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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення виставки-конкурсу результатів роботи
предметних гуртків та гуртків технічної творчості
Рівненського автотранспортного коледжу
1. Загальні положення
Виставка-конкурс на кращий предметний гурток та гурток технічної
творчості студентів Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП
проводиться в кінці травня щорічно. З метою підведення результатів науковометодичної роботи викладачів та професійної, практичної діяльності студентів
щодо залучення їх до творчої, науково-дослідницької діяльності.
У коледжі на початок навчального року предметні (циклові) комісії
створюють предметні гуртки та гуртки технічної творчості.
Предметні гуртки створюють циклові комісії:
- соціально-гуманітарних дисциплін;
- природничо-гуманітарних дисциплін;
- природничо-математичних дисциплін;
- економіки;
- фізичної та допризовної підготовки.
Гуртки технічної творчості створюють предметні комісії:
- технічна експлуатація та ремонт автомобілів;
- автомобілі;
- організація дорожнього руху та автомобільні перевезення
Основним завданням виставки-конкурсу є:
- вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що
вивчаються у коледжі;
- розвиток творчого потенціалу студентів;

- задоволення потреб студентів у професійному зростанні та творчій
самореалізації;
- пропагування нових, інноваційних підходів до навчання.
Учасниками виставки-конкурсу є:
- колективи предметних гуртків та гуртків технічної творчості;
- керівники предметних гуртків та гуртків технічної творчості;
- викладачі;
- майстри виробничого навчання з верстатної і слюсарної практик.
2. Мета виставки конкурсу
2.1.Мотивація навчальної, творчої діяльності студентів коледжу та
розвиток їх творчих здібностей при виконанні курсових та дипломних проектів.
2.2.Узагальнення результатів роботи студентів у створенні діючих
навчальних моделей, пристроїв у коледжі та технічних досягнень у споріднених
навчальних закладах держави.
3. Умови виставки-конкурсу
На виставку конкурс приймаються роботи, які виконані членами гуртків у
поточному навчальному році:
- діючі моделі;
- пристрої;
- стенди;
- реферати;
- творчі художні доробки;
- елементи дослідницької роботи студентів.
Експонати виставки повинні бути естетично оформленні, мати рецензії
предметних (циклових) комісій.
4. Нагородження учасників виставки-конкурсу
Для підведення підсумків виставки-конкурсу наказом директора коледжу
створюється конкурсна комісія.
Конкурсна комісія визначає:
I
місце
II
місце
III
місце

