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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗВАННЯ КРАЩИЙ 
ВИКЛАДАЧ 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс на звання кращого викладача (далі – Конкурс) 
Центральноукраїнського інститут розвитку людини  (далі – Інститут) запроваджується з 
метою стимулювання навчальної, науково-дослідної, методичної та організаційної роботи 
викладачів Інституту, проводиться за вибраними кандидатурами від Інституту щорічно у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» та присвячується 
річниці заснування Університету «Україна».  

1.2. Завданнями Конкурсу є:  

 підвищення престижності посади викладача кафедри; 
 сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової майстерності 

викладача кафедри; 
 стимулювання науково-дослідницької та науково-методичної роботи викладача 

кафедри;  
 поширення кращого професійного, наукового та науково-методичного досвіду.  

1.3. У Конкурсі можуть брати участь викладачі як штатні, так і сумісники. 

1.4. У Конкурсі не може брати директор Інституту. 

1.5. Конкурс проводиться за результатами роботи викладачів упродовж 
попереднього навчального року за такими номінаціями: 

 кращий викладач соціальних дисциплін; 
 кращий викладач юридичних дисциплін; 
 кращий викладач економічних дисциплін; 
 кращий викладач інженерно-технічних дисциплін; 
 кращий викладач інформаційних дисциплін; 
 кращий викладач природничих дисциплін; 
 кращий викладач гуманітарних дисциплін; 
 кращий викладач-новатор; 
 кращий викладач-керівник НДРС; 
 кращий молодий викладач-дослідник. 

2. Керівництво Конкурсом 

2.1. Для проведення Конкурсу створюється Конкурсна комісія. 
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2.2. Рішення про присвоєння звання «Кращий викладач» приймається конкурсною 
комісією Університету. 

2.3. Організаційне керівництво Конкурсом забезпечується Управлінням 
навчально-виховної роботи Університету. 

3. Порядок подання та розгляду документів  
на здобувачів звання «Кращий викладач» (за номінаціями) 

3.1. На здобувачів звання «Кращий викладач» готуються подання, які 
обговорюються на засіданнях кафедр і передаються разом із витягом із протоколу 
засідання до Управління навчально-виховної роботи для розгляду Конкурсною комісією 
(не пізніше ніж за тиждень до засідання комісії). 

3.2. Кращий викладач із фаху повинен відповідати таким вимогам: 

 мати високий рівень володіння методикою викладання дисциплін, володіти 
інноваційними педагогічними технологіями, методами формування мотивації до 
навчання, високим рівнем знань теоретичних основ та сучасних досягнень науки з 
курсу; 

 забезпечувати сталу позитивну динаміку рівня навчальних досягнень студентів із 
дисципліни, курсу; новаторським рівнем творчої діяльності, її високою 
результативністю, ініціативністю, бездоганною професійною майстерністю. Мати 
найкращу відвідуваність занять студентами; 

 мати опубліковані підручники, навчальні посібники, навчально-методичні 
матеріали, монографії, наукові статті за поточний навчальний рік; 

 мати розміщений е-курс на платформі Інтернет-підтримки навчального процесу; 
 брати участь у суспільно-виховній роботі студентів; 
 брати участь у громадській роботі: членство в редколегіях наукових журналів та 

збірників, робота в атестаційних комісіях, участь в організації з’їздів та 
конференцій, проведенні студентських олімпіад; 

 брати участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, наукових 
комісіях, експертних радах АК  України; 

 постійно формувати та підтримувати позитивний імідж університету, брати активну 
участь у профорієнтаційній роботі. 

Звання «Кращий викладач-новатор» присвоюється за внесок у розроблення та 
впровадження інноваційних технологій, у т. ч. елементів системи супроводу навчання та 
технологій інклюзивного навчання студентів з інвалідністю; опублікування результатів 
наукових досліджень у фахових виданнях України та провідних закордонних наукових 
виданнях, монографіях, новаторських підручниках, посібниках; участь у вітчизняних та 
закордонних конференціях; отримані охоронні документи на об’єкти інтелектуальної 
власності; подані проєкти та отримані гранти; розміщення е-курсів на платформі Інтернет-
підтримки навчального процесу. 

Звання «Кращий викладач-керівник НДРС»  присвоюється за керівництво науково-
дослідницькою роботою студентів із наведенням результатів за участь в олімпіадах та 
конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів; наявність спільних та студентських 
публікацій; впровадження наскрізної тематики наукових досліджень студентів із 
деталізацією завдань на реферати, літературні огляди, курсові та дипломні роботи; участь 
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у наукових конференціях; керівництво студентськими науковими формуваннями; 
розміщення е-курсів на платформі Інтернет-підтримки навчального процесу. 

Звання «Кращий молодий викладач-дослідник» присвоюється за внесок у 
виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, публікацію їх 
результатів у фахових виданнях України та провідних закордонних наукових виданнях; 
участь у вітчизняних та закордонних наукових конференціях; отримані охоронні 
документи на об’єкти інтелектуальної власності; подані проєкти та отримані гранти; 
керівництво науковою роботою студентів; розміщення е-курсів на платформі Інтернет-
підтримки навчального процесу. Вік учасників конкурсу за цією номінацією не повинен 
перевищувати 35 років на час чергового конкурсу. 

3.3. Конкурсна комісія перевіряє відповідність Подання вимогам до здобувачів і 
приймає рішення щодо присвоєння звання «Кращий викладач» більшістю голосів, 
присутніх на засіданні. 

4. Відзначення Кращих викладачів Університету «Україна» 

4.1. Переможцям Конкурсу видається диплом та грошова премія у розмірі 700 грн 
за перемогу в кожній номінації. 

4.2. Список переможців Конкурсу кращих викладачів Університету «Україна» 
публікується в газеті «Університет «Україна». 

4.3. Переможцям Конкурсу заноситься відповідний запис до трудової книжки. 
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Додаток 1 

ПОДАННЯ  
на присвоєння звання «Кращий викладач Університету «Україна»  

 
у номінації «Кращий викладач ___________________________ дисциплін» 

 
_________________________________________________________ 

(повна назва навчально-виховного підрозділу) 

від кафедри _______________________________________________________   

 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада, науковий ступінь, вчене звання  
Штатник/сумісник  
Стаж роботи в Університеті «Україна» з ___________ року 
Навчальні дисципліни  
Наявність е-курсу на платформі Інтернет-
підтримки навчального процесу з кожної 
дисципліни  

(посилання на е-курс) 

Рівень володіння методикою викладання 
дисциплін, володіння інноваційними 
педагогічними технологіями, методами 
формування мотивації до навчання, рівень знань 
теоретичних основ та сучасних досягнень науки з 
дисциплін, які викладає 

 

Опубліковані підручники, навчальні посібники, 
навчально-методичні матеріали, монографії, 
наукові статті за минулий навчальний рік 

 

Участь у громадській роботі: членство в 
редколегіях наукових журналів та збірників, 
робота в атестаційних комісіях, участь в 
організації з’їздів та конференцій, проведенні 
студентських олімпіад 

 

Виступи на конференціях, нарадах (семінарах), 
симпозіумах, конкурсах:  
- міжнародних;  
- державних;  
- регіональних;  
- обласних;  
- районних 

 

Участь у суспільно-виховній роботі студентів  
Участь у профорієнтаційній роботі кафедри  
Інші здобутки, що засвідчують високий рівень 
фахової майстерності викладача 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри «____» ___________________ 20___ р., протокол № ___ 

 
Завідувач кафедри           ____________________       _________________  

(підпис)                                             ПІБ 
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Додаток 2 

ПОДАННЯ  
на присвоєння звання «Кращий викладач Університету «Україна»  

у номінації «Кращий викладач-новатор» 
_________________________________________________________ 

(повна назва навчально-виховного підрозділу) 

від кафедри _______________________________________________________   
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада, науковий ступінь, вчене звання   
Штатник/сумісник  
Стаж роботи в Університеті «Україна» з ___________року 
Навчальні дисципліни  
Наявність е-курсу на платформі 
Інтернет-підтримки навчального 
процесу з кожної дисципліни  

(посилання на е-курс) 

Короткий опис розробленої/ 
впровадженої технології чи елементу 
супроводу навчання 

 

Опублікування результатів: монографії, 
підручники, посібники, публікації у 
фахових  виданнях України, провідних 
закордонних наукових виданнях, у т.ч., 
індексованих у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science  (автор, 
назва, видавництво, кількість стор., рік) 

 

Апробація результатів на наукових 
заходах (статус та назва заходу, назва 
доповіді, рік) 

 

Де впроваджені результати (організація, 
рік) 

 

Назви державних науково-дослідних 
програм, у яких бере участь 

 

№ реєстрації теми в УкрІНТЕІ  
Отримання патентів, документів на 
винаходи 

 

Підготовка проєктів на гранти  
Короткий опис освітніх інновацій, 
технологій, методик супроводу, 
впроваджених здобувачем 

 

Інші здобутки, які засвідчують 
інноваційність результатів роботи 

 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри «____» ___________________ 20___ р., протокол № ___ 

 
Завідувач кафедри           ____________________       _________________ 
                                                    (підпис)                                                ПІБ 
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Додаток 3 

ПОДАННЯ  
на присвоєння звання «Кращий викладач Університету «Україна»  

у номінації «Кращий викладач - керівник НДРС» 
_________________________________________________________ 

(повна назва навчально-виховного підрозділу) 

від кафедри _______________________________________________________   
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада, науковий ступінь, вчене звання   
Штатник/сумісник  
Стаж роботи в Університеті «Україна» з  ____________ року 
Навчальні дисципліни  
Наявність е-курсу на платформі Інтернет-
підтримки навчального процесу з кожної 
дисципліни  

(посилання на е-курс) 

Назви затверджених наскрізних наукових 
тем 

 

Залучені студенти-виконавці (ПІБ, курс, 
група) 

 

Опублікування результатів: 
 спільні публікації (автори, назва, 
видавництво, кількість стор., рік) 
 студентські публікації (автор, назва, 
видавництво, кількість стор., рік) 

 

Апробація результатів на наукових 
заходах (статус та назва заходу, назва 
доповіді, рік) 

 

Результати участі в олімпіадах та 
конкурсах студентських наукових робіт 
(статус та назва  конкурсу, олімпіади, ПІБ 
студента, назва роботи, рік, місце) 

 

Результати участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт із 
галузей знань і спеціальностей (напрям, 
ПІБ студента, назва роботи, рік, місце) 

 

Керівництво студентським науковим 
формуванням (СННВП, науковий гурток, 
проблемна група тощо); кількість 
залучених студентів 

 

Особистий внесок керівника НДРС у 
розвиток студентської науки 

 

Інші здобутки, що засвідчують високий 
рівень керівництва НДРС 

 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри «____» ___________________ 20__ р., протокол № ___ 

 
Завідувач кафедри           ____________________       _________________  

(підпис)                                             ПІБ 
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Додаток 4 

ПОДАННЯ  
на присвоєння звання «Кращий викладач Університету «Україна»  

у номінації «Кращий молодий викладач-дослідник» 
_________________________________________________________ 

(повна назва навчально-виховного підрозділу) 

від кафедри _______________________________________________________   
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 

 

Дата народження 
 

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 
 

 

Штатник/сумісник 
 

 

Стаж роботи в Університеті «Україна» 
 

з  _____________ року 

Навчальні дисципліни 
 

 

Наявність е-курсу на платформі Інтернет-
підтримки навчального процесу з кожної 
дисципліни  
 

(посилання на е-курс) 

Короткий опис проведеного наукового 
дослідження, розробленої технології 
 

 

Опублікування результатів наукових 
досліджень: монографія, публікації у фахових 
виданнях України та провідних закордонних 
наукових виданнях, у т.ч., індексованих у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of 
Science (автор, назва, видавництво, кількість 
стор., рік) 

 

Апробація результатів на наукових заходах 
(статус та назва заходу, назва доповіді, рік) 

 

Підготовка проєктів на гранти   
Отримання патентів, документів на винаходи  
Керівництво науковою роботою студентів 
(результати участі в конкурсах студентських 
наукових робіт різних рівнів, олімпіадах, 
наукові публікації студентів, спільні наукові 
публікації, керівництво студентськими 
науковими формуваннями) 

 

Інші здобутки викладача, що засвідчують 
високий рівень інноваційної діяльності 

 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри «____» ___________________ 20__ р., протокол № ___ 

 
Завідувач кафедри           ____________________       _________________ 

(підпис)                                        ПІБ 
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