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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міжвузівського фестивалю “Весна - Онлайн ”
серед студентів спеціальності 071 “ Облік і оподаткування ” закладів
фахової передвищої освіти Харківської області
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обліку
протокол № 2 від 17.12. 2020 р.
Голова об’єднання __________
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міжвузівського фестивалю ” Весна - Онлайн ”
серед студентів спеціальності 071 “ Облік і оподаткування ”
закладів фахової передвищої освіти Харківської області
Обласне методичне об’єднання викладачів бухгалтерського обліку
проводить

в

режимі

ОНЛАЙН

на

базі

Харківського

державного

автотранспортного коледжу серед студентів спеціальності 071 “ Облік і
оподаткування ” спеціалізації “ Бухгалтерський облік ” фестиваль “ Весна Онлайн ”.
До участі у фестивалі запрошуються студенти коледжів Харківської
області.
МЕТА і ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Фестиваль проводиться з метою підвищення рівня підготовки
студентів, активізації навчально-виховної роботи у коледжах, підвищення
інтересу студентів до поглибленого вивчання спеціальних бухгалтерських
дисциплін, стимулювання творчого самовдосконалення молоді, поширення
прогресивного педагогічного досвіду викладачів бухгалтерського обліку.
Завдання фестивалю сприяють:
-

виявленню та розвитку обдарованої молоді серед студентів, які обрали
спеціальність “ Облік і оподаткування ”;

-

формуванню

морального

самовиховання,

особистості;
-

підвищенню якості навчального процесу

гармонійного

розвитку

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Міжвузівський

фестиваль“

Весна

-

Онлайн

”

проводиться

в

дистанційному режимі 29 - 31 березня 2021 р. на базі Харківського державного
автотранспортного коледжу, юридична

адреса:

м. Харків, майдан

Конституції,28.
Для участі у фестивалі навчальні заклади-коледжі Харківської області
надсилають заяву на електронну адресу коледжу: metod213@ukr.net Термін
подачі заяви включно до 15 березня 2021 р. Зразок заяви додається до
положення.
Кількість учасників у команді від 5 до 7 осіб
Програма фестивалю складається з двох завдань:
1. Візитна картка команди
2. Музичний номер “ Весна - Онлайн ”
Перше завдання програми –це презентація назви команди, спеціальності,
навчального закладу складається не більш як з десяті слайдів , друге завдання
- від трьох до п’яти хвилин – це музичний відео-ролик з номером творчості
будь-якого жанру.
Зміст програми, підготовка та умови проведення фестивалю обговорені з
головами циклових комісії з підготовки фахівців спеціальності 071“ Облік і
оподаткування ” коледжів Харківської області .
29 березня 2021року до 14 години, голови циклових комісій коледжів,
учасників фестивалю, надсилають виступи своїх команд (слайди та відеоролик) на електронну адресу vikladach330@ukr.net . Отримані матеріали
компонуються в один документ і 30 березня 2021р. до 11 години надсилаються
на

електронну

адресу

кожному

коледжу

(учаснику

ознайомлення і оцінювання виступу команд за номінаціями.

фестивалю)

для

ЖУРІ
Головою журі є представник базового коледжу - голова обласного
методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку. Члени журі :
голови циклових комісій, викладачі, які готували команду та студентиучасники фестивалю, від кожного коледжу. Члени журі знайомляться з
матеріалами виступу інших учасників міжвузівського фестивалю “ Весна Онлайн ” (які вони отримають на електронну адресу, вказану навчальним
закладом в заяві на участь в фестивалі) та 30.03.2021р. не пізніше 18 години
надсилають свої пропозиції з визначення переможців в номінаціях на
електронну адресу
vikladach330@ukr.net . Свою команду в номінаціях коледж не розглядає і не
пропонує.
Голова журі міжвузівського фестивалю разом з головою циклової комісії
“Спеціальних

бухгалтерських

дисциплін”

ХДАК

аналізують

надіслані

пропозиції коледжів з визначення переможців у номінаціях фестивалю.
Номінація визначається – за більшістю надісланих пропозицій.
Показниками якості виконання першого завдання програми фестивалю є:
- вміння розкрити зміст назви команди,
-

показати взаємозв’язок назви команди з обраною спеціальністю та

закладом вищої освіти з підготовки молодших фахівців,
-

форма учасників команди підкреслює весняний настрій та яскравий

вигляд сучасного фахівця обліку.
Музичний номер “ Весна - Онлайн ” – сприяє виявленню обдарованої
молоді серед студентів, надає можливості для їх гармонійного розвитку.
Музичність, творчість, дотепність, кмітливість, винахідливість, веселі, сонячні
посмішки, тепло бухгалтерських сердець, бажання бути першими - це основні
вимоги до музичного номеру команд.
Номінації фестивалю: екстрим,

шарм,

музикальність, дотепність,

індивідуальність, артистичність, оригінальність, найвеселіші, винахідливість,
креативність.

За підсумками проведення фестивалю в Zoom запланована конференція
на 31.03.2021р. о 14 годині., про що додатково будуть повідомлені коледжі.

ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Матеріально-технічне забезпечення учасників фестивалю здійснюється
кожним навчальним закладом, в якому навчаються студенти команди .
Нагородження переможців грамотами виконується за рахунок базового
навчального закладу - Харківського державного автотранспортного коледжу;
нагородження команд цінними подарунками – не передбачено, але може бути
здійснено окремо, при наявності матеріальної можливості, за рахунок
навчальних закладів, в яких студенти навчаються.
З усіх питань організації та проведення фестивалю “ Весна - Онлайн ”
звертатися за телефонами:
731- 28-33 - Бадуліна Тетяна Володимирівна, методист базового коледжу;
066-727-28-72

-

Мірошниченко

Любов

Олексіївна,

голова

обласного

методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку.
(електронна адреса: luba-mir@ukr.net )

ЗАЯВА
НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ ” ВЕСНА - ОНЛАЙН ”
Назва навчального закладу
(повна і скорочена)

___________________________________
____________________________________________

___________________________________
Прізвище ім’я , по батькові
голови циклової комісії,
контактний телефон
електронна адреса

____________________________________
____________________________________
___________________________________
___________________________________

Дані про учасників фестивалю
Назва команди

______________________________________

Склад учасників(ПІБ студентів) ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Дані викладачів, які готують студентів:
Прізвище ім’я , по батькові,
контактні телефони

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________________

Директор навчального закладу ___________________ /________________ /
Підпис

Голова циклової комісії

ПІБ

__________________
Підпис

/ _______________ /
ПІБ

