СХВАЛЕНО
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Одеського державного університету
внутрішніх справ
(протокол № 1 від 30.09.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ОДУВС
від 01 жовтня 2019 № 486

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу “Викладач року” серед науково-педагогічного
складу Одеського державного університету внутрішніх справ
1. Мета та завдання конкурсу
1.1. Положення визначає порядок обрання кращого викладача за
номінацією «Викладач року» серед науково-педагогічного складу Одеського
державного університету внутрішніх справ (далі – університет).
1.2. Основною метою конкурсу «Викладач року» серед науковопедагогічного складу університету (далі – конкурс) є виявлення найкращих
науково-педагогічних працівників університету та запозичення і впровадження
їх позитивного педагогічного досвіду в освітній процес задля удосконалення
професійної компетентності й стимулювання підвищення педагогічної
майстерності науково-педагогічних працівників університету, а також
виявлення на конкурсних засадах найкращих дидактичних і методичних
досягнень та в подальшому поширення відповідного передового досвіду.
1.3. Завданням конкурсу є розповсюдження кращого педагогічного
досвіду роботи, популяризація педагогічних здобутків, впровадження нових
педагогічних технологій та інноваційних методів навчання в університеті.
1.4. Положення про проведення конкурсу розроблено відповідно до
законодавства.
2. Учасники конкурсу
2.1. У конкурсі беруть участь члени науково-педагогічного складу
університету незалежно від педагогічного стажу. Кількість учасників конкурсу
не обмежена.
2.2. Висунення кандидатів може відбуватися:
- науково-педагогічним складом кафедр університету;
- за допомогою рейтингу навчально-методичної роботи;
- шляхом самовисування.
3. Організація та порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться відповідно до наказу (доручення) ректора, який
визначає терміни й умови його проведення. Головою конкурсної комісії є
ректор або проректор державного університету за напрямом діяльності. До
складу конкурсної комісії можуть входити: науково-педагогічні працівники, які
мають науковий ступінь та вчене звання, працівники навчально-методичного
відділу, керівництво факультетів, переможець попереднього конкурсу
«Викладач року» (за згодою), члени курсантського та студентського
самоврядування університету, секретар конкурсної комісії.

3.2. Члени конкурсної комісії не можуть бути учасниками конкурсу.
3.3. Кафедри університету обраховують здобутки своїх науковопедагогічних працівників шляхом заповнення інформації щодо кожного
науково-педагогічного працівника за звітний період відповідно до рейтингової
анкети навчально-методичної роботи (додаток 1). Пакет анкет подається до
навчально-методичного відділу у визначений наказом (дорученням) термін для
обробки.
3.4. Конкурсна комісія визначає конкурсантів серед кращих науковопедагогічних працівників із наданих рейтингових анкет, після чого у
встановлений термін до навчально-методичного відділу подаються наступні
документи:
- анкета конкурсанта (додаток 2);
- опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних
інновацій, методів, технологій; аналіз результатів своєї навчально-методичної
роботи (у паперовому вигляді та на електронних носіях);
- інші матеріали, що розкривають творчі здобутки конкурсанта.
3.5. Під час конкурсу члени конкурсної комісії ретельно вивчають надані
конкурсантом матеріали, оцінюють їх повноту, змістовність, оригінальність,
достовірність та доцільність.
3.6. Порядок проведення конкурсу членам конкурсної комісії
здійснюється поетапно:
I етап - вивчення анкети конкурсанта та опису власного досвіду, після
чого визначаються конкурсанти для участі у II етапі;
II етап - презентація педагогічного досвіду (усне подання (презентація)
конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні
підходи до освітньої діяльності, сутність використаних освітніх технологій,
відповідність сучасним вимогам в освіті) - до 15 хвилин; визначаються
конкурсанти для участі у III етапі;
III етап – проведення відкритого або тренінгового заняття.
4. Порядок оцінювання конкурсантів
4.1. Конкурсна комісія визначає переможця та лауреатів конкурсу
таємним голосуванням.
4.2. Рішення конкурсної комісії оформляється відповідним протоколом
(додаток 3), є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.3. Матеріали, подані на конкурс, можуть бути використані, за згодою
авторів, для тиражування та поширення досвіду учасників конкурсу.
5. Нагородження переможців
5.1. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються цінними
подарунками та/або грошовою винагородою.
Проректор
державного університету

П.В. Берназ

Додаток 2
до Положення про проведення
конкурсу «Викладач року» серед
науково-педагогічного складу
університету

АНКЕТА
учасника конкурсу «Викладач року» серед науково-педагогічного складу
Одеського державного університету внутрішніх справ
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Дата, рік народження.
3. Назва кафедри, на якій працює.
4. Освіта, спеціальність за дипломом.
5. Посада, науковий ступінь, вчене звання.
6. Навчальні дисципліни, які викладає у поточному навчальному році
(лекції, семінарські та практичні заняття).
7. Викладання навчальної дисципліни іноземною мовою.
8. Загальний науково-педагогічний стаж.
9. Список навчально-методичних робіт.
10. Стаж роботи в університеті.
Підпис конкурсанта ____________
(підпис)

«___» ________ 201_ р.

_________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Положення про проведення
конкурсу «Викладач року» серед
науково-педагогічного складу
університету

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
конкурсної комісії з конкурсу «Викладач року» серед науково-педагогічного
складу Одеського державного університету внутрішніх справ
від «____»___________ 20 __ року
Конкурсна комісія у складі: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
розглянула ____ конкурсантів, які прийняли участь у конкурсі «Викладач року»
серед науково-педагогічного складу університету.
На підставі проведеного конкурсу та обговорення його результатів
конкурсна комісія визнала:
№
п/п

П.І.Б.
конкурсанта

кафедра, посада

місце
у конкурсі

Голова конкурсної комісії

__________

_____________________

Члени конкурсної комісії:

__________

_____________________

__________

_____________________

(підпис)

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

