
     
  Додаток № 1 

до наказу НУЦЗ України  

29.05.2015 р. № 120.            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу освітніх, науково-дослідницьких 

та інноваційних  досягнень учасників освітнього процесу 

Національного університету цивільного захисту України 

 

1. Загальні положення 

  

1.1. Конкурс освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних 

досягнень учасників освітнього процесу Національного університету 

цивільного захисту України (далі – Конкурс) проводиться з метою огляду та 

оцінки рівня навчально-методичної, педагогічної та іншої діяльності 

науково-педагогічних працівників та ін. Національного університету 

цивільного захисту України (далі – НУЦЗ України), обміну досвідом щодо 

удосконалення форм, методів та засобів реалізації освітнього процесу 

підготовки фахівців усіх ступенів вищої освіти. 

1.2. Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Закону України 

"Про вищу освіту" від 01.07.2014 р., нормативно-правових актів МОН України 

та ДСНС України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів 

ДСНС України, та Статуту НУЦЗ України. 

1.3. Основні завдання Конкурсу: 

- огляд та рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та 

інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;  участі науково-

педагогічних, наукових працівників НУЦЗ України у навчальній, навчально- 

та науково-методичній роботі; 

- популяризація та впровадження в освітній процес інноваційних 

освітянських технологій та педагогічних ідей, результатів науково-дослідних 

робіт як передумови підвищення наукового рівня викладання та організації 

освітнього процесу; 

- зміцнення і розвиток аудиторного фонду  (поповнення навчальних 

аудиторій та лабораторій новим обладнанням, технічними засобами 

навчання, зразками та т.ін.); 

-  оновлення устаткування, обладнання, меблів навчальних аудиторій та 

лабораторій; 

- вивчення та узагальнення досвіду роботи та обладнання   кращих 

аудиторій та лабораторій, поширення цього досвіду серед науково-

педагогічних працівників НУЦЗ України; 

- стимулювання та підтримка інтелектуальної, творчої та педагогічної 

діяльності учасників освітнього процесу. 



1.4. У Конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні, наукові 

працівники та інші співробітники НУЦЗ України, в тому числі й авторські 

колективи. 

1.5. Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

- "Краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни"; 

- "Краще інформаційно-програмне забезпечення освітнього процесу", за 

номінаціями: 

 - "Краще програмне забезпечення освітнього процесу"; 

 - "Краще комп’ютерне  інформаційно-методичне забезпечення   

     освітнього процесу"; 

- "Краще навчально-наочне обладнання, навчальне лабораторне 

устаткування"; 

- "Краща навчальна аудиторія", за номінаціями:  

 - "Краща навчальна аудиторія загального призначення";  

 - "Краща навчальна аудиторія за цільовим призначенням"; 

 - "Краща навчальна лабораторія". 

1.6. Творчі навчально-методичні роботи, інноваційні та 

педагогічні впровадження (далі – Роботи), які подані на Конкурс, за своїм 

змістом, структурою та виконанням повинні являти собою завершені 

інноваційні навчально-, науково-методичні, педагогічні та інші здобутки, які 

відповідають програмам навчальних дисциплін, навчальних, виробничих 

практик за певною спеціальністю  (спеціалізацією), та мають бути 

впроваджені в освітній процес. 

Загальними критеріями оцінювання Робіт, поданих на Конкурс, є: 

- актуальність; 

- педагогічна новизна; 

- практичне використання; 

- обсяги; 

- відповідність навчальним програмам з дисциплін. 

Критеріями оцінювання Робіт, поданих на Конкурс в номінації "Краще 

інформаційно-програмне забезпечення освітнього процесу" є актуальність, 

функціональність, використання в освітньому процесі, інноваційна складова, 

відповідність навчальним програмам з дисциплін, ергономічність, зручність 

використання. 

Аудиторії оцінюються за:  

- станом  обладнання: відповідність сучасним вимогам науки та 

техніки, використання новітніх технологій та матеріалів, наявність під час 

використання та демонстрування, наявність інструкції або документації щодо 

використання в роботі та принципу дії; наявність технічних засобів навчання 

та ефективність їх використання; 

- станом приміщення: кількість робочих місць для проведення 

лабораторних та практичних занять;  стан підлоги, стін, освітлення, стан 

меблів та дизайн. 

Інші позитивні сторони. 

1.7. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 



- перший (відбірковий) – до 10 червня –  по кафедрах НУЦЗ України; 

- другий (заключний) – до 30 червня – конкурсними комісіями НУЦЗ 

України  за відповідними номінаціями.  

1.8. Організація і проведення першого (відбіркового) етапу Конкурсу 

покладається на начальників (завідувачів) кафедр (підрозділів) НУЦЗ України. 

1.9. Організація і проведення другого (заключного) етапу Конкурсу 

покладається на конкурсні комісії та навчально-методичний відділ НУЦЗ 

України. 

Склад конкурсних комісій за відповідними номінаціями, терміни 

проведення другого (заключного) етапу Конкурсу та порядок заохочення 

переможців Конкурсу затверджуються наказом ректора НУЦЗ України не 

пізніше 1 червня. 

До складу оргкомітету та комісій залучаються досвідчені фахівці НУЦЗ 

України, які не входять до складу кафедр. 

 

2. Порядок подання Робіт до конкурсної комісії  

 

2.1. За результатами проведення першого (відбіркового) етапу 

Конкурсу начальники (завідувачі) кафедр (підрозділів) НУЦЗ України на 

підставі рішення засідання кафедри (підрозділу) щодо висунення Роботи для 

участі у другому (заключному) етапі Конкурсу до 15 червня подають до 

конкурсних комісій НУЦЗ України відповідні заявки та витяги із протоколу 

засідання кафедри (підрозділу).  

2.2. У заявці вказується назва номінації, за якою подається Робота, 

назва кафедри (підрозділу), що висуває Роботу на Конкурс, назва Роботи, 

відомості про авторів (прізвище, ім'я та по-батькові, посада, науковий 

ступінь, вчене звання), а також стисла анотація до Роботи (додаток 1). 

2.3. Серед поданих на Конкурс Робіт відповідні  конкурсні комісії 

обирають найкращі за вищезазначеними номінаціями та визначають 

переможців Конкурсу (перше, друге та третє місця), складають пропозиції до 

проекту рішення, які виносяться на розгляд та затвердження організаційного 

комітету.   

Підсумкове рішення приймається на засіданні оргкомітету та комісій 

шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, про що 

оформлюється протокол, який не пізніше 1 липня подається на розгляд та 

затвердження ректору НУЦЗ України. 

Підсумки Конкурсу оголошуються наказом ректора НУЦЗ України, в 

якому визначаються заходи щодо заохочення переможців згідно з цим 

Положенням та нормативно-правовими актами ДСНС України. 

 

 

 

 



Додаток   1 

 

ЗАЯВА 
 

щодо участі в огляді-конкурсі за номінацією______________________________  
                                                                                          (назва номінації) 

____________________________________________________________________     
                                                                                      (назва роботи)  

____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________  

 

що представлен(__)  ________________________________________________ 
                                            (назва кафедри або підрозділу Університету, що висуває Роботу на конкурс) 

автора (авторів):____________________________________________________ 
                      (П.І.Б., посада за місцем роботи, науковий ступінь, вчене звання) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

АНОТАЦІЯ  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Начальник кафедри       ____________________  __________________ 

             (підрозділу)                    (звання, П.І.Б.)                         (підпис) 


