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1 Загальні положення 

1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу 

«Кращий лектор Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка» (далі – «Кращий лектор ХНТУСГ»). 

1.2 Конкурс проводиться для підвищення якості надання освітніх послуг та 

мотивації науково-педагогічних працівників (НПП), відповідно до Законів 

України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 

01.06.2014 №1556-УІІ, стандартів вищої освіти України, наказів, постанов та 

нормативних листів Міністерства освіти і науки України. 

 

2 Мета та завдання конкурсу 

2.1 Мета Конкурсу - підвищення престижу лекторської майстерності, як 

необхідної умова забезпечення результативності навчально-пізнавальної 

діяльності студентів 

2.2 Завдання Конкурсу:  

- удосконалення педагогічної майстерності лекторів;  

- стимулювання лекторів щодо використання інформаційних 

просвітницьких технологій; 

 - підвищення рівня інформаційно-комунікаційної грамотності лекторів;  

- формування інформаційного середовища, що сприяє обміну досвідом 

лекторської майстерності; 

- удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних 

працівників (НПП) для забезпечення якості вищої освіти. 

 

3 Вимоги до конкурсної роботи 

3.1 Конкурсна робота (відеолекція) повинна відповідати навчальному плану 

освітньо-професійної (наукової) програми університету. 

3.2 Тривалість лекції - 15-30 хвилин. 

3.3 Критерії оцінювання: 

1) логіка та структура лекції; 

2) ораторська майстерність (артистизм, дикція, тембр голосу, культура 

мовлення); 

3) оригінальність методики проведення лекції; 

4) динамічність і оптимальність темпу лекції; 

5) доцільність використання наочності, сучасних інформаційних і 

мультимедійних технологій. 



Оцінювання кожного критерію проводиться від 1 до 10 балів, де 1 

найнижчий, а 10 найвищий бал. 

3.4 Зміст, наповнення, спосіб представлення, місце проведення та зйомки 

лекції обирає конкурсант. 

3.5 Відео лекції надається до журі конкурсу. 

3.5.1 Учасники представляють на Конкурс такі документи: 

- конкурсну роботу – відеолекцію на обрану тему; 

 - текст лекції; 

 - згоду на публікацію виконаної конкурсної роботи. 

3.5.2 Кожен учасник надає згоду на право використання наданої роботи для 

публікацій із зазначенням авторства (Додаток А). 

3.5.3 У разі пред'явлення претензій і скарг на порушення авторського права з 

боку третьої особи або організації, таке звернення розглядається етично-фаховою 

комісією ХНТУСГ. 

3.6 Кращі лекції будуть розміщенні на YouTubе канал ХНТУСГ з 

посиланням на сайті університету в розділі «ОСВІТА» - репозитарії університету в 

колекції «ВІДЕОЛЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ» 

 

4 Журі конкурсу 

4.1 Для проведення конкурсу у двотижневий термін після початку 

навчального року створюється журі конкурсу в складі: 

– проректор з науково-педагогічної роботи (очолює журі); 

– по одному представнику від ННІ / факультету за поданням директора / 

декана; 

– по одному представнику за поданням Науково-методичних рад ННІ / 

факультету; 

– по два представники за поданням Студентських рад ННІ / факультету. 

Журі обирає секретаря, який здійснює прийом конкурсних робіт. Роботи 

приймаються до кінця травня місяця навчального року. 

4.2 Підведення підсумків проводиться наприкінці навчального року (у 

червні місяці). 

Оцінювання робіт кожного конкурсанта проводиться шляхом виставлення 

балів, відповідно до пункту 3.3, кожним членом журі за процедурою таємного 

голосування. До цих балів додається кількість вподобань відеолекції на каналі 

YouTubе ХНТУСГ з коефіцієнтом 0,1 (якщо число вподобань із загальної 

кількості переглядів складає 56, то в балах отримаємо 56*0,1=5,6 балів).  4.3 На 



підставі виставлених оцінок підраховується та обчислюється загальна кількість 

балів кожного конкурсанта.  

Визначаються три дипломанти, які зайняли, відповідно, перше, друге і третє 

місце. Переможцем Конкурсу «Кращий лектор ХНТУСГ» стає лектор, який 

набрав найбільшу кількість балів серед усіх учасників. 

4.3 Прізвища переможців та їх лекції розміщуються у вкладці «ОСВІТА» - 

«ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ» - репозитарії університету в колекції «ВІДЕОЛЕКЦІЇ 

ВИКЛАДАЧІВ» 

 

 

5 Заохочення переможця 

5.1 За наказом ректора університету переможцю Конкурсу одноразово 

призначається премія. 

 

РОЗРОБНИКИ 

Керівник навчального відділу    _____________ Н.Г. Бережна; 

 

Керівник навчально-методичного відділу _____________М.В. Марченко 

 

 



Додаток А 

до Положення про 

Конкурс «Кращий лектор ХНТУСГ» 

 

 

 

Згода на публікацію конкурсної роботи 

 

Я,                                                                                                                              . 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

                                                   викладач кафедри                                                           . 

(вчене звання, посада)                                                                                                   (назва кафедри) 

Даю згоду на публікацію в інформаційно-телекомунікаційній мережі 

Інтернет виконаної мною конкурсної роботи на тему                                                  . 

(тема лекції) 

Термін розміщення роботи: безстроково. 

Підтверджую, що виконана мною конкурсна робота не порушує авторські 

права третіх осіб. 

 

 

 

                                                                 /                                           / 

(підпис)                                                                                (ПІБ) 

 

 «___» ________________ 20    р 

 


