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що не менше половини членів таких творчих колективів складають 

штатні співробітники Університету . 

 

1.4. Мета конкурсу:  

    - заохочення професорсько-викладацького складу, науковців, 

докторантів і аспірантів університету до активізації роботи щодо 

підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчального 

процесу;  

    - сприяння впровадженню сучасних освітніх технологій; 

    - поширення передового науково-педагогічного досвіду.  

 

2. Конкурсна комісія 

 

2.1. Функції конкурсної комісії в Університеті  виконує науко-

методична рада Університету. 

 

2.2. Завдання конкурсної комісії:  

    - встановлювати критерії оцінки навчальної та методичної 

літератури, які подано на конкурс, затверджені протоколом;  

    - розглядати конкурсні матеріали та визначати переможців; 

 

2.3. Всі рішення  конкурсної комісії розглядати та ухвалювати  

протоколом науково-методичної ради.  

 

3. Організація проведення конкурсу  

 

3.1. Конкурс проводиться щорічно за підсумками попереднього 

навчального року, етапи проведення, їхні терміни, види номінацій 

та вимоги , а також необхідні матеріали до них затверджуються 

розпорядженням по університету . 

 

3.2. Основні напрями конкурсу:  

    - інноваційні навчальні технології;  

    - комп’ютерні інформаційні технології у навчанні;  

    - інтерактивні ігрові і діалогові методи навчання;  

    - електронні навчальні матеріали,  

    - інші передові технології і методики навчання.  

Приблизний перелік розробок наведено у Додатку 1 . 

 

3.3 У матеріалах, що подаються  на конкурс, має бути  виконано всі 

вимоги щодо укладання відповідної розробки, розкрита суть, 

новизна, актуальність, можливість та результати їхнього  

використання в навчальному процесі, посилання на конти нгент, 

який може нею користуватися.  
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3.4. До матеріалів додається інформаційна картка про науково-

методичну розробку (додаток 2).  

 

3.5. Матеріали переможців конкурсу I-го етапу подаються до 

навчально-методичного центру університету з рекомендаціями 

методичної комісії факультету.  

 

3.6. Результати Конкурсу оголошуються на щорічній науково-

методичній конференції Університету та переможці заохочуються 

наказом ректора.  

 

3.7.  Авторам підручників, що стали переможцями конкурсу 

навчально-методичної літератури в університеті, пропонується 

оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій 

України в галузі науки і техніки .  

 

3.8. Підручники, які вже тричі брали участь у конкурсі, до 

розгляду не приймаються.  
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Додаток 1  

 

Приблизний перелік науково-методичних розробок  

 

1.Дослідження та розробка критеріїв і систем оцінки знань.  

2.Сучасні технології навчання.  

3.Стимулювання розвитку особистості – особистісно-орієнтовне 

навчання.  

4.Технології дистанційної освіти.  

5.Тренінгові технології.  

6.Психологічні аспекти навчання.  

7.Моделювання процесів засвоєння знань студентами. 

8.Технології тестування і контролю знань.  

9. Різнорівневі технології навчання.  

10.Навчально-програмні розробки для забезпечення дистанційного 

навчання.  

13. Інше.  
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Додаток 2  

 

Інформаційна картка на науково -методичну розробку  

 

Назва розробки (бібліографічний опис)  

Автор(и)  

Кафедра, факультет  

Анотація (суть розробки, новизна, відмінність від схожих 

розробок) – до 0,5 арк.  

Сфера використання  

Спеціальність, для якої призначено розробку  

Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку 

Переваги над традиційною методикою викладання дисципліни  

Форма розробки 

Стадія впровадження у навчальний процес  

Контактний телефон  

 Довідкові дані  

а) Для підручників та навчальних посібників  

 

Контингент 

студентів , для 

яких призначена 

розробка 

Дата 

надходження 

до бібліотеки  

Кількість у 

НТБ  

Затребуваність 

студентами 

(кількість видачі 

студентам)  

ПРИКЛАД  

275= 

150денна+  

100заочна 

+25ІППК  

 

09.09.2012 
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б) Для навчально-методичної літератури для різних видів занять та 

форм контролю  

 

Контингент 

студентів 

для яких 

призначена 

розробка 

Дата 

надходження 

до 

бібліотеки 

Кількість 

у НТБ  

Наявність на порталі 

електронних видань  

ПРИКЛАД  

275 

 

09.09.2012 

 

5 

 

так 

 

в) Для  електронних навчально -методичних матеріалів   

 

Контингент студентів для яких  

призначена розробка  

Кількість ПЕОМ на яких 

встановлено ЕНМ  

275 5 




