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1 Загальні положення 

 

Оновлення системи освіти передбачає стимулювання систематичної, 

ініціативної та самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності 

знань, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, 

виявлення і розвиток творчих здібностей молоді. 

Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних 

методів, засобів і форм навчання, які спонукають особистість до виявлення 

активності, серед таких - змагання. 

Змагання «Кращий за фахом» проводяться в Малинському 

лісотехнічному коледжі щорічно, в кінці 6 семестру, серед студентів трьох 

спеціальностей: «Лісове господарство», «Лісозаготівля та первинна обробка 

деревини», «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу». 

Мета змагання - активізація навчальної, фізкультурно-оздоровчої, 

спортивно-масової діяльності студентської молоді.  

Місце проведення змагань – стадіон коледжу та лісовий фонд 

Слобідського лісництва. Склад команди від кожної навчальної групи – 5 

учасників. Кожна команда повинна мати назву та емблему. Учасники змагань 

повинні бути одягнені в спортивну форму. Старту змагань передує святкове 

відкриття. 

Змагання складається з кросу та конкурсів, визначених для кожної  

спеціальності,  що проходять на спеціально обладнаних та пронумерованих 

пунктах, розміщених  на маршруті  пробігу учасників.  

За кожним пунктом закріплюється відповідальний викладач (суддя 

конкурсу), який попередньо складає завдання, консультує учасників 

змагання, а в день проведення змагання -  обладнує пункт всім необхідним 

для проведення конкурсу та безпосередньо проводить конкурс серед 

учасників. Забезпечення пунктів стільцями, столами та іншим обладнанням 

здійснюється господарською частиною коледжу згідно заявок від голів 

циклових комісій спеціальних дисциплін, які є безпосередніми 

організаторами проведення змагання. 

Для підведення підсумків змагань утворюється суддівська комісія у 

складі п’яти осіб (керівник фізичного виховання – головний суддя змагання; 

лаборант кафедри фізичного виховання – секретар комісії; голови циклових 

комісій спеціальних дисциплін).  

 Відповіді на запитання в пунктах проведення конкурсів учасники 

заносять у «Бланк відповіді» (додаток 1). Результати учасників змагання, 

показані в пунктах проведення конкурсів, заносяться відповідальними 

викладачами до «Відомості результатів конкурсу» (додаток 2). По 

завершенню змагання «Відомості результатів конкурсу» передаються 

відповідальними викладачами до суддівської комісії. Суддівська комісія 

складає «Зведену відомість» (додаток 3), та відомість «Результати команд» 
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(додаток 4), за даними  яких визначаються переможці змагань в відповідно в 

особистому та командному заліку. 

Забезпечення бланками документів для проведення змагань 

покладається на навчальну частину. 

2 Програма змагань 

Кожен учасник змагань після старту пробігає дистанцію  3 км. На   

шляху пробігу проводяться передбачені змаганням конкурси. Мета   

учасника – показати якомога кращий результат пробігу, затратити мінімум 

часу на пунктах проведення конкурсів і не отримати штрафних балів у 

вигляді додаткового часу при виконанні конкурсних завдань.  

Завдання конкурсів у розрізі спеціальностей:  

Спеціальність «Лісове господарство» 

- визначення хвороб та шкідників лісу; 

- визначення деревних порід за листям та хвоєю; 

- визначення дикоростучих ягід, грибів та лікарських рослин; 

- визначення трав'янистих рослин; 

- визначення азимуту напрямків за допомогою бусолі; 

- визначення елементів лісу; 

- визначення деревних порід по зразках деревини; 

- визначення об’ємів круглих лісоматеріалів; 

- визначення деревних і чагарникових порід по плодах та насінню. 

 

Спеціальність «Лісозаготівля та первинна обробка деревини»  

- підготовка мотопили до роботи; 

- визначення деревних порід за листям та хвоєю; 

- визначення дикоростучих ягід, грибів та лікарських рослин; 

- визначення азимуту напрямків за допомогою бусолі; 

- визначення вад деревини; 

- визначення висоти і об’єму ростучого дерева; 

- визначення деревних порід по зразках деревини; 

- визначення об’ємів круглих лісоматеріалів; 

- визначення деревних і чагарникових порід за плодами та насінням. 

 

Спеціальність «Експлуатація та ремонт обладнання лісового   

                                                комплексу» 

- підготовка мотопили до роботи;    

- тестування з теми: «Загальні правила виконання креслень»; 

- складання електричних схем; 

- підготовка плуга загального призначення до роботи; 

- технічні вимірювання деталей машин;  

- визначення непрацюючої форсунки на дизельному двигуні; 
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- встановлення запалювання в багатоциліндровому карбюраторному 

двигуні; 

- підготовка до запуску та запуск тракторного двигуна; 

- виконання вправ із правил дорожнього руху. 

 

3 Критерії оцінювання  змагань 

 

3.1 Крос 3 км  

   Оцінка: Час подолання дистанції учасником.  

3.2 Визначення об’єму круглих лісоматеріалів 

Визначення об’єму круглих лісоматеріалів проводиться за допомогою 

таксаційних інструментів. Таблицями користуватися заборонено. 

Оцінювання конкурсу: якщо відхилення складає від 0 до 20% - штрафний час 

не нараховується, при відхиленні від 20,1 до 40% - нараховується 1 хвилина 

штрафного часу, від 40,1 до 60 % - 3 хвилини, від 60,1% і більше – 5 хвилин. 

3.3 Визначення деревних порід за листям та хвоєю 

Необхідно визначити 5 видів деревних порід за листям та хвоєю, 

вказати їх українську і латинську назви. За кожну неправильно відповідь – 

нараховується 1 хвилина штрафного часу. 

3.4 Загальні правила виконання креслень 

Під час виконання завдання за кожну неправильну відповідь 

нараховується  хвилина штрафного часу. 

3.5 Визначення дикоростучих ягід, грибів та лікарських рослин 

Необхідно визначити 5 видів дикоростучих ягід, грибів та лікарських 

рослин. За кожну неправильну відповідь нараховується 1 хвилина штрафного 

часу. 

3.6 Визначення хвороб та шкідників лісу  
Необхідно визначити 5 видів хвороб та шкідників. За кожну 

неправильну відповідь нараховується 1 хвилина штрафного часу. 

3.7 Підготовка мотопили до роботи 

Оцінка: за кожну допущену технічну помилку  нараховується 1 

хвилина штрафного часу. 

3.8 Визначення елементів лісу 

Оцінка: за кожну неправильну відповідь нараховується 1 хвилина 

штрафного часу. 

3.9 Встановлення запалювання в багатоциліндровому 

карбюраторному двигуні 

Оцінка:  за кожну допущену технічну помилку нараховується                 

1 хвилина штрафного часу. 

3.10 Визначення азимуту напрямків за допомогою бусолі 

Учасник повинен визначити азимут лінії місцевості за допомогою 

бусолі. 

Оцінка: різниця  до 1 - без нарахування штрафного часу; до 2-  

нараховується 1 хвилина штрафного часу; до 3 - 2 хвилини; 



6 

 

до 4 - 3 хвилини; до 5 - 4 хвилини; більше  5 - 5 хвилин. 

3.11 Технічні вимірювання деталей машин  

Оцінка: якщо робота виконана без помилок, штрафний час не 

нараховується.  

 Якщо похибка становить  до 0,1 мм – нараховується 1 хвилина 

штрафного часу, до 0,2 мм –  2 хвилини, 0,3 мм і більше –5 хвилин. 

3.12 Визначення висоти і об’єму ростучого дерева 

Оцінка: якщо відхилення становить до 5%, штрафний час не 

нараховується, до 10% - нараховується 1 хвилина штрафного часу; до 15% - 2 

хвилини; до 20% - 3 хвилини; до 25% - 4 хвилини; більше 25% - 5 хвилин. 

3.13. Визначення непрацюючої форсунки на дизельному двигуні 

Оцінка: за кожну допущену технічну помилку нараховується 1 хвилина 

штрафного часу. 

3.14. Визначення деревних порід за зразками деревини 

Оцінка: необхідно визначити 5 видів деревних порід. За кожну 

неправильну відповідь нараховується 1 хвилина штрафного часу. 

3.15 Підготовка до пуску та пуск тракторного двигуна 

Оцінка: за кожну допущену технічну помилку – нараховується              

1 хвилина штрафного часу. 

3.16 Визначення деревних та чагарникових порід по плодах та 

насінню 

Оцінка: необхідно визначити 5 видів деревних та чагарникових порід. 

За кожну неправильну відповідь нараховується 1 хвилина штрафного часу. 

3.17 Виконання вправ з правил дорожнього руху 

Оцінка: за кожну допущену помилку нараховується 1 хвилина 

штрафного часу.  

 

3.18  Визначення видів трав'янистих рослин 

Оцінка: необхідно визначити 5 видів трав'янистих рослин. За кожну 

неправильно визначену рослину нараховується 1 хвилина штрафного часу. 

3.19 Визначення вад деревини 

Оцінка: за кожну неправильну відповідь нараховується 1 хвилина 

штрафного часу.  

3.20 Підготовка плуга загального призначення до роботи 

Оцінка: за кожну допущену технічну помилку нараховується 1 хвилина 

штрафного часу. 

 

4 Визначення переможців змагання та нагородження. 

 

Під час проведення конкурсів на дистанції учасникам за допущені 

помилки нараховуються штрафні хвилини (до 5-ти хвилин за один конкурс). 

Результат учасника визначається як сума часу, затраченого на 

дистанції, та штрафного часу за підсумками конкурсів, а результат команди - 

як сума часу, показаного учасниками команди. 
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За результатами змагання визначаються переможці та призери  в  

особистому та командному заліках в розрізі спеціальностей та в цілому по 

коледжу. 

Переможцями в розрізі спеціальностей стають учасники та команди, 

які під час змагань отримали найменший час. Учасник, та команда, що 

показали найменший час відповідно серед учасників та команд всіх 

спеціальностей - абсолютні переможці змагання. 

 Якщо учасниками змагань (командами) отримані  однакові результати, 

то перемагає той учасник (команда), у якого (якої) найменше штрафного 

часу. 

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами на 

урочистій лінійці. 

Учасники змагань, які показали за підсумками змагань кращі 

результати в особистому заліку, відповідно до рішень циклових комісій 

спеціальних дисциплін, звільняються від складання визначених іспитів та 

заліків. Крім того, призери змагання зі спеціальності «Лісове господарство» 

звільняються від проходження навчальної практики «Лісове багатоборство» 

(з отриманням оцінки «зараховано»). 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні студентської ради від 14.04.2015 р. 

(протокол № 3). 
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                 Додаток 1. 

Бланк відповіді 

у змаганні «Кращий за фахом» 

                     ПІБ ____________________________ група ________ 

                  Особистий номер ________ завдання ______ пункт _____ 

 

№ 

п/п 
Відповідь Штраф, хв 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

Підпис  учасника: _____________________________ 

                Всього штрафних хвилин: _____________________ 
                                                                                                                       прописом 

                Підпис  відповідального викладача (судді конкурсу): _____________ 
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                                                              Додаток 2. 

Відомість результатів конкурсу 

у змаганні «Кращий за фахом»  

Пункт № ___________________________________________ 
номер пункту та назва конкурсу 

      

 

 

 

 

Підпис  відповідального викладача (судді конкурсу):  ___________________ 

 

 

 

 

№
 п

/п
 

Г
р
у
п

а 

№
 у

ч
ас

н
и

к
а 

зм
аг

ан
ь
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Запитання 

(штрафний час,  хв.) 
Загальна сума 

штрафного часу 
1 2 3 4 5 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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                                                                                                                                                                                 Додаток 3. 

Зведена відомість 

результатів змагання «Кращий за фахом» 

в особистому заліку 

№ 

п\п 

Гру- 

па 

№ 

учас- 

ника 

Час 

кросу, 

хв. 

Прізвище та ініціали 

учасника 

Штрафний час на етапах, хв 

Сума 

штрафу, 

хв. 

Загаль-

ний 

результат, 

хв. 

Місце 

серед 

студ. 

спец-ті 

Місце по 

коледжу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Спеціальність «Лісове 

господарство» 

             

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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№ 

п\п 

Гру- 

па 

№ 

учас- 

ника 

Час 

кросу, 

хв. 

Прізвище та ініціали 

учасника 

Штрафний час на етапах, хв 

Сума 

штрафу, 

хв. 

Загаль-

ний 

результат, 

хв. 

Місце 

серед 

студ. 

спец-ті 

Місце по 

коледжу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    
Спеціальність «Лісоза-

готівля та первинна 

обробка деревини» 

             

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

    Спеціальність 

«Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового 

комплексу» 

             

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

 

Головний суддя змагання   ______________________________________  
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                                                                               Додаток 4 

Результати команд 

за підсумками змагання «Кращий за фахом»  

серед навчальних груп 

 

№ Група Загальний 

результат, хв 

Місце 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   Головний суддя змагання ________________________   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


