
Положення 

про літературний конкурс 

Житомирського агротехнічного коледжу 

«Сто слів до мрії» 

  

1. Загальні положення 

1.1. Літературний конкурс Житомирського агротехнічного коледжу на 

кращий літературний твір (далі – конкурс) проводиться щороку з метою 

виявлення, стимулювання розвитку та соціальної підтримки талановитої 

молоді Житомирської області, сприяння їх самореалізації. 

  

1.2. Основними завданнями конкурсу є: залучення широкого кола 

обдарованої, творчої молоді до участі в культурному житті регіону; 

популярізація вибору майбутньої спеціальності серед учнів шкіл 

Житомирщини. 

  

2. Оргкомітет конкурсу 

2.1. Для підготовки і проведення конкурсу, за розпорядженням директора 

коледжу, створено організаційний комітет, до складу якого ввійшли 

представники адміністрації коледжу, циклової комісії філологічних 

дисциплін, представники відділень, інших організацій та приватні особи, 

які долучилися до організації і проведення конкурсу.  

  

2.2. Функції оргкомітету: 

 розроблення календарного плану заходів щодо підготовки та проведення 

конкурсу та забезпечення його виконання; 

 розроблення та затвердження кошторису конкурсу; 

 пошук спонсорів; 

 поширення інформації про проведення конкурсу, його зміст та умови 

участі; 

 адміністрування та контент-наповнення розділу на сайті Житомирського 

агротехнічного коледжу, присвяченого  конкурсу; 

 визначення та затвердження кількісного і персонального складу журі для 

оцінювання робіт, поданих на конкурс; 

 забезпечення зворотнього зв’язку з авторами, прийняття від них 

конкурсних робіт для участі в конкурсі; 

 передача творів членам журі для визначення переможців та дипломантів 

конкурсу (в обох етапах проведення конкурсу); 



 розрахунок середнього балу кожного твору; 

 забезпечення оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті 

коледжу; 

 організація церемонії нагородження переможців; 

 здійснення іншої роботи, необхідної для успішного проведення конкурсу.  

2.3. У випадку недотримання норм Положення, оргкомітет має право 

відхилити твір без пояснення причин і без повідомлення автора. 

  

3. Журі конкурсу 

3.1. Для визначення переможців та дипломантів конкурсу оргкомітет  на 

своєму засіданні створює компетентне журі, до складу якого запрошуються 

фахівці з мови і літератури (викладачі циклової комісії філологічних 

дисциплін), представники випускних кафедр та циклових комісій ЖАТК, 

представники адміністрації ЖАТК. 

3.2. Голова журі координує, а оргкомітет забезпечує роботу журі, що 

регламентується цим положенням. 

3.3. Кожен із членів журі ознайомлюється з конкурсними творами і, за 

підсумками розгляду, виставляє бали за 100-бальною шкалою в 

індивідуальному протоколі. 

3.4. За підсумками ознайомлення із конкурсними творами   складається 

загальний протокол, що завіряється підписом кожного із членів журі.  

  

4. Учасники конкурсу 

4.1. У конкурсі беруть участь автори творів – творча молодь, учні 

випускних класів, які є жителями Житомирської області та надіслали твори 

відповідно до умов конкурсу.  

  

5. Умови подання робіт на конкурс 

5.1. Роботи на конкурс подаються з 15 квітня до 30 квітня включно. 

5.2. Умови проведення конкурсу  розміщуються на сайті Житомирського 

агротехнічного коледжу до 10 квітня. 

5.3. Твори конкурсантів повинні відповідати тематиці конкурсу «Я обираю 

спеціальність «Енергетика», тому що...», та не перевищувати 100 слів. 

Тексти творів подавати в електронному форматі (шрифт Times New Roman, 

14 пт). 

Разом із твором автори надсилають в електронному форматі: 

 автобіографічні відомості із зазначенням  контактних телефонів та 

електронної адреси; 



 відскановану фотографію. 

5.4. Твори, що беруть участь у конкурсі, не рецензуються та не 

повертаються. 

  

6. Порядок приймання робіт 

6.1. Конкурсні роботи приймаються оргкомітетом за електронною адресою: 

e-mail:  konkurs100@ukr.net з 15 квітня до 30 квітня включно . 

7. Порядок обрання переможців 

7.1. Журі розглядає отримані роботи та оцінює їх за 100-бальною шкалою. 

За підсумками розгляду проводиться загальне обговорення творів. 

7.2.Переможцем конкурсу є особа (або кілька осіб), чий твір (твори) 

визнано найкращим. У випадку, коли декілька робіт отримали однакову 

кількість балів, переможець визначається голосуванням журі. 

8. Нагородження переможців 

8.1. Нагородження переможців відбувається щороку в травні за 

результатами проведення конкурсу на базі Житомирського агротехнічного 

коледжу. 

Автори, які стали переможцями конкурсу, нагороджуються преміями та 

дипломами: 

1 (перша) премія – 500 грн, 2  (друга) премія – 300 грн, 3  (третя) премія – 

200 грн. 

8.2. За підсумками проведення конкурсу, може бути видана збірка творів 

учасників, які стали переможцями першого та другого турів конкурсу. 

  

9. Фінансування конкурсу 

Фінансування конкурсу здійснюється за кошти Житомирського 

агротехнічного коледжу, профспілкової організації студентів коледжу, 

профспілкової організації співробітників коледжу, а також інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством України. 

10. Офіційна інформація про умови конкурсу 

Офіційну інформацію про умови конкурсу, його проведення та підсумки 

розміщено на сайті Житомирського агротехнічного коледжу. 
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Реєстраційна картка учасника 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Повна назва школи  

Контактний телефон  

E-mail  

 


