Додаток 1
до наказу ІДУЦЗ
від 18.06.2019 № 98

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНКУРС «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ РОКУ»
СЕРЕД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до законів України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, наказів МОН України від 07.08.2002 № 450 “Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, наказів ІДУЦЗ
від 07.04.20114 № 90 “Про затвердження норм часу для планування й обліку
навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних
працівників ІДУЦЗ”, від 04.09.2015 № 111 “Про внесення змін до наказу
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту від 07.04.2014
№90”, від 09.02.2016 № 15 “Про внесення змін до наказу Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту від 07.04.2014 №90”, та інших
нормативно-правових актів МОН та ДСНС, які регламентують діяльність
вищих навчальних закладів.
1.2. Конкурс «Кращий викладач року» серед науково-педагогічних
працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі
– Інститут) проводиться з метою виявлення і популяризації педагогічних
здобутків, поширення передового педагогічного досвіду та стимулювання
творчої праці науково-педагогічних працівників.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
огляд та аналіз участі кращих науково-педагогічних працівників
Інституту у навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі;
формування позитивного соціального та професійного іміджу науковопедагогічних працівників;
оцінка рівня професійних знань конкурсантів;
підтримання інтелектуальної творчої діяльності серед науковопедагогічних працівників;
виявлення і поширення досвіду застосування новітніх технологій,
методів і засобів навчання;
стимулювання педагогічної діяльності кращих науково-педагогічних
працівників.
1.4. Конкурс передбачає виявлення переможця у сфері освітньої
діяльності Інституту.
Об’єктами індивідуальної оцінки є чотири види робіт: навчальна, наукова,
методична і організаційна робота.

Показники системи визначення індивідуальної оцінки розроблені та
затверджені в процесі спільного обговорення відповідними структурними
підрозділами Інституту (Додаток 1).
1.5. Учасниками Конкурсу є науково-педагогічні працівники Інституту.
1.6. Загальними вимогами до конкурсантів є:
фахова,
комунікативна,
педагогічна,
соціально-економічна
та
загальнокультурна гуманітарна компетентність;
позитивне оцінювання фахових й особистісних якостей працівника його
колегами та слухачами.
1.7. Конкурс є відкритим.
1.8. Кожна кафедра Інституту висуває для участі в Конкурсі одного
представника. Відповідне рішення приймається на засіданні кафедри та
оформляється протоколом, який подається на розгляд Комісії.
1.9. Переможець Конкурсу визначаються шляхом таємного голосування
на засіданні Методичної ради Інституту.
2. Порядок організації та проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться протягом поточного року в Інституті, який
триває з 1 січня до 15 вересня.
2.2. Переможець Конкурсу визначається наступним чином:
Кафедри Інституту висувають кандидатуру для участі в Конкурсі;
комісія після вивчення матеріалів на претендентів на своєму засіданні
та оформлення відповідного протоколу виходить з пропозицією до голови
Методичної ради щодо проведення засідання Методичної ради (до 15 вересня);
кожен з кандидатів готує виступ та звітує про роботу яка ним проведена
на Методичній раді Інституту;
Методична рада Інституту приймає рішення про визначення одного
викладача з числа науково-педагогічного складу Інституту для визнання його
кращим викладачем року. Рішення приймається таємним голосуванням;
Результати голосування затверджуються Методичною радою та
оголошуються наказом начальника Інституту «Про підведення підсумків
конкурсу та заохочення переможців».
2.3. Комісія з організації та проведення Конкурсу відповідає за створення
належних умов та дотримання встановленого порядку проведення Конкурсу,
достовірне його інформаційне забезпечення.
2.4. За результатами проведення Конкурсу пропозиції щодо заохочення
переможця не пізніше 20 вересня поточного року направляються Інститутом до
органу управління освітою і наукою у складі центрального апарату ДСНС
України для відповідної реалізації.
2.5. Інформація про результати Конкурсу та його переможця
розміщується на веб-сторінці Інституту.
_____________________

