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1. Загальні положення
1.1.    Це    Положення    визначає    порядок    преміювання    (матеріального
заохочення)
науково-педагогічних і педагогічних працівників Львівського національного
університету імені івана Франка (далі - Університету) за впровадження та
використання інноваційних технологій до навчального процесу.
1.2. Порядок преміювання розроблено відповідно до Закону УкраЇни ``Про
вищу освіту", Статуту Університету, Колективного договору Університету та
інших нормативно-правових актів.
1.3. Премі.і. науково-педагогічним і педагогічним працівникам Університету
надаються з коштів загального та спеціального фондів Університету в межах
кошторисних призначень, а також із ірантових чи інших коштів, отриманих
для реалізаці.і. мети цього положення, виплачують на підставі наказу Ректора.

2. Порядок преміювання
2.1.    Преміювання    науково-педагогічних    і    педагогічних    працівників
проводиться за підсумками роботи за півріччя чи рік.
2.2.  РОзмір  премі.і.  не  обмежується  та  може  бути  встановлений  в  розмірі
посадового окладу, середньомісячно.і. заробітно.і. плати з урахування доплат і
надбавок, у відсотках до економі.і. фонду заробітно.і. плати тощо, відповідно
до рішення конкурсно.і. комісі.і. та наявного бюджету на подібне преміювання.
2.3.  Преміювання відбувається на конкурсній основі, право брати участь у
конкурсі     на    здобуття     премі.і.    мають     представники     професорсько-
викладацького    складу    усіх    факультетів    та    структурних    підрозділів
Університету,  які  активно  та  дидактично  обірунтовано  використовують
цифрові технологі.і. та інструменти (система електронного навчання Мооdlе,
створення навчальних відео, симуляці.і., тестування в режимі онлайн тощо) в
навчальному процесі.
2.4. ПОдання на конкурс відбувається шляхом самовисунення. для участі в
конкурсі  претендент у рамках  визначеного  терміну заповнює  відповідний
реєстраційний  формуляр,  посилання  на який  розміщується  на  офіційному
сайті Університету.
2.5. Відбір учасників проходить у три етапи:
-  1  етап  -  подача  заявки  про  намір  участі  у  конкурсі  та  короткий  опис
впровадження   у   навчальний   процес   інноваційних   технологій.   Форма
реєстраційного формуляру затверджується наказом Ректора;
- 2 етап - процедура технічного відбору;
- 3 етап -розгляд подано.і. заявки конкурсною комісією.
2.6.  для  організаці.і.  та  проведення  відбору  на  преміювання  утворюється
конкурсна комісія у складі:
-  проректор  з  науково-педагогічно.і.  роботи  та  інформатизаці.і.  Львівського
національного університету імені івана Франка - голова комісі.і.;
- представник Організаційно-методичного центру електронного навчання;
- представник Центру мережевих технологій і ІТ-підтримки;
- представник Центру маркетингу та розвитку;



- представник Центру забезпечення якості освіти;
- голова студентського уряду;
- за потреби представник відповідно.і. кафедри, проекту чи іранту.
2.7. Рішення комісі.і. ухвалюється більшістю від кількості присутніх членів за
умови   присутності   2/3   кількісного   складу   комісі.і.   шляхом   відкритого
голосування.   Прийняті  рішення  оформлюються  протоколом     засідання.
комісі.1..
2. 8. Критері.і. оцінювання:
- інформаційно-телекомунікаційна складова:

•   адаптивність;
•   інтерактивність;
•   комп'ютерна візуалізація навчального матеріалу;
•   розвиток інтелектуального потенціалу студента.

- методична складова:
•   доступність навчання;
•   проблемність навчання;
•   наочність навчання;
•   систематичність і послідовність навчання.

2.9. Преміювання відбувається за:
- електронний підручник, посібник;
- електронний курс;
- онлайн-курс на відкритій платформі;
- курс відеолекцій;
-   веб-сторінка   викладача   на   сайті   факультету,   враховуючи   навчальні
проірами (силабуси);
- комплексне використання вказаних технологій;
- інші цифрові чи іноваційні інструменти.
Кількість номінантів визначається наказом Ректора відповідно до наявності
фінансових ресурсів.
2.10. Заявки на отримання премі.і. приймає Центр маркетингу та розвитку.

3. Прикінцеві положення
3.1.  Зміни  і  доповнення  до  цього  Положення  у  разі  потреби  можуть
вноситися рішенням Вчено.і. ради Університету.
3.2. Положення набирає чинності після затвердження його Ректором.
3.3.  Контроль  за  виконанням  положення  здійснює  проректор  з  науково-
педагогічно.і. роботи та інформатизаці.і. Університету.


