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Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова «За вищі
професійні та суспільні досягнення у поточному році».
Мета конкурсу – відзначення високої професійної майстерності та
досягнень у суспільному житті, підвищення працівниками закладу показників
щодо підтвердження статусу «Національного», надання підтримки викладачам
та співробітникам університету, які в складних умовах сучасних економічних і
соціальних реалій досягають значних професійних успіхів.
Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
1. Завідувач кафедри року (за інститутами / факультетами)
2. Науково-педагогічний працівник року – за циклами дисциплін (згідно
додатку)
3. Суспільний діяч року
4. Тренер року
5. Кращий куратор студентської групи
6. Молоде педагогічне дарування року
7. Кращий працівник року в університеті серед АУП
8. Кращий працівник університету серед навчально-допоміжного персоналу
9. Кращий працівник університету з патріотичного виховання студентів
10. Кращий науковець року в НУК
11. Кращий винахідник року в НУК
Порядок проведення конкурсу:
Ради інститутів / факультетів та збори підрозділів університету висувають
не більше 3-ох кандидатів у кожній номінації, незалежно від адміністративної
приналежності.
Термін подання кандидатур – до 1 липня поточного року.
Члени ректорату в конкурсі не беруть участі.
При висуванні кандидатів керівниками структурних підрозділів
університету затверджуються бліц-характеристики, у яких мають бути
відображені особисті досягнення номінантів за напрямом їх основної діяльності
(для науково-педагогічних працівників необхідно вказати кількість наукових і
науково-методичних праць, окремо публікації за поточний рік, підготовку
науково-педагогічних кадрів тощо, навчально-методичну роботу у контексті
Болонської декларації).
Для проведення конкурсу в університеті створюється організаційний
комітет та робоча група.

Організаційний комітет конкурсу:
Слободян С.О. – проректор з науково-педагогічної роботи;
1. Тубальцев А.М. – голова профкому НУК;
2. Блінцов В.С. – проректор з наукової роботи;
3. Дубинський О.Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи,
економічних, юридичних та соціальних питань;
4. Хачатуров Е.Б. – проректор з науково-педагогічної, адміністративної
роботи;
5. Бідніченко Г.В. – проректор з адміністративно-господарської роботи;
6. Яковлева І.Г. – головний бухгалтер.
Робоча група:
1. Зубарев А.А. – начальник відділу кадрів;
2. Лабарткава А.В. – начальник навчального відділу;
3. Івата В.В. – начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу
якості навчання;
4. Урес Т.І. – завідувач кабінетом навчального відділу;
5. Івата В.В. – начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу
якості навчання;
6. Савенков О.І. – начальник навчально-дослідної частини;
7. Михайлов М.С. – керівник ННЦМС.
Організаційний комітет та робоча група готують бюлетені з кандидатами у
кожній номінації. Закритим голосуванням на ректораті оцінюється рейтинг
кандидатів і визначається переможець у кожній номінації.
Організаційний комітет у вересні поточного року підводить підсумки і
визначає переможців за найменшою сумою місць, отриманих кожним
кандидатом.
Переможці конкурсу нагороджуються однією з двох нагород:
1. Дипломом лауреата.
2. Сувеніром (або грошовою премією).
Нагородження проводяться: на засіданні Вченої ради НУК, офіційних
зібраннях трудових колективів структурних підрозділів, святковому вечорі
тощо. Результати конкурсу висвітлюються у ЗМІ.

Додаток

Цикли дисциплін
Фундаментальні
1. Вища математика
2. Фізика
3. Хімія
4. Обчислювальна техніка та програмування
5. Теоретична механіка
6. Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
7. Дизайн
Гуманітарні та соціально-економічні
1. Історія України
2. Ділова українська мова
3. Філософія
4. Основи економічної теорії
5. Соціологія
6. Основи психології та педагогіки
7. Основи права
8. Іноземна мова
9. Фізична культура
Професійно-орієнтовані
1. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
2. Основи конструювання
3. Основи екології
4. Безпека життєдіяльності
5. Електротехніка та електроніка
6. Основи охорони праці
7. Метрологія та стандартизація
8. Опір матеріалів
Спеціальні (оцінюються пофакультетно)
1. Кораблебудівний навчально-науковий інститут
2. Машинобудівний навчально-науковий інститут
3. Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки
4. Гуманітарний навчально-науковий інститут
5. Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та
проектами
6. Факультет економіки моря
7. Факультет екологічної та техногенної безпеки
8. Факультет морської інфраструктури
9. Факультет морського права
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