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Положення про загальноколеджний конкурс проектів «Моральний вчинок»
І. Загальні положення
1.1. Загальноколеджний конкурс проектів «Моральний вчинок» (далі – конкурс)
проводиться методичним об’єднанням керівників груп за підтримки студради, дирекції.
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації духовних, моральних надбань,
консолідації зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної
забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню
громадянської позиції та соціально-правової активності студентської молоді.
1.3. Основними завданнями конкурсу є:
створення умов для виховання високих моральних якостей, формування громадянина,
здатного до свідомого вибору, підвищення правової культури студентів;
пропаганда системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі
традиційних духовних і культурних цінностей і уявлень про добро, честь і гідність,
громадянський обов`язок, совість, справедливість;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських
цінностей;
поширення кращого досвіду благодійної діяльності студентських колективів;
упровадження нових форм організації змістовного дозвілля студентів.
ІІ. Учасники конкурсу, умови та строки його проведення
2.1. Учасниками конкурсу є академічні групи та окремі студенти закладу
2.2. Конкурс проводиться за тематичними спрямуваннями:
– екологічні проекти;
– соціально-правові проекти;
– культурологічні проекти;
- економічні проекти.
2.3. Конкурс проводиться щорічно у період з вересня поточного року по травень
наступного. Тематика проектів узгоджується з головою методичного об’єднання
керівників груп до 01 жовтня, матеріали надаються голові до 01 травня.

ІІІ. Вимоги до оформлення матеріалів, що надаються на конкурс
1. Вимоги до проектів:
Обґрунтування актуальності проблеми;
Обсяг роботи (10 – 15 ст. формату А – 4);
Оформлення конкурсної роботи: зібраний матеріал подають у вигляді папки з
додаваннями ( фото, методичні розробки, історичні довідки, схеми, таблиці
тощо) та в електронному варіанті;
2. Структура проекту:
Титульна сторінка (назва закладу, назва проекту, виконавець, рік).
Вступ (тема, мета, завдання дослідження).
Зміст проекту.
Висновки.
Література.
Додатки.
3. Критерії оцінювання проекту:
Завершеність змісту.
Логічне розміщення матеріалу, доступність та зрозумілість викладу.
Точність зібраної інформації.
Доповненість змісту додатками.
ІV. Організаційний комітет та журі конкурсу
4.1. Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет та
журі.
4.2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснює організаційний
комітет, який визначає дату, місце, умови та порядок проведення, нагородження
переможців.
4.3. Журі очолює голова, який:
організовує роботу журі ;
керує роботою з організації та проведення конкурсу;
проводить засідання журі
визначає переможців;
забезпечує об'єктивність оцінки проектів.
V. Визначення та нагородження переможців конкурсу
5.1. Після розгляду робіт журі визначає переможців за тематичними спрямуваннями.
5.2. Переможці конкурсу нагороджуються
профкому.
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