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Заклад вищої освіти 

"Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

                                      "УКРАЇНА" 
 

Higher Education Institution 

"Open  

International       UNIVERSITY  

of Human Development 

                                      "UKRAINE" 

 

Н А К А З  
 

м. Київ 
 

«26» травня 2022 року № 43 

 

Про проведення Конкурсу на  

краще заняття у форматі  

дистанційної роботи 

 

З метою стимулювання навчальної, науково-дослідної, методичної та 

організаційної роботи викладачів університету в рамках Положення про 

організацію навчального процесу в Університеті «Україна» з використанням 

дистанційних технологій 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_U

U/Distanciyne_navchannya/Pol_pro_orh_navch_prots_z_vykoryst_DN.pdf 

Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-

педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини «Україна» 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_U

U/Upravlinnya_yakistyu/Polozh_pro_provedennya_ta_ocinyuvannya_vidkritih_zany

at_19.pdf, Положення про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття із 

застосуванням іноземної мови 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_U

U/Navch_metod_d-

t/Zamina_29_04_2021/Pologennia_pro_Concurs_na_krashche_vidkr_zanyattya_inoz

emn_movoyu.pdf   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 30 травня по 24 червня 2022 року Конкурс на краще 

відкрите заняття у форматі дистанційної роботи. 

2. Затвердити журі Конкурсу у складі:  

Голова – Коляда О. П., проректор з освітньої діяльності. 

Заступник голови – Баула В.М., начальник відділу методичної роботи. 

Секретар – Міщанюк О.В., провідний фахівець відділу методичної 

роботи. 

Члени: 

- проректор з міжнародної та наукової діяльності Давиденко Г.В.; 
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- начальник управління ліцензування, акредитації та моніторингу якості 

освіти Володіна Л.В.; 

- начальник управління міжнародної освіти та документального 

супроводу вступу Веденєєва О.А.; 

- начальник управління наукової та міжнародної діяльності 

Гребенюк А.О.; 

- керівники навчально-виховних підрозділів базової структури 

Адирхаєв С. Г., Барна Н. В., Малишев В. В., Мовчан В.О., Нестеренко С. С., 

Самарай В.П., Смолянова С.І., Терещенко А. Л.; 

- завідувач кафедри української мови та літератури, іноземних мов і 

перекладу Єнг І.С. 

3. Керівникам навчально-виховних підрозділів університету, 

завідувачам кафедр/головам циклових комісій: 

3.1. ознайомити з наказом викладачів та забезпечити їх участь у 

Конкурсі відповідно до вимог, зазначених у Положеннях; 

3.2. надіслати матеріали для участі в Конкурсі: відеозапис заняття, 

анкету (Додаток 1) до 10 червня 2022 року Конкурсній комісії на пошту 

nmviddil@ukr.net.  

4. Журі Конкурсу: 

4.1. Перевірити подані на Конкурс матеріали та заповнити на кожне 

заняття Анкету оцінювання якості заняття (Додаток 2) до 20 червня 2022 

року; 

4.2. Встановити премії в кожній номінації: 

І місце – грошова премія в розмірі 100% прожиткового мінімуму; 

ІІ місце – грошова премія в розмірі 80% прожиткового мінімуму; 

ІІІ місце – грошова премія в розмірі 60% прожиткового мінімуму; 

4.3. Засідання журі для визначення переможців провести до 24 червня 

2022 року. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 

освітньої діяльності Коляду О.П.  

 

 

 

Президент 

 

 

 

Петро ТАЛАНЧУК 

 

 

Проректор з освітньої діяльності 

  Оксана КОЛЯДА 

 

 

Начальник відділу методичної роботи  

  Вікторія БАУЛА 

 

mailto:nmviddil@ukr.net
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Додаток 1 

 

КОНКУРС НА КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ У ФОРМАТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

АНКЕТА НА УЧАСТЬ 

 

1. Номінація: 

Викладання фахових дисциплін зі спеціальності ______________________; 

 

професійного спрямування (English for Special Purposes – ESP); 

 дисциплін українською і англійською мовами як 

складової україномовної програми (English as Medium of Instruction for 

Ukrainians – EMI-u); 

(English as Medium of Instruction for Foreigners – EMI-f). 

 

2. Інформація про автора:  

 

 

 

Дисципліна: ____________________________________________________ 

Посилання на курс у Moodle ______________________________________ 

Тема заняття: ___________________________________________________ 

Спеціальності, на яких викладається: _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Заповніть наведену нижче форму на кожного учасника*  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Число, місяць, рік народження  

Викладач (вкажіть предмет)  

Найменування навчально-виховного 

підрозділу 

 

Місце проживання учасника  

Контактний телефон (мобільний)  

Електронна пошта  

 

До анкети додати відеозапис заняття, зроблений у поточному навчальному році. 
 

* Передаючи свої персональні дані для реєстрації в цьому Конкурсі, я надаю згоду як суб'єкт 

персональних даних на їх обробку Організатором. 

Перевірте Вашу заявку: 

- заповнена анкета від учасника / команди; 

- підготовлене заняття (відеозапис, посилання на курс дисципліни та додаткові матеріали). 

Надсилайте весь комплект документів із зазначенням теми «Конкурс на краще заняття у 

форматі дистанційної роботи» на пошту nmviddil@ukr.net. 

mailto:nmviddil@ukr.net
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Додаток 2 

Анкета оцінювання якості заняття 

Дата: ___________________ 

Навчально-виховний підрозділ: ________________________________________ 

Кафедра: ____________________________________________________________ 

Викладач: ___________________________________________________________ 

Навчальна дисципліна: ________________________________________________ 

Тема заняття: ________________________________________________________ 

Мета заняття: ________________________________________________________ 

Форма проведення (індивідуальна, фронтальна, групова) – підкреслити 

Група: ____________________ 

Чисельність студентів по списку ____   присутніх ____ 

 

Критерії 

оцінювання 
Зміст критерія 

Оцінка 

від 1 до 5 

балів 

Методичний 

рівень 

поєднання теоретичного матеріалу з його практичним 

використанням 
 

відповідність заняття робочій програмі дисципліни  

наявність навчально-методичного забезпечення (чек-

листів, інструкцій або методичних рекомендацій для 

виконання практичного завдання, тестів для виявлення 

ступеня оволодіння студентами теоретичними 

положеннями, завдань різної складності для розв'язування 

студентами на занятті, дидактичних засобів, наочних 

засобів тощо) 

 

використання активних методів навчання (неімітаційних 

(дискусій, екскурсій, виїзних занять), імітаційних неігрових 

(аналіз конкретних ситуацій, вирішення виробничих 

завдань, розбір документації, дії за інструкцією), 

імітаційних ділових, рольових ігор, ігрового проєктування) 

 

використання технічних засобів навчання, інноваційних 

технологій 
 

Структура 

заняття 

своєчасний початок заняття  

формулювання мети, плану з логічно побудованою 

структурою 
 

чітка композиційна побудова (вступ, основна частина, 

закінчення) 
 

наявність вступу з чітким формуванням теми і 

постановкою мети заняття, визначенням форм роботи на 

занятті і часу на виконання окремих видів робіт, стислим 

узагальненням головних положень 

 

завершальне слово викладача (оцінювання заняття, короткі 

висновки і рекомендації викладача щодо подальшої 

роботи) 

 

Стиль 

проведення 

заняття 

контроль за дотриманням регламенту  

залучення всіх студентів до активної роботи  

впровадження елементів змагальності між студентами  

пояснення незрозумілих студентам питань  

застосування системи ведення студентами записів  
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Психолого-

педагогічна і 

професійна 

компетентність 

викладача 

вміння швидко встановлювати контакт із учасниками 

заняття 
 

вміння володіти увагою і зацікавлювати студентів  

вміння зняти напруження і втому аудиторії  

вміння здійснювати диференційований підхід при підборі 

груп для спільної діяльності на занятті 
 

вміння забезпечувати пряме керівництво (планування, 

конструювання завдань, контроль) і опосередковане (вплив 

на мотиви, установки, цілі студента) 

 

чистота та культура мовлення  

відповідність зовнішнього вигляду діловому стилю, манері 

поведінки викладача вищої школи 
 

впевнена та розкута манера поведінки  

ставлення до студентів тактовне, в міру вимогливе, 

справедливе 
 

авторитет, повага студентів  

Разом:  

 

Для кількісної характеристики по кожному критерію використовують таку 

шкалу:  

5 балів – якість проявляється по всіх складових критерія; 

4 бали – якість проявляється досить часто, але не по всіх складових критерія; 

3 бали – якість проявляється на 50% складових критерія;  

2 бали – якість проявляється інколи і лише по окремих складових критерія;  

1 бал – якість відсутня по всіх складових критерія. 

 

Загальні висновки, пропозиції: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

___________________   ______________ ______________________ 

(посада)            (підпис)    (ПІП)  

 


