналу – 30 б. 
Квест «У пошуках козацьких скарбів»:  

                              За перемогу – 70 б. 

                              За участь – 40 б. 
4.  16.11.2019 Відкритий обласний 

конкурс та фестиваль до 

Дня толерантності та 

Дня міжкультурного 

діалогу «Єдина родина в 

центрі Україна» 

Конкурсна програма:  

За номінаціями(4): І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Учасники фіналу – 30 б. 
Конкурс соціальних відеороликів:  

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Учасники фіналу – 30 б. 

                                   Загальна участь – 10 б. 
5.  19.12.2019 

(орієнтовно) 

 

 

Інтелектуальний 

марафон «Безпечна 

Україна – безпечний 

світ. Усе в моїх руках». 

 

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг»: «Я – це моя 

безпека» 

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Загальна участь – 20 б. 

•  Січень Ворк-шоп «Обмін 

кращих практик»  

Заочний відеоконкурс-дослідження на тему: Моя 

майбутня професія: очікування і реалії. 

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Загальна участь – 20 б. 

•  21.03.2020 «Ярмарок авторських 

проектів» 
Актова зала ЦДБХТТ. 

Презентація збірки:  

за відібраний до збірки вірш – 10 б. 

Батл поетів (конкурс читців)  

за перемогу – 70 б. 

за участь – 20 б. 

 



Ярмарок проектів за напрямами: соціальний та 

літературний/культурологічний.  

Перемога за напрямами – 70 б. 

Участь – 20 б. 
•  01.04.2020 Гумористичний 

конкурс «ГуморОК» 
                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Загальна участь – 20 б. 
•  22.04.2020 Фестиваль до Дня 

Землі «Екологічний 

етюд» 

Конкурс вуличної скульптури.   

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   Глядацькі симпатії – 40 б. 

                                   Загальна участь – 20 б. 
•  16.05.2020 Єврофест За перемогу у конкурсах(3): 

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                                   За участь у квесті – 30 б. 

                                   За участь у фестивалі – 30 б. 
•  23.05.2020 Фестиваль професійної 

освіти 
За перемогу у фестивалі за номінаціями (4): 

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

За перемогу у виставці за номінаціями (5): 

                                   І місце – 70 б. 

                                   ІІ місце – 60 б. 

                                   ІІІ місце – 50б.  

                         Загальна участь у фестивалі – 40 б. 

 

Підбиття підсумків і нагородження переможців Конкурсу 

Нагородження переможців щорічного загального заочного конкурсу-

рейтингу розвитку всебічно обдарованої молоді закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти «ТАК – творчі, активні, креативні» відбудеться 

під час фестивалю творчих колективів учнів професійної (професійно-

технічної) освіти «Зорепад юних талантів». 

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та грошовою 

винагородою освітньому закладу. 

 

Фінансування Конкурсу 
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок видатків, передбачених кошторисом. 

Проїзд учасників Фестивалю, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 
 


