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Додаток 1 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 28.01.20  № 2-р 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс “Кращий викладач 2020 року”  
у кооперативних закладах вищої освіти 

 
1. Загальні положення 

1.1. Конкурс “Кращий викладач 2020 року” проводиться з метою підвищення якості 
освіти, виявлення та підтримання творчої праці викладачів кооперативних коледжів, 
підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків. 

1.2. Завданнями конкурсу є: 
● підвищення ролі викладача в підготовці фахівців; 
● забезпечення формування загальних і фахових компетентностей у студентів; 
● сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстер-

ності; 
● поширення кращого педагогічного досвіду; 
● сприяння самореалізації педагогічних працівників; 
● забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності. 

1.3. У конкурсі у 2020 році беруть участь викладачі кооперативних закладів 
вищої освіти з проведення практичного (семінарського, лабораторного) заняття з 
циклів фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та 
практичної підготовки. 

2. Організація та проведення конкурсу 

2.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Організаційний комітет, особовий 
склад якого затверджує Правління Укркоопспілки. 

2.2. Науково-методичне керівництво конкурсом здійснює Навчально-методичний 
центр Укоопспілки “Укоопосвіта”. 

2.3. Конкурс “Кращий викладач 2020 року” проводиться у два тури: 
І тур – у кожному кооперативному закладі вищої освіти (лютий-квітень 2020 року); 

ІІ тур – у кооперативних закладах вищої освіти (травень 2020 року). 
2.4. Для організації та проведення І і ІІ турів конкурсу в коледжах наказом керівника 

створюють організаційний комітет та конкурсну комісію. 
2.5. Організаційний комітет створюють із представників адміністрації закладу вищої 

освіти і профспілок. 
2.6. Для підбиття підсумків конкурсу утворюють конкурсні комісії у кожному закладі 

вищої освіти з числа провідних викладачів за пропозицією циклових комісій. 
2.7. Організаційний комітет закладу вищої освіти проводить організаційну роботу з 

підготовки та проведення конкурсу, визначає і забезпечує порядок його проведення, приймає 
матеріали від викладачів на конкурс та за поданням конкурсної комісії визначає і нагороджує 
переможців закладу вищої освіти. 

2.8. Конкурсна комісія закладу вищої освіти оцінює матеріали, подані викладачами на 
конкурс у І турі, визначає переможців і подає на затвердження до свого організаційного 
комітету. 
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2.9. Конкурсна комісія закладу вищої освіти оцінює матеріали учасників конкурсу 
всіх кооперативних коледжів у ІІ турі та подає Критерії оцінювання роботи викладачів – 
учасників конкурсу (додаток 2) на затвердження до свого організаційного комітету. 

2.10. Організаційний комітет закладу вищої освіти оформляє результати конкурсу у 
закладі вищої освіти та всі матеріали переможця конкурсу в І турі, визначені в розділі 3, 
разом із Протоколом рішення організаційного комітету закладу вищої освіти, 
критеріями оцінювання роботи викладача направляє до Навчально-методичного 
центру Укоопспілки “Укоопосвіта” та в усі кооперативні коледжі в електронному 
варіанті до 30 квітня 2020 року. 

3. Перелік матеріалів, що подаються учасником конкурсу 
Для участі в І турі конкурсу претендент подає до організаційного комітету закладу 

вищої освіти пронумеровані такі матеріали: 
1. анкету учасника (додаток 1); 
2. методичне забезпечення відкритого заняття з навчальної дисципліни: 

2.1.  витяг із навчального плану за встановленою формою; 
2.2.  програма навчальної дисципліни; 
2.3.  робоча програма навчальної дисципліни з рецензією від роботодавця; 
2.4.  критерії оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни; 
2.5.  підручники і навчальні посібники (авторські, за наявності); 
2.6.  текст лекції за темою практичного (семінарського, лабораторного) 
заняття; 

2.7.  інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 
лабораторних занять; 

2.8.  методичні рекомендації для самостійної роботи студентів за 
темою практичного (семінарського, лабораторного) заняття; 

2.9.  засоби діагностики результатів навчання студентів; 
2.10. результати навчання студентів (за результатами поточного 
контролю знань на відкритому занятті); 

3. список наукових публікацій (ксерокопія перших сторінок наукового 
видання та статті); 

4. копії дипломів (сертифікатів, грамот тощо) переможців конкурсів, 
олімпіад викладача і студентів з відповідної навчальної дисципліни. 

4. Підбиття підсумків і нагородження учасників конкурсу 
4.1. У кожному закладі вищої освіти організаційний комітет у І турі визначає 

переможців конкурсу і форми їх матеріального та морального заохочення. 
4.2. Критерії оцінювання учасників конкурсу зазначено в додатку 2. 

4.3. Організаційні комітети усіх кооперативних закладів вищої освіти у ІІ турі 
затверджують Критерії оцінювання роботи викладачів – учасників конкурсу (додаток 2) 
і надсилають їх до 15 травня 2020 р. на затвердження Організаційному комітету 
Укркоопспілки для визначення рейтингу учасників конкурсу “Кращий викладач 2020 року”. 

4.4. Організаційний комітет Укркоопспілки за Критеріями оцінювання роботи 
викладачів – учасників конкурсу, надісланими організаційними комітетами усіх 
кооперативних закладів вищої освіти визначає переможців конкурсу.  
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4.5. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів, можуть бути 
представлені до відомчих заохочувальних відзнак, та за умови відповідності вимогам  
Положення про атестацію педагогічних працівників коледжів і технікумів споживчої 
кооперації України, затвердженого постановою Правління Укркоопспілки від 24.03.2015  
№ 4, переможцям конкурсу присвоюють педагогічне звання викладач-методист. 

5. Фінансування конкурсу 
Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів 

кооперативних закладів вищої освіти. 

 
Директорка Департаменту кадрової політики,  
освіти і науки Укркоопспілки,  
директорка НМЦ “Укоопосвіта”                Л. Г. Войнаш 

УКРАЇНА 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
(У К Р К О О П С П І Л К А) 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
09.02.2018 № 2-р 

м. Київ 

 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
Про конкурс “Кращий викладач 2018 року”  
у кооперативних закладах вищої освіти 
 
 

З метою виявлення і підтримання творчої праці викладачів кооперативних коледжів, 
підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків:  

1. Провести конкурс “Кращий викладач 2018 року” в кооперативних закладах вищої 
освіти.  

2. Затвердити Положення про конкурс “Кращий викладач 2018 року” в кооперативних 
закладах вищої освіти та склад організаційного комітету Укркоопспілки (додатки 1, 2). 

3. Керівникам кооперативних закладів вищої освіти забезпечити участь викладачів у 
конкурсі. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на директора Департаменту 
кадрової політики, освіти і науки, директора НМЦ “Укоопосвіта” Войнаш Л.Г. 

 
 
  

Т. в. о. Голови Правління                       В. П. Левицький 
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Додаток 1 

АНКЕТА 
учасника _____ туру конкурсу 
“Кращий викладач 2020 року” 

в кооперативних закладах вищої освіти 
1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
2. Рік народження _______________________________________________ 
3. Назва закладу вищої освіти, який представляє учасник  _____________ 

____________________________________________________________________ 
4. Назва закладу вищої освіти, рік закінчення, спеціальність ___________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. Дисципліни, які Ви викладаєте __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. Дисципліна (практика), з якої Ви подаєте конкурсні матеріали_______ 
____________________________________________________________________ 
 7. Вид і тема відкритого навчального заняття ________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Загальний стаж роботи _________________________________________ 
9. Педагогічний стаж _____________________________________________ 
10. Категорія, педагогічне звання __________________________________ 
11. Учений ступінь, учене звання __________________________________ 
12. Педагогічна проблема, над якою Ви працюєте ____________________ 

____________________________________________________________________ 
13. Які інноваційні технології навчання використовуєте у своїй роботі 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

14. Педагогічні технології, якими користуєтеся ______________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

Підпис учасника ___________________ 
“____”_____________ 2020 р. 
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Додаток 2 
 
 

Критерії 
оцінювання роботи викладача ___________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

з навчальної дисципліни (практики)______________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Вид діяльності 
Максимальна 
кількість  
балів 

Вистав-
лені 
бали 

 
 

(найменування закладу вищої освіти) 

1. Оцінювання документації  25  

1.1. Методичне забезпечення відкритого навчального заняття з 
дисципліни  відповідно до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 №1187, та Положення про 
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, 
рекомендованого НМЦ "Укоопосвіта" від 17.01.2013: 25  

1.1.1. Структура методичного забезпечення 5  

1.1.2. Зміст методичного забезпечення (відповідність змісту 
програми навчальної дисципліни та робочої програми 
навчальної дисципліни, науковість, систематичність та 
послідовність, реалізація міждисциплінарних зв’язків, зв'язок 
теорії з практикою, професійне спрямування тощо) 20  

2. Педагогічна майстерність 
(відеозапис відкритого заняття (80-90 хв)) 75  

1. Організаційний аспект: 

готовність викладача до заняття (наявність методичного 
забезпечення, своєчасність початку і закінчення заняття, 
зовнішній вигляд викладача); 

готовність студентів до заняття (наявність конспектів, 
навчальної літератури, відсутність запізнень, зовнішній вигляд 
студентів тощо) 

5  
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2. Програмно-цільовий аспект: 

відповідність теми заняття програмі навчальної дисципліни та 
робочій програмі навчальної дисципліни; 

правильність визначення мети заняття; 

забезпечення мотивації студентів у процесі засвоєння теми 
заняття (розкриття значення теми заняття для професійної 
діяльності, приведення прикладів з практичного досвіду, 
використання елементів ділових ігор, дискусій тощо); 

реалізація міждисциплінарних та внутрішньодисциплінарних 
зв’язків; 

доцільність розподілу і використання часу на занятті 

5  

3. Контрольно-корекційний аспект: 

забезпечення доаудиторної самостійної підготовки студентів 
до заняття (конспект, реферат, повідомлення, кросворди тощо); 

відповідність методів контролю змісту загальних та професій-
них компетентностей; 

вміння викладача оптимально поєднувати різні методи 
контролю; 

рівень об’єктивності і вимогливості викладача під час 
оцінювання знань студента 

5  

4. Науково-змістовний аспект: 

відповідність змісту заняття меті; 

рівень володіння викладачем навчальним матеріалом; 

зв’язок теорії з практикою, професійна спрямованість 

15  

5. Методичний аспект: 

раціональність структури заняття загалом і за елементами; 

навчально-методичне забезпечення заняття; 

відповідність методів і засобів навчання меті та виду заняття; 

ступінь активізації студентів на занятті; 

реалізація індивідуального підходу до студентів; 

наявність зворотнього зв’язку зі студентами; 

оволодіння студентами навичками самостійної роботи; 

методична завершеність заняття 

10  

6. Риторико-комунікативний аспект: 

уміння пояснювати навчальний матеріал (зрозумілість, 
правильність, доступність, логічність); 

10  
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культура мовлення викладача (правильність, змістовність, 
доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, 
простота та емоційна виразність, образність, барвистість, 
чистота тощо) 

7. Результати навчання: 

результати виконання тестових завдань, вирішення задач або 
кейсів для поточного контролю знань і вмінь 

15  

8. Виховний аспект: 

педагогічна доцільність постановки виховної мети заняття та 
ступінь її реалізації (соціально-економічної, правової, 
екологічної, патріотичної, етичної, моральної тощо) 5  

9. Проведення самоаналізу відкритого заняття (до 5 хв) 5  

Максимальна оцінка – 100 балів 
 

Примітка:  
1. Матеріали, які не відповідають вимогам цього Положення, не оцінюють. 

2. При рівнів кількості набраних балів враховують: 
Ø написання навчально-методичної літератури, виданої НМЦ “Укоопосвіта”,  

Ø наявність наукових публікацій; 
Ø досягнення викладача і студентів у конкурсах, олімпіадах, 
3. За рішенням організаційного комітету і конкурсної комісії знімають бали за 

недотримання вимог цього Положення щодо термінів подання, оформлення та обсягу 
матеріалів тощо. 

Голова конкурсної комісії __________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

Члени конкурсної комісії ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)    (підпис) 

“____”_____________ 2020 р. 
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Додаток 2 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 28.01.20  № 2-р 

 
СКЛАД 

організаційного комітету конкурсу “Кращий викладач 2020 року” 
у кооперативних закладах вищої освіти 

 

 
 

1.  Войнаш Л. Г. – член Правління Укркоопспілки, директор 
Департаменту кадрової політики, освіти і науки 
Укркоопспілки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, голова 
оргкомітету; 

2. Мулярчук В. М. – заступник голови Ради ректорів і директорів вищих 
навчальних закладів споживчої кооперації України,  
директор Тернопільського кооперативного торго-
вельно-економічного коледжу, к.е.н., член оргкомі-
тету;  
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