
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ 
 

______________20___     Суми   №__________ 
 

 

 

Про проведення загально- 

університетського конкурсу 

з використання власних  

мобільних пристроїв  

у навчальному процесі 

 

 

З метою сприяння використання у навчальному процесі сучасних «хмарних» та 

мобільних технологій, поширення практики залучення до навчального процесу власних 

мобільних пристроїв студентів та викладачів, створенню навчальних програмних 

продуктів та методичного забезпечення 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести протягом 2018-2019 навчального року загальноуніверситетський (із 

залученням позабазових підрозділів) конкурс використання власних мобільних пристроїв 

у навчальному процесі. 

2. Визначити порядок проведення конкурсу та терміни подання заявок для участі у 

конкурсі: 

 1 етап до 02.10.2018 – подача заявки про намір участі у конкурсі та короткий опис 

ідеї за формою додатку №1 в електронній формі на адресу andriy.piven@cct.sumdu.edu.ua; 

 2 етап до 16.04.2019 – організація, проведення та відеозапис учбових занять 

(лекційних, практичних тощо), передбачених навчальним планом, із застосуванням 

власних мобільних пристроїв студентів (ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони тощо), 

монтаж відеороліка (до 5 хвилин); 

 3 етап до 18.05.2019 – подача опису організованих учбових занять та методичних 

розробок за формою додатку №2 в електронній формі на адресу 

andriy.piven@cct.sumdu.edu.ua. 

3. Створити конкурсну комісію у складі: 

 Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи – 

голова комісії; 

 Криклій Олена Анатоліївна, заступник начальника навчально-методичного відділу; 

 Зубань Юрій Олександрович, директор організаційно-методичного центру 

технологій електронного навчання; 

 Костюченко Надія Миколаївна, в.о. декана факультету підвищення кваліфікації 

викладачів; 

 

 



 Півень Андрій Григорович, в.о. начальника Центру комп’ютерних технологій. 

4. Визначити наступні номінації: 

• ефективне використання існуючих програмних продуктів; 

• створення та використання власних розробок  програмного забезпечення. 

5. Оцінювання конкурсних розробок здійснювати з урахуванням: 

- методичних та педагогічних форм і прийомів щодо проведення занять із 

використанням мобільних пристроїв,  можливості застосування кількох типів 

мобільних пристроїв; 

- відсотку фактично залучених студентів до використання мобільних пристроїв для 

вивчення дисципліни від кількості студентів, які вивчають дисципліну; 

- різноманітності форм використання мобільних пристроїв під час занять, у тому 

числі для виконання різнорівневих завдань та тестів; 

- забезпеченості навчально-методичними матеріалами, електронними засобами 

навчання для використання мобільних пристроїв при вивчення дисципліни; 

- рівню оприлюднення результатів відповідної науково-методичної діяльності. 

За рішенням конкурсної комісії можуть бути введені додаткові критерії оцінювання. 

6. Комісії відповідно до поданих заявок розглянути надані матеріали до 01.06.2019 р., 

прийняти рішення про результати конкурсу і подати їх на затвердження ректору з 

пропозиціями щодо преміальної винагороди для переможців та учасників конкурсу. 

7. В.о. начальника ЦТОІС Дєдкову А.Л., в.о. начальника ЦКТ Півню А.Г. надавати 

необхідні консультації учасникам конкурсу з програмно-технічних питань. 

8. В.о. начальника ЦКТ Півню А.Г. забезпечити інформаційну підтримку проведення 

конкурсу, організувати навчальний семінар для викладачів за тематикою конкурсу. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Любчака В.О. 

10. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю 

Акименко Л.В. довести наказ до відома інститутів, коледжів, технікумів, 

факультетів, кафедр та підрозділів університету. 

 

 

Ректор         А. В. Васильєв 

 

 

 
Проект наказу вносить:    ПОГОДЖЕНО: 

В.о. начальника ЦКТ 

___________________ А.Г. Півень 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

_________________ В. О. Любчак 

 

 

Начальник організаційно-методичного  

управління 

_________________ В. Б. Юскаєв 

 
  



Додаток 1 

до наказу №______від «____»__________20__р. 

 
Заявка 

для участі в конкурсі навчально-методичних розробок з використання власних 

мобільних пристроїв у навчальному процесі 

 

 

Голові конкурсної комісії 

проректору з НПР СумДУ  

Любчаку В.О. 

 

 

 Прошу зареєструвати для участі у Конкурсі роботу автора (авторів): 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва підрозділу, інститут/факультет, e-mail, контактний телефон) 

______________________________________________________________________ 

 
Назва розробки____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

Групи/потік для яких планується проведення 

занять 

 

 

 

Короткий опис Ідеї 

 

 

 

 

 

 

Необхідне додаткове технічне,  

телекомунікаційне або  програмне забезпечення  

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу №______від «____»__________20__р. 

 

 

Опис навчально-методичної розробки 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва підрозділу, інститут/факультет, e-mail, контактний телефон) 

______________________________________________________________________ 

 
Назва розробки____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 
Назва дисципліни, для вивчення якої залучаються 

власні мобільні пристрої студентів 

Ознака (необхідне відмітити) 

або стислий опис 

Опис практичної реалізації Вашої ідеї, сутність 

застосованих методичних прийомів та використаних 

технологій для занять із використанням мобільних 

пристроїв 

 

 

 

 

 

 

Види занять що проводились із використанням 

мобільних пристроїв студентів  

 лекції,  

 практичні, лабораторні  

 самостійна робота  

 атестація 

 інше __________________ 
 

 

Теми занять на яких використовуються власні 

мобільні пристрої студентів 

 

 

 

 

Робоча програма дисципліни (посилання або 

додаток)  

 

 

Групи/потік для яких проводяться заняття 

 

 

 

Форми використання мобільних пристроїв під 

час занять 

 пошук інформації 

 читання/перегляд 

 голосування 

 тестування 

 спільна робота 

 віртуальні тренажери 

 ігри/симуляції 

 соціальні мережі 

 веб-конференції 

 інше__________________ 

 

 



Наявність завдань для контролю та 

рівні складності завдань/тестувань 

 завдання однакові для усіх 

 два рівні складності 

 декілька рівнів складності 

 

Навчально-методичні матеріали що 

забезпечують даний проект (посилання) 

 

 

Електронні засоби навчання що забезпечують 

даний проект (посилання) 

 

 

Публікації, статті авторів за даною тематикою 

(посилання)  

 

 

Відсоток студентів, які використовують 

мобільні пристрої в аудиторії від загальної 

кількості студентів у групі/потоці. 

 

 

Типи залучених мобільних пристроїв   ноутбуки 

 нетбуки 

 планшети 

 смартфони 

 електронні книги 

 інше__________________ 

 

Операційні системи пристроїв на базі яких 

можливо виконувати передбачені програмою 

завдання  

 Microsoft Windows 

 Mac OS 

 Google Android 

 будь яка, достатньо Веб-

браузер 

 

 

 

 

 


