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неперервної професійної освіти, кандидатка психологічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри технологій навчання, охрони праці та дизайну 

 

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на кращу випускну роботу (проєкт) слухача 

курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти /А.М. Лукіянчук  Біла Церква: БІНПО, 2021.  10 с. 

 

 

Положення регламентує умови, мету і завдання, номінації, порядок 

проведення конкурсу на кращу випускну роботу слухача курсів підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.  

Конкурс на кращу випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації 

проводиться з метою підвищення якості освітнніх послуг, виявлення та 

підтримки творчої інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, розвиток їхньої креативності та 

популяризації педагогічних здобутків і перспективного педагогічного досвіду. 
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І. Загальні положення 

 

1.1. У наказі МОН України № 535 від 30.04.2014 Про затвердження 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів, у п. 2 вказано що метою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення та розвиток професійно-

педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, 

методик загальної та професійної педагогіки, психологі.1 Результати 

проходження курсів підвищення кваліфікації відображаються у випускній 

роботі, яка є результатом самостійної діяльності слухача курсів підвищення 

кваліфікації, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті 

теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, розробляє 

й упроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває 

дослідницьких навичок, обґрунтовує модель власної професійної діяльності, її 

результативність тощо. 

1.2. Конкурс на кращу випускну роботу (проєкт) слухача курсів 

підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституі неперервної професійної 

освіти одним із заходів реалізації Національної стратегії розвитку освіти, 

державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. 

1.3.Конкурс на кращу випускну роботу слухача курсів підвищення 

кваліфікації (далі – Конкурс) проводиться кожного року за підсумками 

завершення КПК у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

1.4. Метою Конкурсу є підвищення якості освітнніх послуг, виявлення та 

підтримка творчої інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, розвиток їхньої креативності, 

мотивація творчості та популяризації педагогічних здобутків і перспективного 

педагогічного досвіду. 

 
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14#n13 
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1.5. Конкурс створює умови для розвитку професійної компетентностей 

педагогічних працівників, сприяє обміну педагогічним досвідом у освітньому 

середовищі. 

1.6. Конкурс проводиться за відповідним наказом директора БІНПО 

протягом року. 

1.7. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення 

конкурсного відбору кращих випускних робіт слухачів курсів підвищення 

кваліфікації БІНПО. 

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу 

 

2.1. Метою конкурсу є підвищення якості освітнніх послуг, виявлення та 

підтримка творчої інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, розвиток їхньої креативності, 

мотивація творчості та популяризації педагогічних здобутків і перспективного 

педагогічного досвіду. 

2.2. Завдання конкурсу:  

- реалізація державної політики у сфері освіти в Україні;  

- створення умов для розвитку професійної компетентностей педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

- залучення педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

до інноваційної діяльності;  

- пошук і підтримка творчих педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, сприяння 

популяризації їхніх методичних інновацій;  

- сприяння обміну педагогічним досвідом у освітньому середовищі;  

- стимулювання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до професійного 

розвитку- створення банку науково-методичних ідей, освітнього середовища, 

яке об’єднує педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у впровадженні сучасних 

інноваційних педагогічних технологій у роботі зі здобувачами освіти; 
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ІІІ. Учасники конкурсу 

 

У конкурсі беруть участь випусні роботи слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, які мають відповідну рекомендацію керівника та кафедри БІНПО, 

що підтверджується витягом з засідання кафедри та відповідають Положенню 

про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти2 

 

IV. Порядок проведення конкурсу 

 

4.1. Конкурс оголошується наказом директора Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (далі – Інститут). 

4.2. Оголошення про конкурс містить інформацію про терміни початку і 

закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення, 

порядок подання документів, номери контактних телефонів, прізвище, ім'я, по 

батькові відповідального за реєстрацію заявок, режим роботи конкурсної комісії. 

4.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома обласних НМЦ ПТО з 

якими співпрацює Інститут. 

4.4. Конкурс, що його проводить Інститут, є відкритим. У конкурсі можуть 

брати слухачі курсів підвищення кваліфікації усіх категрій за зочною, очно-

дистанційною та дистанційною формами навчання. 

4.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток А) подається секретарю комісії.  

Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає голова комісії.  

4.6. Разом із заявкою подаються наступні документи: 

- підсумкова випускна робота; 

- анотація, де автор коротко формулюють основні ідеї та зміст поданої на 

конкурс роботи; 

- витяг з засідання кафедри з рекомендацією до участі у конкурсі. 

 
2  «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» / Вікторія Сидоренко, Олег Клокар. Київ: Агроосвіта, 2020. 26 с. 
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4.7. На конкурс подаються підсумкові випускні роботи слухачів за такими 

номінаціями:  

1. Креативність у організації освітнього процесу у ЗП(ПТ)О; 

2. Впровадження інноваційних технологій навчання та виховання; 

3. Впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку; 

4. Створення сучасного комплексного науково-методичного забезпечення; 

5. Впровадження технологій дистанційного навчання. 

6. Новизна та оригінальність запропонованих рішень. 

 

4.8. У визначений на першому засіданні комісії термін члени комісії 

проводять експертизу з метою підготовки висновку конкурсної комісії. 

4.9. По завершенню роботи комісії на адресу обасних НМЦ ПТО 

відправляются листи з результатами конурсу. Розробки переможців конкурсу 

рекомендуються до впровадження у закладах професійно-технічної освіти та 

розміщуються у інформаційних ресурсах БІНПО («Методична скарбничка», 

платформа «Профосвіта», сайт Інституту тощо) 

4.10. Беручи до уваги важливе значення Конкурсу у питанні стимулювання 

самоосвіти, творчої науково-дослідницької діяльності, розвитку наукових та 

професійних компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та 

підвищення якості підготовки випускних робіт, підсумки Конкурсу 

оприлюднюються на Web-сайті Інституту (binpo.com.ua). 

 

V. Технічні вимоги до підсумкових випускних робіт  

які подаються на конкурс 

 

5.1. Випускна робіта має бути написана державною мовою, естетично 

оформлена та подано у електроному вигляді (у форматі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, формат А4,) та повністю відповідати вимогам зазначеним у 

«Положенні про організацію очсвітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти». Сторінки мають бути пронумеровані. Список 



8 

 

літератури має бути оформлений відповідно до сучасних вимог бібліографічного 

опису (2015 р). 

VI. Організація конкурсу 

6.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює організаційний комітет. 

Організаційний комітет визначається наказом директора. 

6.2. Функціями оргкомітету є інформаційний та організаційний супровід 

конкурсу, консультування учасників. 

6.3. Для організації та проведення конкурсу створюється конкурсна 

комісія, головою якої  є  директор  Інституту. Конкурсна комісія(далі – комісія) 

створюються наказом директора Інституту. Орієнтовний склад журі – 5 осіб 

(голова журі, секретар, 3 члени комісії). Персональний склад комісіїі формується 

з працівників Інституту. 

6.4. Конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу . 

6.5. Організація роботи комісії покладається на його голову та секретаря, 

які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють 

терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо. 

6.6. Кожен з членів комісїі складає власний висновок про якість 

підсумкової випускної роботи з урахуванням висновків керівника роботи. 

Бали виставляються в оцінних листах за 100-бальною системою відповідно 

означених критеріїв (Додаток В). 

6.7. За результатами оцінювання з-поміж занять, які отримали 

максимальну кількість балів (50 балів) з кожної номінації, визначають 

номінантів на призові І, ІІ, ІІІ  місця.  

6.8. Остаточне рішення приймається простою більшістю голосів присутніх 

на засіданні комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови 

комісії. 

6.9. Засідання комісії вважається правочинним у разі участі в ньому не 

менше 2/3 його складу та наявності оцінних листів присутніх на засіданні ченів 

комісії. 

6.10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, 
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секретар та члени комісії. 

Протокол і закриті конверти з документацією засідань комісії зберігаються 

в Інституті. 

Протокол засідання комісії є підставою для підготовки наказу директора 

Інституту про підсумки конкурсу. 

6.11. Результати роботи конкурсної комісії розглядаються на засіданні 

Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

 

VIІ. Фінансове забезпечення конкурсу 

Конкурс проводиться на безоплатній основі. 

 

VIІІ. Прикінцеві положення 

Положення схвалюється рішенням Вченої ради БІНПО 
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Додаток А 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі на кращу випускну роботу курсів підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському інституі неперервної професійної освіти 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові слухача_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Місце роботи та посада слухача _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема підсумкової випускної роботи__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Група ____________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника роботи________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендовано до подачі конкурс на засіданні кафедри  

Протокол № ______   від _____________________________________________ 

 

Дата подачі заявки ___________....................................... Підпис_____________ 

 

Прийняв секретар комісії  ___________________        

Дата прийняття заявки___________ 
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Додаток В 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ  

КОНКУРСУ НА КРАЩУ ВИПУСКНУ РОБОТУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

Членам комісії, які розглядатимуть випускні роботи керуватися наступними критеріями: 

- відповідність вимогам до оформлення випускної роботи (10 балів); 

- структурованість випускної роботи (10 балів); 

- авторський внесок (40 балів); 

- рівень наукового викладу теоретичного матеріалу (10 балів); 

- практична значущість для виконання іншими (30 балів). 

 

Роботи оцінювати відповідно до номінацій: 

 

 

 

№ Прізвище номінація відповідність 

вимогам до 

оформлення 

випускної 

роботи (10 балів) 

структурованість 

випускної 

роботи (10 балів) 

авторський 

внесок (40 

балів) 

рівень 

наукового 

викладу 

теоретичного 

матеріалу (10 

балів) 

практична 

значущість для 

виконання 

іншими (30 

балів) 
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