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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс для абітурієнтів
«Разом з ТКТЕК»
1. Загальні положення
1.1
Дане Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу для
абітурієнтів із ряду соціально-гуманітарних дисциплін «Разом з ТКТЕК» (далі - Конкурс).
1.2
Конкурс проводиться серед учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів і вихованців позашкільних навчальних закладів відповідного віку (далі - учасники).
1.3
Конкурс проводиться з метою залучення та заохочення до навчальної діяльності
учнів, які цікавляться соціально-гуманітарними дисциплінами і мають бажання вступати до
Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, а також для учнів шкіл,
які в майбутньому хочуть якісно підготуватися до ЗНО, уже будучи студентами коледжу.
1.4
Основними завданнями Конкурсу є:
• виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;
• залучення школярів до поглибленого вивчення ряду соціально-гуманітарних дисциплін;
• стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.
1.5
Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учасників.
1.6
Організаційно-методичне
забезпечення
проведення
Конкурсу
здійснює
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж.
1.7
Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті
Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу не пізніше як за один
місяць до початку його проведення.
1.8
Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2. Порядок і строки проведення Конкурсу
2.1
Конкурс проводиться у два етапи:
I етап - відбірковий (заочний);
II етап - фінальний (очний).
2.2
Завдання конкурсу складається із шести частин:
1) українська мова;
2) українська література;
3) зарубіжна література;
4) англійська мова;
5) історія України;
6) правознавство.
2.3
Для участі у Конкурсі необхідно до 29 листопада 2019 року подати в оргкомітет у
друкованому форматі:
• заявку на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком 1;
• виконану роботу (усі завдання кожної з частин);
та направити електронні варіанти цих же документів на електронну адресу голови
циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Тернопільського кооперативного
торговельно-економічного коледжу Шульган Ольги Володимирівни - 5Іги11іап.о11іа@,gmail.com.
2.4
Учасники Конкурсу мають право подавати лише один раз заявку та виконану
роботу.

2.5
Журі Конкурсу розглядає подані учасниками роботи І (заочного) етапу,
проводить їх оцінювання та відбирає роботи для участі в II (очному) етапі Конкурсу.
2.6
Зведений список учасників II етапу Конкурсу оприлюднюється на веб-сайті
Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу не пізніше ніж за два
тижні до початку II етапу Конкурсу.
2.7
Строки та місце проведення II етапу Конкурсу визначаються організаційним
комітетом та повідомляються на веб-сайті Тернопільського кооперативного торговельноекономічного коледжу не пізніше ніж за два тижні до початку II етапу Конкурсу.
2.8
Не пізніше ніж за два дні до дати проведення II етапу Конкурсу на електронну
адресу голови циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Тернопільського
кооперативного торговельно-економічного коледжу Шульган О. В. (shulhan.olha@gmail.com)
мають бути надіслані матеріали учасників очного етапу Конкурсу.
2.9
II етап Конкурсу провадиться у вигляді наукової конференції з доповідями
переможців І етапу Конкурсу та презентаціями їх робіт.
2.10
Журі Конкурсу заслуховує доповіді учасників II етапу Конкурсу, оцінює доповіді
та презентації і визначає переможців та призерів II етапу у кожній номінації окремо з
орієнтовним розподілом перших, других та третіх місць у співвідношенні 1:2:3.
2.11
Після закінчення Конкурсу та визначення переможців провадиться підведення
підсумків, під час якого відбувається нагородження переможців і призерів дипломами та
сертифікатами знижки на оплату навчання в ТКТЕК за перший курс (15% — переможцям, 10%
— за II місце, 5% — за III місце).
3. Організаційний комітет Конкурсу
3.1
Для організації та проведення Конкурсу наказом ТКТЕК створюються
організаційний комітет, до складу якого входять педагогічні працівники ТКТЕК.
3.2
Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.
Голова організаційного комітету:
• визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
• керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
3.3
Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу та
забезпечують порядок проведення Конкурсу.
3.4
Секретар організаційного комітету Конкурсу:
• оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;
• сприяє висвітленню результатів Конкурсу на сайті ТКТЕК.
4. Журі Конкурсу
4.1
Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання
робіт учасників і визначення переможців і призерів Конкурсу.
Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом ТКТЕК.
4.2
Кількість членів журі становить не більше 5-6 осіб та не повинна перевищувати
третини від кількості учасників Конкурсу.
До складу журі Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.
До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних
закладів, наукових установ та організацій (за згодою).
4.3
Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить
засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні
протоколи.
4.4
Члени журі Конкурсу:
• забезпечують об’єктивність оцінювання робіт учасників та їх доповідей під час
проведення Конкурсу;
• заповнюють оціночні протоколи Конкурсу за номінаціями;
• визначають переможців та'призерів Конкурсу за номінаціями.
4.5
Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення
документів і матеріалів Конкурсу.

5. Учасники Конкурсу
5.1.
У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 9-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів; вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, які
цікавляться соціально-гуманітарними науками та хочуть залучитися до науково-дослідницької
діяльності.
5.2.
До участі у Конкурсі допускаються роботи, виконані одноосібно.
5.3.
У II етапі Конкурсу беруть участь переможці І етапу Конкурсу.
5.4.
До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі
керівника, призначеного навчальним закладом. Керівники забезпечують безпеку життя та
здоров’я учасників Конкурсу, своєчасне оформлення необхідних документів.
5.5.
Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання своїх
робіт та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.
5.6.
Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись норм цього Положення та правил
безпеки життєдіяльності.
6. Вимоги до науково-дослідницьких робіт та критерії їх оцінювання
6.1.
На Конкурс (І етап) подаються роботи тестового характеру, які відповідають
віковим інтересам і пізнавальним можливостям учасників. Тематика робіт II етапу довільна,
але має відповідати напряму тематики категорій (українська мова; українська література;
зарубіжна література; англійська мова; історія України; правознавство), на яку ця робота
подається.
6.2.
Конкурсні роботи (І етап) виконуються державною мовою за такою структурою:
-титульна сторінка;
-частина 1;
-частина 2;
-частина 3;
-частина 4;
-частина 5;
-частина 6.
6.3.
До оргкомітету Конкурсу робота подається на паперових і електронних носіях.
6.4.
Роботи оцінюються за такими критеріями:__________________________________
№
з/п

Критерії оцінювання

Максимальна
кількість балів

1 Українська мова

17

2

Українська література

25

3

Зарубіжна література

15

4

Англійська мова

15

5

Історія України

19

6

Правознавство

25

Максимальна сума балів
7.1.

116

7. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за кількістю набраних ними

балів.
7.2.
7.3.

Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.
Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та

третє місця.
7.4.
Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом Тернопільського
кооперативного торговельно-економічного коледжу.
7.5.
Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних
ступенів та сертифікатами знижки на оплату навчання в ТКТЕК за перший курс (15% —
переможцям, 10% — за II місце, 5% — за III місце).
< 8. Фінансування Конкурсу
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не
заборонених чинним законодавством України.

Розглянуто та затверджено на засіданні
циклової
комісії
соціально-гуманітарних
дисциплін
Протокол № 04 від «02» жовтня 2019 року
Голова циклової комісії,
О. В. Шульган

Додаток 1
до Положення про конкурс
«Разом з ТКТЕК»

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі
«Разом з ТКТЕК»
Прізвище:________________________________________________
Ім'я:_____________________________________________________
По батькові:______________________________________________
Число, місяць, рік народження:_____________________________
Клас (курс):_______________________________________________
Найменування загальноосвітнього навчального закладу (район):

Місце проживання учасника:
район:________________________ д______ , населений пункт:_________________
вулиця:____________________________________ , будинок №_______ , квартира
Контактний телефон:________________________ , e-mail:_____________________

(керівник навчального закладу) '

М.П.

(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток 2
до Положення про конкурс для
абітурієнтів «Разом з ТКТЕК»

Зразок оформлення титульного аркуша

СОФ
УКРАЇНА

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
(УКРКООПСПІЛКА)
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

Конкурс для абітурієнтів
«Разом з ТКТЕК»

Тести соціально-гуманітарного циклу

РОБОТУ ВИКОНАВ:
прізвище, ім’я, по-батькові,
учень (учениця)______класу
назва навчального закладу, район
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