
 

    Додаток № 1 

до наказу НУЦЗ України 

   від 12.02. 2016 № 30         

 

ПОРЯДОК 

проведення Конкурсу "Кращий викладач року" 

серед науково-педагогічних працівників  

Національного університету цивільного захисту України 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Конкурс на звання "Кращий викладач року" серед науково-

педагогічних працівників Національного університету цивільного захисту 

України (далі - Конкурс) проводиться з метою підвищення якості освіти в 

університеті, виявлення і популяризації педагогічних здобутків, поширення 

передового педагогічного досвіду та стимулювання творчої праці  науково-

педагогічних працівників Національного університету цивільного захисту 

України (далі – НУЦЗ  України). 

1.2. Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Закону України 

“Про вищу освіту”, Статуту НУЦЗ України, та цього Порядку. 

1.3. Основними завданнями  Конкурсу є: 

- аналіз участі кращих науково-педагогічних працівників НУЦЗ України 

у навчально-методичній роботі; 

-   оцінка рівня професійних знань конкурсантів; 

- підтримання інтелектуальної творчої діяльності серед науково-

педагогічних працівників; 

- виявлення і поширення досвіду застосування новітніх технологій, 

методів і засобів навчання; 

- стимулювання педагогічної діяльності кращих науково-педагогічних 

працівників НУЦЗ України. 

1.4. Конкурс передбачає визначення найкращих викладачів в НУЦЗ 

України, відповідно до їх профілю діяльності.  

1.5. Учасниками Конкурсу можуть бути наукові та науково-педагогічні 

працівники, які залучаються до освітнього процесу в НУЦЗ України. 

1.6. Загальними вимогами до конкурсантів є: 

- фахова, комунікативна, соціально-економічна та загальнокультурна 

компетентність; 

- позитивне оцінювання фахових й особистісних якостей працівника його 

колегами, курсантами, студентами та слухачами. 

1.7. Конкурс є відкритим. Участь у Конкурсі відбувається на 

добровільних засадах; 

1.8. Кількість конкурсантів 1-го етапу визначається конкурсними 



комісіями відповідних факультетів. 

2. Організація та порядок проведення Конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться за підсумками навчального року в два етапи: 

перший етап з 15 лютого до 31 травня поточного року на факультетах та 

кафедрах;  

другий етап з 01 червня до 25 серпня поточного року на базі Університету 

за результатами 1-го етапу конкурсу.  

2.2. Організатори відповідають за створення належних умов та 

встановлений порядок проведення Конкурсу, представлення конкурсантів, 

інформаційне забезпечення Конкурсу та висвітлення його результатів. 

2.3. Організація і проведення першого етапу Конкурсу покладається на 

начальників (декана) факультетів,  які створюють конкурсні комісії 1-го етапу на 

підпорядкованих факультетах. Даний етап передбачає: 

2.3.1. Створення конкурсних комісій 1-го етапу на відповідних факультетах 

(з обов’язковим включенням до них керівництва факультету, найбільш 

досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр та представників 

студентського та курсантського самоврядування відповідних факультетів);  

2.3.2. Складовими 1-го етапу Конкурсу є: 

2.3.2.1. відвідування навчальних занять, які проводять конкурсанти, 

членами конкурсних комісій. На навчальному занятті члени комісії оцінюють: 

 відповідність теми лекції робочій програмі навчальної 

дисципліни та робочому навчальному плану; 

 загальну методику побудови лекції; 

 комунікативні уміння конкурсанта (володіння аудиторією, 

взаємозв’язок з нею тощо); 

 володіння засобами риторики; 

 застосування прийомів, які сприяють підвищенню пізнавальної 

активності навчаємих;  

 застосування новітніх методів, засобів навчання, сучасних 

інформаційних технологій; 

 забезпеченість заняття авторською навчальною, методичною 

літературою, програмними та іншими засобами тощо. 

2.3.2.2. розгляд та оцінювання інформації, щодо особистої участі 

конкурсанта у: 

- розробці і впровадженні науково-методичних, методичних, наочних та 

електронних навчальних матеріалів; 

- розробці і впровадженні нових форм, методів і технологій навчання, в 

тому числі й інформаційних; 

- впровадженні передового досвіду викладання та організації освітнього 

процесу; 

- організації та проведенні науково-методичних конференцій, 

симпозіумів, семінарів, тощо; 

- підготовці та проведенні студентських, курсантських олімпіад; 



- організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних 

заходів; 

- оцінки рівня педагогічної майстерності конкурсанта за підсумками  

проведення ним показового навчального заняття; 

- громадському та суспільному житті НУЦЗ України тощо. 

2.3.2.3. підведення підсумків за результатами 1-го етапу Конкурсу та 

визначення його переможців. 

2.3. За підсумками першого етапу та для участі у другому етапі Конкурсу 

факультети надають інформацію про переможця (один конкурсант з 

факультету) до конкурсної комісії 2-го етапу. 

2.4. Для проведення другого етапу конкурсу  за пропозиціями підрозділів 

НУЦЗ України відповідним наказом створюється конкурсна комісія з фахівців 

НУЦЗ України, які не є учасниками Конкурсу. 

2.5. Для участі у другому етапі Конкурсу факультетам до 31 травня 

поточного року до конкурсної комісії 2-го етапу необхідно подати наступні 

документи: 

- витяг з протоколу засідання факультету (про проведення та результати 1-го 

етапу Конкурсу); 

-  лист-подання на участь у другому етапі Конкурсу (додаток 1). 

Лист-подання підписує начальник (декан) відповідного факультету.  

Характеристика на конкурсанта повинна висвітлювати інформацію про 

його морально-психологічні якості та фахову компетентність із зазначенням 

основних досягнень у покращенні науково-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни, методики викладання, організації та здійсненні освітнього процесу 

протягом навчального року.  

Характеристику на конкурсанта підписує начальник (декан) факультету. 

2.6. Організація і забезпечення проведення другого етапу Конкурсу 

покладається на конкурсну комісію 2-го етапу. 

2.6.1. Складовими 2-го етапу Конкурсу є: 

2.6.1.1. розгляд конкурсною комісією НУЦЗ України матеріалів, 

зазначених у додатку №1 цього Порядку проведення Конкурсу "Кращий 

викладач року" серед науково-педагогічних працівників для визначення 

переможців 2-го етапу; 

2.6.1.2. співбесіду з конкурсантами з питань нормативно-правових та 

психолого-педагогічних аспектів організації та провадження освітнього процесу;  

2.6.1.3. визначення переможців 2-го етапу конкурсною комісією 

здійснюється за підрахунками кількості голосів всіх членів комісії. 

2.7. Результати проведення Конкурсу оголошуються наказом                

НУЦЗ України, в якому визначаються заходи щодо заохочення переможців 

згідно з цим Порядком. 

2.8. За підсумками двох етапів Конкурсу, секретар конкурсної комісії 

подає (не пізніше 20 вересня поточного року) інформацію про заохочення 

переможців до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 



    Додаток № 2 

до наказу НУЦЗ України 

   від _______2016 № ____         

СКЛАД 

конкурсної комісій для проведення Конкурсу "Кращий викладач року" 

серед науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України 

 

Голова комісії  полковник служби цивільного захисту НАЗАРОВ Олег 

Олександрович, перший проректор з навчальної та 

методичної роботи 

Секретар  

комісії 
 капітан служби цивільного захисту СЕРГІЄНКО 

Олександр Олександрович, викладач-методист 

навчально-методичного відділу 

Члени комісії  полковник служби цивільного захисту МОРОЗОВ 

Андрій Іванович, начальник навчально-методичного 

відділу; 

 ХРИСТЕНКО Віталій Євгенович, провідний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії 

екстремальної та кризової психології науково-дослідного 

центру; 

 полковник служби цивільного захисту УВАРОВ Юрій 

Володимирович, начальник науково-методичного центру 

навчальних закладів ДСНС України; 

 полковник служби цивільного захисту КУФЛІЄВСЬКИЙ 

Андрій Станіславович, начальник соціально-

психологічного факультету; 

 полковник служби цивільного захисту ПЕРЕЛИГІНА 

Ліна Анатоліївна, начальник кафедри психології 

діяльності в особливих умовах; 

 КУЛЄШОВ Микола Миколайович, професор кафедри 

управління та організації діяльності у сфері цивільного 

захисту; 

 полковник служби цивільного захисту МИХАЙЛЮК 

Олександра Петрівна, професор кафедри пожежної і 

техногенної безпеки об'єктів та технологій; 

 полковник служби цивільного захисту БОНДАРЕНКО 

Сергій Миколайович, доцент кафедри автоматичних 

систем безпеки та інформаційних технологій; 



 КОМЯК Валентина Михайлівна, професор кафедри 

фізико-математичних дисциплін; 

 СТРІЛЕЦЬ Віктор Маркович, доцент кафедри охорони 

праці та техногенно-екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток № 1  

до порядку проведення 

Конкурсу "Кращий викладач 

року" серед науково-

педагогічних працівників  

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ 

на участь у другому етапі Конкурсу "Кращий викладач року"  

серед науково-педагогічних працівників  

Національного університету цивільного захисту України 
 

____________________________________________________________________ 
(найменування факультету або кафедри) 

направлений 

____________________________________________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта) 

для участі у другому етапі Конкурсу на звання "Кращий викладач року" 

 

ОСНОВНІ ДАНІ ПРО КОНКУРСАНТА 

 

____________________________________________________________________ 
(повна назва посади, рік народження) 

____________________________________________________________________ 
(повне найменування та  рік   закінчення   вищого  навчального закладу, спеціальність за дипломом) 

 

 Наявність наукових ступенів та вчених звань у послідовності їх 

присудження та присвоєння: 

 кандидат (доктор) ______________________________наук з_______ р.; 
             (назва) 

 доцент (професор) кафедри ____________________________  з _____ р.;  
(назва) 

або старшого наукового співробітника зі спеціальності _____________________ 
       (шифр, назва спеціальності) 

____________________________________________________________з______ р. 

 

 Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня 

акредитації ___________ років, у т.ч. в НУЦЗ України ___________ років. 

 

 Обсяг аудиторного навантаження за поточний навчальний рік ________. 
                   (годин) 

 Основні навчальні курси, які веде конкурсант (з виділенням кількості 

лекційних годин), керівництво курсовим, дипломним проектуванням, 

семінарськими та лабораторними заняттями: 

____________________________________________________________________  



____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 Участь у науково-методичній роботі кафедри, у методичному 

забезпеченні освітнього процесу: ______________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Підготував призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців 

конкурсів студентських наукових робіт _________________. 
                                                        (кількість) 

 Наявність почесних звань, присудження державних премій, 

рекомендації-підтримки профільних кафедр та інших навчальних закладів про 

педагогічну діяльність  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Має _____ публікацій, з них _____ наукового та ___ навчально-

методичного характеру. 

 Під час роботи на посаді видано _________ друкованих праць, в тому 

числі протягом останнього навчального року _____ навчальних видань (вказати 

назву, вид видання):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Найбільш значні науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники тощо) 

конкурсанта за останній навчальний рік:_______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА: (за останні 5 років)______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВОК: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Начальник (декан) факультету _______________  __________________ 
              (підпис)        (П.І.Б.)  

 


