Інноваційний проект діяльності за- кладу вищої освіти:
• інноваційний проект в організації освітнього процесу (дуальна, дистанційна система освіти, онлайн–курси, міжнародна співпраця між навчальними закладами, співпраця навчального закладу з виробництвом (бізнесом) та випускниками
тощо);
• інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій, викладачів (сайт методичної служби або циклової комісії,
наукові дослідження, проектні, тренінгові технології навчання, досвід роботи викладача тощо);
•
інноваційний проект в організації виховної, соціально-психологічної
роботи (сайти, досвід в організації виховної роботи куратора, психолога, бібліотеки);
•
творчий проект із збереження та примноження національних традицій (
досвід роботи творчих гуртків, художньо-естетична творчість викладачів, студентів
тощо).
Інноваційний проект педагогічної діяльності викладача:
•
освітній веб-сайт викладача (дисципліни) (навчально-методичний комплекс з дисципліни, який включає усі складові комплексу (навчальний матеріал, контроль знань, практичну, самостійну, позааудиторну (гурткову) роботу тощо);
•
сучасний навчальний посібник (підручник) (виданні посібники (підручники) pdf-формат, навчальний матеріал не перевантажений текстом, з рисунками, ментальними картами, у схемах і таблицях тощо);
•
електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронний
освітній ресурс у гіпертекстовому середовищі відкритого чи локального типу);
•
сучасні засоби унаочнення (атласи, плакати, робочі зошити для практичних
занять, опорні конспекти, відеосупровід занять, відеолекції, навчальні відеофільми,
буктрейлери, ютуб-канали тощо);
Вимоги до конкурсних робіт
4.1. На всіх етапах конкурсу конкурсні роботи оцінюються згідно з критеріями
(додаток 1).
4.2. Педагогічний досвід, узагальнений в конкурсних роботах, має стосуватися
надбань останніх 3-х років. Обсяг поданих матеріалів не обмежується.
Вимоги до оформлення конкурсної роботи:
• написана державною мовою, подана в паперовому та електронному вигляді (у форматі PDF, шрифт Times New Roman, розмір 14, одинарний міжрядковий інтервал,
формат А4);
• на титульній сторінці вказують повну назву міністерства, закладу освіти, роботи, її вид, назву номінації та рік виконання (додаток 2). На звороті титульної сторінки подають прізвище, ім’я, по батькові авторів і рецензентів та анотацію (додаток 3);
• визначена структура:

план (зміст) із зазначенням сторінок, з яких починається виклад тексту відповідних розділів і підрозділів;

вступ, в якому обґрунтовано актуальність та інноваційність методичної роботи, її практичне застосування;


основна частина (розділи, підрозділи тощо);

додатки (довідково-інформаційні матеріали тощо);

висновки, що містять узагальнення, рекомендації, практичну цінність;

перелік використаних джерел.
Вступ, розділи, довідково-інформаційні матеріали, висновки та список літератури мають починатися з нової сторінки і мати відповідні заголовки. Ілюстраційні матеріали виконують за допомогою комп’ютера, нумерують послідовно арабськими
цифрами і позначають написом “Рис.”. Текст роботи повинен детально розкривати
зміст ілюстрацій, таблиць, графіків тощо.
4.3. Конкурсні роботи, використання яких передбачено за допомогою вебресурсів (сайти, електронні ресурси, ютуб-канали тощо), представляють на заключний етап з оформленням титульного та зворотнього аркушів (додатки 2,3) та пояснювальної записки, в якій обґрунтовано актуальність та інноваційність роботи, її
практичне застосування, методичні рекомендації щодо запуску та користування, посилання, скриншоти тощо.
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Зошит містить практичні завдання з усіх тем навчальної дисципліни “Вища математика” згідно з навчальною програмою для студентів спеціальності 208 “Інженерія”. Завдання підібрані у такому порядку і за ступенем складності, що дозволяють
використовувати їх під час опанування нового матеріалу, повторення, закріплення,
підготовки до контрольної роботи та самостійної роботи студентів на заняттях.
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