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1. Загальні положення
1.1. Конкурс «Smart-технології: панорама інноваційних технологій в
освітньому процесі» (далі – Конкурс) організовано з метою:
• підвищення навчально-методичного і професійного рівнів викладачів;
• сприяння професійній самореалізації викладачів, напрацюванню та
обміну перспективним педагогічним досвідом, зокрема завдяки
представленню результатів діяльності на сайті коледжу й у засобах
масової інформації;
• стимулювання
прагнення
викладачів
досконало
оволодівати
інноваційними технологіями та методами навчання і поглиблення
знань щодо використання цих технологій в освітньому процесі;
• підтримання ініціативи викладачів щодо розроблення та впровадження
в освітній процес педагогічних інновацій;
• формування креативного, інноваційного освітнього середовища в
Економіко-правничому коледжі ЗНУ.
1.2. Конкурсні роботи приймаються в 2 етапи:
1 етап з 01 грудня по 15 грудня 2016 року;
2 етап з 15 квітня по 25 квітня 2017 року.
1.3. Учасниками Конкурсу можуть бути викладачі Економіко-правничого
коледжу і викладачі Запорізького національного університету, що працюють
у коледжі за сумісництвом та залучають до навчального процесу інноваційні
технології.
1.4. Для участі в Конкурсі приймаються авторські розробки, котрі
відображають методичний аспект організації інноваційної діяльності.
Конкурсна робота має бути власною розробкою учасника (групи учасників),
яка підготовлена з дотриманням загальновизнаних вимог і норм та не
суперечить чинному законодавству України.
1.5. Відповідальність за дотримання авторського права несе автор розробки
згідно з чинним законодавством України.
2. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців
2.1. Для оцінювання конкурсних робіт формується конкурсна комісія, до
складу якої входять провідні фахівці системи вищої освіти (представник
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

представник департаменту освіти Запорізької обласної державної
адміністрації, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Запорізького національного університету – голова науково-методичної ради
Запорізького національного університету, представник навчального відділу
Запорізького національного університету, директор коледжу.
2.2. Для участі в конкурсі необхідно подати заявку заступнику директора з
навчально-методичної роботи до 01.11.2016 (Додаток А).
2.3. Конкурсант може брати участь як в одній із номінацій, так і у всіх трьох:
1) Кращий новітній супровід лекційного заняття.
2) Кращий новітній супровід практичного (лабораторного) заняття.
3) Ефективне використання інноваційних методів і технологій у
самостійній роботі студентів.
2.4. Конкурсна робота повинна відповідати затвердженій методичній темі
Економіко-правничого коледжу ЗНУ: «Застосування інноваційних
технологій та сучасних методів навчання, спрямованих на підвищення якості
освітнього процесу в коледжі».
2.5. Обсяг методичної розробки повинен відповідати кількості годин за
навчальним планом, відведеним на вивчення дисципліни.
Наприклад: на вивчення дисципліни усього заплановано 108 годин, з них 18
лекційних годин, 34 практичних, 56 годин самостійної роботи.
Якщо розробка буде:
- за першою номінацією – це від 5 до 9 розробок лекційних занять;
- за другою номінацією – це від 5 до 17 розробок практичних
(лабораторних) занять;
- за третьою номінацією на менше 5 розробок.
2.6. Найкращі роботи та переможців визначає конкурсна комісія.
2.7. Конкурсна комісія оцінює матеріали, надіслані на Конкурс, за такими
критеріями:
Максимальна
№
Зміст
кількість балів
1 Відповідність методичного матеріалу вимогам
5
стандартів освіти та цьому Положенню.
2 Використання новітніх інноваційних технологій та
30
сучасних методів навчання
3 Естетичність виконання, дизайн розробки, мовна
5
грамотність, легкість та доступність сприйняття
матеріалу.

4
5

Наявність якісних ілюстративних матеріалів
Навчально-методичний рівень матеріалу, повнота
змісту, його актуальність та новизна.
Всього
2.7 Конкурсна комісія у визначені терміни підводить підсумки.

5
5
50

2.8. Конкурсна комісія визначає три призові місця за кожною номінацією
після закінчення другого етапу. Переможці Конкурсу отримують грошову
винагороду в розмірі:
за І місце – 2 000 грн.
за ІІ місце – 1 000 грн.
за ІІІ місце – 500 грн.
2.9 Учасники та переможці Конкурсу відзначаються подяками та грамотами.
3. Вимоги щодо оформлення матеріалів
Конкурсна робота повинна містити:
-

Титульну сторінку, оформлену за вимогами (Додаток Б);
Зміст або тематичний план розробки з короткою анотацією конкурсної
роботи (Додаток В);

-

Рецензію спеціаліста на розробку (Додаток Г).

Досвід роботи переможців конкурсу узагальнюється заступником директора
з НМР коледжу та конкурсною комісією.
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Заявка
_____________________________________________________________
П.І.П. викладача

_____________________________________________________________
посада, категорія, науковий ступінь, вчене звання

_____________________________________________________________
назва дисципліни

Методична розробка бере участь у номінації:
Кількість
розробок

НОМІНАЦІЯ
Кращий новітній супровід лекційного заняття.
Кращий новітній супровід практичного (лабораторного)
заняття.
Ефективне використання інноваційних методів і технологій
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____________
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підпис

Методична розробка повинна відповідати методичній темі Економіко-правничого
коледжу ЗНУ на 2016/17 н.р.: «Застосування інноваційних технологій та сучасних
методів навчання, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу в коледжі».
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ДОДАТОК В
Зразок тематичного плану розробки
Назва дисципліни: ВИЩА МАТЕМАТИКА
Анотація: конкурсна робота містить розробки ___(вказати кількість)
лекційних занять з використанням інтерактивних технологій, які охоплюють
програмний матеріал з вищої математики. У розробці пропонуються
інтерактивні
вправи:
інтелектуальна
розминка,
бліц-опитування,
математичний коректор (знайди помилку), робота в малих групах….
Кожна розробка містить презентацію лекційного матеріалу із
застосуванням програми для роботи з інтерактивним проектором.
1. Методична розробка з теми: Матриці та операції над ними.
Питання, які розглядаються:
1. Визначення матриці.
2. Види матриць та їх застосування в економіці.
3. Основні операції над матрицями.
Мета: ____________________________________________________________
Завдання:__________________________________________________________
Інноваційні технології та сучасні методи навчання, які застосовуються в
розробці теми:_____________________________________________________
2. Методична розробка з теми: Визначник та його властивості.
Питання, які розглядаються:
1. Поняття визначника квадратної матриці.
2. Властивості визначників.
3. Правила обчислення визначників.
4. Поняття мінорів та алгебраїчні доповнення.
Мета: ____________________________________________________________
Завдання:__________________________________________________________
Інноваційні технології та сучасні методи навчання, які застосовуються в
розробці теми:_____________________________________________________
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Зразок схеми рецензії на конкурсну роботу
Автор _________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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методичних прийомів вивчення навчального матеріалу, розвитку
самостійності мислення і пізнавальної діяльності студентів________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Логічна послідовність викладу матеріалу_______________________________
Недоліки, допущені в роботі__________________________________________
_________________________________________________________________
Рекомендації для подальшого використання розробки ____________________
__________________________________________________________________
Рецензент ______________
(посада)

"___"_____________20___

______________________
(підпис рецензента)
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