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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників 

університету є частиною системи забезпечення якості університетської освіти. 

Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників  допомагає об'єктивному 

аналізу якості їх роботи і має слугувати не тільки активізації і стимулюванню їх 

професійної діяльності та усуненню наявних недоліків, але і спрямовувати 

діяльність колективу на розв’язання актуальних для університету задач. 

Запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

спрямовано на підвищення мотивації викладачів до продуктивної праці, 

створення умов змагальності та здорової конкуренції. 

Визначаються рейтинги науково-педагогічних працівників університету, для 

яких посадами є посади професора, доцента, старшого викладача, викладача, 

асистента. 

Метою запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників є: 

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного 

науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету; 

– забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації 

ефективності праці. 

Основні вимоги до системи визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників (далі - НПП): 

– формалізованість методики, що дозволяє кількісно оцінювати роботу НПП 

за всіма напрямами діяльності та створювати комп'ютерну базу даних й 

використовувати локальну мережу університету для збирання й оброблення 

вихідних даних рейтингу; 

– оптимізація кількості показників, що об'єктивно характеризують діяльність 

кожного учасника рейтингу; 

– можливість доповнення і зміни системи показників рейтингу й вагових 

коефіцієнтів значущості певних видів діяльності та їх результативності; 

– наявність системи стимулювання відповідно до значення індивідуального 

рейтингу НПП (премії, надбавки та ін., прийняття рішення щодо продовження 

контракту з НПП та визначення його терміну тощо); 

– створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Рейтинг науково-

педагогічних працівників», що дозволяє в діалоговому режимі вводити персональні 

дані щодо результатів своєї діяльності за навчальний рік та отримати рейтинг-листи і 

статистичні дані рейтингів кафедр, факультетів;  

– призначення відповідальних осіб на кафедрах для супроводження 

процедури визначення рейтингу НПП; 

– створення робочої групи – комісії університету з визначення рейтингу 

НПП і контролю вихідних відомостей; 
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– щорічний розгляд на Вченій раді університету результатів функціонування 

системи визначення рейтингу НПП. 
 

2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ  

Визначення рейтингу науково-педагогічного працівника проводиться за 

бальною системою.  

Основними напрямами роботи науково-педагогічного працівника є: 

навчально-методична, науково-інноваційна, організаційно-виховна.  

Базовий розподіл балів за напрямами діяльності: навчально-методична 

робота – 300 балів (30 %), науково-інноваційна робота – 600 балів (60 %), 

організаційно-виховна – 100 балів (10 %).  

Рейтинг науково-педагогічного працівника (𝑅𝑁𝑃𝑃) визначається як сума 

відповідних балів за виконання певної роботи та досягнення за основними 

напрямами роботи: навчально-методичної (𝑅𝑁𝑀), науково-інноваційної (𝑅𝑁𝐼), 
організаційно-виховної (𝑅𝑂𝑊): 

 

𝑅𝑁𝑃𝑃 = 𝑅𝑁𝑀 + 𝑅𝑁𝐼 + 𝑅𝑂𝑊                                                     (1) 

 

Рейтингова оцінка викладача з навчально-методичної роботи RNM 

розраховується за формулою (2): 

                                   ,3,0)...( 21  nNM rrrR                                             (2) 

 де r1, r2, … rn   - бали за виконання n-видів робіт особисто викладачем.  

Рейтингова оцінка викладача з науково-інноваційної роботи RNI 

розраховується за формулою (3): 

                                       6,0)...( 21  nNI rrrR                                            (3) 

Рейтингова оцінка викладача з організаційно-виховної роботи ROW 

розраховується за формулою (4): 

                                       1,0)...( 21  nOW rrrR                                            (4) 

Значення відповідних балів за певними напрямами діяльності (r1, r2, … rn ) 

наведено у додатку А. 
 

3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ 
 

Рейтинг НПП визначається за результатами роботи впродовж навчального 

року (з 01.09. по 31.08.) та узагальнюється і систематизується в терміни, 

затверджені наказом ректора.  

Кожний науково-педагогічний працівник у визначений наказом термін 

заповнює «Форму для наповнення бази даних Рейтинг викладачів МДУ» (далі - 

Форма) (додаток Б). Консультування викладачів кафедри щодо її заповнення 
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здійснює відповідальний працівник кафедри, який призначається завідувачем 

кафедри.  

У визначений термін кожний викладач заповнює Форму, підписує її та надає 

разом із документами, що підтверджують результати роботи за відповідними 

напрямами, відповідальному за рейтингування науково-педагогічних працівників 

кафедри для перевірки. На засіданні кафедри проводиться обговорення поданих 

матеріалів та їх затвердження відкритим голосуванням. За необхідності, згідно з 

рішенням кафедри, викладач у визначений термін має внести зміни до 

представлених матеріалів. Індивідуальні Форми викладачів кафедри, підписані 

завідувачем кафедри, подаються до комісії університету з визначення рейтингу 

НПП.  

Відповідальність за достовірність і своєчасність вихідних відомостей та їх 

контроль несе завідувач відповідної кафедри. 

Аналіз результатів рейтингування науково-педагогічних працівників 

університету здійснює рейтингова комісія університету, до складу якої входять 

представники ректорату, навчальної, наукової  частин, завідувачі кафедр, директор 

бібілотеки. Склад рейтингової комісії затверджується наказом ректора. 

У випадку, якщо рейтингова комісія виявить приписки, викладач знімається з 

рейтингу (ставиться на останнє місце).  

Узагальнені результати рейтингів науково-педагогічних працівників 

розглядаються на засіданнях кафедр, учених рад факультетів, університету. 
 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дане Положення діє з моменту його затвердження наказом ректора. 

Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної 

ради університету для обговорення та внесення змін до діючого Положення. 

 

 

 

Положення підготували: 

 

____________________ В.В.Гоблик 

____________________ В.І.Кобаль 

____________________ Н.М.Смочко 

____________________ Н.В.Білей-Рубан 
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Додаток А 

 

Форма для наповнення бази даних″ Рейтинг викладачів МДУ ″ 

Дані для підрахунку рейтингу викладача 

з  01 вересня 20___ р.  по 31 серпня 20____  р. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

 

Факультет  

Кафедра  

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
 

№ Параметри оцінки Примітка Бали 

1 2 3 4 

1 Керівництво стажуванням викладачів – 10 балів 
на одного викладача-стажиста з 

інших вищих навчальних 

закладів чи інших установ 

 

2 
Відвідування викладачами кафедри 

(взаємовідвідування) лекцій та інших занять - 5 балів 

за кожне взаємовідвідування 

(max – за 4 заняття в 

навчальний рік) 

 

3 
Підготовка та проведення відкритого (конкурсного) 

заняття - 20 балів 
 

 

4 

Підготовка та проведення навчальних занять всіх видів 

та контрольних заходів: на 30 годин навчального 

навантаження згідно з 

індивідуальним планом роботи 

НПП 

 

– зі студентами ОКР бакалавр – 9 балів  
– зі студентами ОКР магістр (спеціаліст) – 10 балів  
– аспірантами - 12 балів  

5 

Підготовка курсу лекцій, що затверджені науково-

методичною радою  за одну лекцію, передбачену 

робочою навчальною 

програмою 

 

– з нововведених курсів – 2 бали  
– з курсів, що викладались раніше – 1 бал  

6 

Підготовка та видання методичних вказівок, збірок 

музичних творів, хрестоматій, що затверджені науково-

методичною радою – 15 (5)
2
 балів 

за один ум. друк. арк., на всіх 

розробників
3
 пропорційно 

вкладу кожного 

 

– англійською мовою (крім кафедри англійської філології 

та методики викладання іноземних мов) – 20 (7) балів 
 

7 

Розроблення (удосконалення) електронних курсів, що 

затверджені науково-методичною радою з розміщенням 

їх у віртуальній мережі МДУ – 30 (10) балів 
Удосконалення – зміна не 

менше 30% матеріалу 

 

– англійською мовою (крім кафедри англійської філології 

та методики викладання іноземних мов) – 50 (20) балів 
 

8 

Публікація в електронній формі повного циклу 

методичних розробок для лабораторних чи практичних 

робіт або курсового (дипломного) проектування – 20 

(10) балів 

 

 

9 
Створення електронної системи тестування знань для 

проведення модульного/ екзаменаційного контролів – 

25/50 балів 

для однієї дисципліни 

 

10 Створення навчальних відеофільмів – 50 балів 
при умові затвердження 

кафедрою 
 

11 
Розроблення за новими напрямами/спеціальностями 

(удосконалення існуючих): 
на колектив 

розробників пропорційно 

вкладу кожного за поданням 

 

 – навчальних та робочих навчальних планів – 50(20) балів  

                                                           
1
  Враховується навчальна робота зі студентами всіх категорій. 

2
  У дужках зазначені бали за переробку, удосконалення тощо. 

3
  Розподіл годин здійснюється пропорційно особистому внеску кожного із співавторів за рішенням 

колективу розробників (кафедри). 
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– освітньо-кваліфікаційної характеристики – 50 (20 ) балів завідувачів кафедр 

 
 

– освітньо-професійної програми - 50 (20 ) балів  
– навчальних програм дисциплін, за умови затвердження в 

установленому порядку – 20 балів 
 

– комплексні кваліфікаційні завдання - 50 (20 ) балів  

12 
Розроблення (перезатвердження) робочої програми 

навчальної дисципліни: 
 

 
– курс до 72 год. включно – 20 (5) балів; курс до 216 год. 

включно – 30 (10) балів; курс більше 216 год. - 40(15) балів 
 

13 Розроблення (удосконалення) засобів діагностики: 

на колектив розробників 

пропорційно вкладу кожного за 

поданням завідувачів кафедр; 

 

удосконалення – зміна не 

менше 30% матеріалу 

 

 

 

– підготовка екзаменаційних білетів для вступників - 

20(10) балів 
 

– підготовка екзаменаційних білетів з іноземної мови для 

вступників до магістратури - 20(10) балів 
 

– екзаменаційних білетів для кожної дисципліни - 10(5) 

балів 
 

– завдань для проведення модульного, підсумкового  

контролів для кожної дисципліни - 15(5) балів 
 

14 
Розроблення, удосконалення  інформаційних пакетів 

факультетів (українською мовою): 
 

 
– загальна інформація - 20(5)балів;  інформація з напряму 

підготовки/зі спеціальності -50 (30) балів 
 

15 
Розроблення і впровадження нових (удосконалення  

існуючих): 
за курс на всіх розробників 

пропорційно вкладу кожного; 

удосконалення – зміна не 

менше 30% матеріалу 

 

 
– лабораторних робіт - 20 (5) балів  
– комп’ютерних практикумів - 20 (5) балів  

16 
Розроблення і видання інтерактивних методів 

навчання: за кожну гру (вправу), на всіх 

розробників пропорційно 

вкладу кожного  

 

 

– ділових ігор – 10 балів  
– рольових ігор – 5 балів  
– ситуаційних вправ – 2бали  

17 
Розроблення комплекту  конкурсних завдань до 

студентських олімпіад: за комплект завдань 

на всіх розробників 

пропорційно вкладу кожного  

 

 
– МОН – 30 балів  
– кафедри – 15 балів  

18 
Внутрішня експертиза навчально-методичних 

матеріалів – 5 балів 

за 1 друкований аркуш 

рецензованого видання 
 

19 
Робота в науково-методичній раді університету, вченій 

раді університету/факультету 
 

 

 
– голова, заступник голови - 30/20 балів; секретар - 20/10 

балів; член - 10/5 балів 
 

20 
Підвищення кваліфікації: вітчизняне / міжнародне - 

30/50 балів 

за наявності диплому, 

свідоцтва, сертифікату, довідки 
 

21 Стажування: вітчизняне/міжнародне - 30/50 балів  

22 
Розроблення пакету ККР щодо акредитації, комплекту 

завдань до ректорського контролю з навчальної 

дисципліни – 20 балів 

на всіх виконавців пропорційно 

вкладу кожного 

 

23 
Підтримка персонального електронного кабінету в 

системі «Електронний університет» - 50 балів 
  

24 

Розроблення (удосконалення) завдань для відбору 

обдарованих школярів за програмою «Майбутнє 

України», МАН України та міжнародних і 

всеукраїнських олімпіад школярів та студентів за 

умови реєстрації МОНУ – 30 балів 

з кожної дисципліни на всіх 

виконавців пропорційно вкладу 

кожного 
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25 

Розробка Реєстраційної форми кваліфікацій для 

формування Довідника кваліфікацій та виготовлення 

Додатка до диплома європейського зразка (Diploma 

Supplement) (українською мовою) – 20 балів 

за один напрям підготовки 

(спеціальність) розподіляється 

між авторами пропорційно 

вкладу кожного 

 

26 
Участь у методичних, науково-методичних семінарах 

на кафедрі – 10 балів 

на кожного учасника семінару, 

який виступає з доповіддю, 1 

семінар в семестр 

 

27 

Підбір індивідуальних програм для студентів напряму 

підготовки (спеціальності) «Музичне мистецтво» 

(основний інструмент, додатковий інструмент, 

акомпанемент) – 15, 10, 10 балів 

  

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ   І Х 0,3  

ІІ. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 2 3 4 

1 Захист кандидатської дисертації /керівнику - 200/100 б 
у рік захисту 

(в межах навчального року) 

 

2 
Захист докторської дисертації /керівнику - 300/150 

балів 
 

3 
Отримання вченого звання: у рік отримання 

(в межах навчального року) 

 

– доцента – 50 балів; професора – 100 балів  

4 Отримання почесного звання, гранту, премії: 

у рік отримання 

(в межах навчального року) 

 

 

  

– звання академіка (члена-кореспондента):  

– Національної Академії наук – 100 балів  

–  Академії наук (недержавної) – 20 балів  

– почесні звання, нагороди  України – 80 балів  

– почесні звання, нагороди міністерств, відомств – 60 

балів 
 

– отримання гранту, стипендії, премії на рівні 

держави/міжнародному рівні - 70/100 балів 
 

– отримання звання почесний доктор вітчизняного 

вузу/закордонного - 50/100 балів 
 

– отримання почесного звання університету (почесний 

професор, викладач-дослідник, молодий викладач-

дослідник) – 30 балів 

 

5 Здобувач, аспірант, докторант - 20, 30, 40 балів не більше 4 років підряд   

6 

Підготовка на конкурс наукових проектів 

(фундаментальних, прикладних досліджень) що 

фінансуються з державного бюджету – 50 балів 

 

 

7 Керівництво: 
за одну тему щороку на 

період виконання роботи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

– науковими темами міжнародного рівня (гранти) – 200 

балів 
 

– науковими темами державного рівня (держбюджет) – 

150 балів 
 

– науковими госпдоговірними темами – 100 балів  

– здобувачами, аспірантами, докторантами/ 

закордонними - 20, 30, 40/60 балів 
за кожен рік на період 

навчання 
 

– наявність наукової школи – 150 балів    

8 Участь у: 

щороку на період виконання 

роботи 

 

 

– виконанні наукової теми міжнародного рівня – 50 балів  
– участь у виконанні наукової теми державного рівня – 40 

балів 
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– участь у виконанні наукових госпдоговірних тем –

40балів 
 

– створення та обладнання наукової лабораторії, її 

атестація і сертифікація – 100 балів 
на всіх виконавців 

пропорційно внеску кожного 
 

– підготовка та подання заключного звіту з НДР, 

зареєстрованого в УкрІНТЕІ – 50 балів; 

на всіх виконавців, відповідно 

до календарного плану 

пропорційно внеску кожного 

 

9 
Публікації: (надати оригінали чи ксерокопії 

документів у паперовому та електронному варіантах у 

бібліотеку МДУ) 

за одиницю продукції 

 

9.1. в Україні: 

інформацію перевіряє та 

підтверджує бібліотека 

 

на всіх авторів пропорційно 

вкладу кожного (якщо стаття 

у співавторстві) 

 

 

 

– у фаховому журналі, який внесений у наукометричну 

базу – 90 балів 
 

– у фаховому журналі – 50 балів  

– у фаховому збірнику – 40 балів  

– у збірнику, журналі – 20 балів  

- у збірнику тез – 10 балів  

9.2. за кордоном (міжнародне видання):  

  

– у збірнику, який внесений у наукометричну базу з 

імпакт-фактором – 100 балів 
 

- у фаховому журналі, збірнику – 90 балів  

– у журналі, збірнику – 70 балів  

– тез – 40 балів  

10 
Участь у випуску наукового збірника, журналу 

 

інформацію перевіряє та 

підтверджує бібліотека 
 

10.1 фахового: один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 40 балів; голова 

редколегії/заступник - 30/20 балів; член редколегії – 15 

балів 

 

 

10.2. не фахового: один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 30 балів ; голова 

редколегії/заступник - 20/15 балів; член редколегії – 10 

балів 

 

 

10.3. міжнародного один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 60 балів   

– голова редколегії/заступник - 50/40 балів    

– член редколегії – 30 балів    

11 
Видання: (надати оригінали чи ксерокопії документів 

у паперовому та електронному варіантах у бібліотеку 

МДУ) 

інформацію перевіряє та 

підтверджує бібліотека МДУ 

 

 

 

 

 

 

 

– одноосібної монографії/за кордоном - 150/250 балів    

– колективної монографії/за кордоном - 150/250 балів 

на всіх авторів пропорційно 

вкладу кожного 

 
– навчального підручника з грифом МОНУ/Вченої ради 

університету - 150/80 балів 
 

– навчального посібника з грифом МОНУ/Вченої ради 

університету - 120/60 балів 
 

Примітка: Для конкретного викладача (розробника) кількість балів у заданих вище межах (пункти 8, 

10) встановлює завідувач кафедри після заповнення таблиці, яка наводиться нижче 

№ Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (с.) Співавтори 

      

      
 

12 Винахідницька робота:    
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– підготовка матеріалів та подання на отримання патенту – 30 балів 

 інформацію 

перевіряє і 

підтверджує 

навчально-

виробничий відділ 

новітніх технологій 

 

 

– отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної 

власності України:  
 

– винахід (корисна модель) – 50 балів  

– свідоцтво авторського права – 50 балів  

– міжнародна заявка на винахід – 80 балів  
– впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи, 

що оформлені у вигляді актів провадження/міжнародного рівня - 

20/30 балів 

 

13 
Керівництво  підготовкою матеріалів та подання заявки на 

отримання патенту студентом – 20 балів 
 

 

14 

  

Підготовка і проведення наукових, науково-практичних 

конференцій, круглих столів, семінарів (члени оргкомітету) 

на кожного члена 

 

– факультетського рівня – 5 балів; університетського рівня – 15 

балів ; регіонального рівня – 20 балів ; всеукраїнського рівня – 30 

балів;  міжнародного рівня – 40 балів 

 

15 
Участь у наукових, науково-практичних конференціях, круглих 

столах, семінарах надати 

підтверджуючі 

документи 

 

 

– факультетського рівня – 5 балів; університетського рівня – 10 

балів; регіонального рівня – 20 балів; всеукраїнського рівня – 30 

балів; міжнародного рівня – 40 балів 

 

16 
Підготовка та проведення кафедральних наукових семінарів – 

10 балів 

за кожен захід, 

інформацію подає 

завідувач кафедри 

 

17 Науково-дослідна робота зі студентами    

17.1. олімпіади:    

 

– підготовка переможців І етапу (університетський) Всеукраїнських 

студентських олімпіад: за 1-е місце – 15 балів; за 2-е місце – 10 балів; за 

3-є місце – 5 балів 
  

 

– підготовка переможців ІІ етапу (державний) Всеукраїнських 

студентських олімпіад: за 1-е місце – 70 балів; за 2-е місце – 60 балів; за 

3-є місце – 50 балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 20 балів 
  

 

– підготовка переможців Міжнародних  студентських олімпіад: за 1-е 

місце – 100 балів; за 2-е місце – 80 балів; за 3-є місце – 70 балів; за 

заохочувальні грамоти, дипломи - 40 балів 
 

 

17.2. конкурси студентських наукових робіт:    

  

– підготовка переможців І етапу (університетський) конкурсу 

студентських наукових робіт: за 1-е місце – 20 балів; за 2-е місце – 15 

балів; за 3-є місце – 10 балів 
  

 

– підготовка переможців ІІ етапу (державний) конкурсу студентських 

наукових робіт: за 1-е місце – 60 балів; за 2-е місце – 50 балів; за 3-є місце 

– 40 балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 20 балів 
  

 

– підготовка переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових 

робіт: за 1-е місце – 100 балів; за 2-е місце – 80 балів; за 3-є місце – 60 

балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 30 балів 
  

 

– керівництво науковою роботою студентів, що беруть участь у виконанні 

НДР (з оплатою) - 20 балів 
  

 

17.3. творчі, мистецькі, спортивні конкурси, змагання:    

 

 

 

 

 

 

 

– підготовка переможців університетського рівня: за 1-е місце – 15 балів; 

за 2-е місце – 10 балів; за 3-є місце – 5 балів 
  

 

– підготовка переможців регіонального рівня: за 1-е місце – 20 балів; за 2-

е місце – 15 балів; за 3-є місце – 10 балів; за заохочувальні грамоти, 

дипломи - 5 балів 
  

 

– підготовка переможців державного рівня: за 1-е місце – 60 балів; за 2-е 

місце – 50 балів; за 3-є місце – 40 балів; за заохочувальні грамоти, 
  

 



10 

 

дипломи - 20 балів 

– підготовка переможців міжнародного рівня: за 1-е місце – 100 балів; за 

2-е місце – 80 балів; за 3-є місце – 60 балів; за заохочувальні грамоти, 

дипломи - 30 балів 
  

 

17.4. керівництво студентським науковим гуртком -20 балів 
інформацію подає 

завідувач кафедри 
 

17.5 

керівництво НДРС:  

- керівництво, підготовка статей студентів (подати копію статті у 

журналі, збірнику): 

- у фахових виданнях – 50 б. 

- у не фахових видання – 20 б. 

- у збірнику тез – 10 б. 

- керівництво, підготовка виступу студента на конференцію: 

- університетського рівня – 5 балів 
- регіонального рівня – 10 балів 
- всеукраїнського рівня – 20 балів 

        - міжнародного рівня – 30 балів 

 

 

18 
Участь викладачів у спортивних змаганнях, мистецьких 

конкурсах, фестивалях тощо: 
за кожен захід  

 

  

 

 

– університетського рівня – 5 балів    

– регіонального рівня – 10 балів    

– всеукраїнського рівня – 20 балів    

– міжнародного рівня – 30 балів    

19 
Перемоги викладачів у спортивних змаганнях, мистецьких 

конкурсах, фестивалях тощо: 
 

 

 

– за 1-е місце: університетського/регіонального/ всеукраїнського/ 

міжнародного рівнів - 20/30/50/60 балів 
 

 

– за 2-е місце: університетського/регіонального/ всеукраїнського/ 

міжнародного рівнів - 15/20/40/50 балів 
 

 

– за 3-є місце: університетського/регіонального/ всеукраїнського/ 

міжнародного рівнів - 10/15/25/40 балів 
 

 

20 Рецензування, експертиза, відгук:    

 

– дисертаційних докторських робіт – 30 балів    

– дисертаційних кандидатських робіт – 15 балів    
– авторефератів на здобуття наукового ступеня доктора наук – 10 

балів 
  

 

– авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук – 10 

балів 
  

 

– монографій, підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників (статей) - 20 (5) балів 
  

 

– кваліфікаційних проектів (робіт) – 5 балів 
за кожний проект (роботу), 

що не виконується у 

навчальному закладі 

 

- навчально-методичних видань університету – 15 балів 

- реферування статей – 20 балів 
 

 

21 
Робота в науково-методичних комісіях МОН України, комісіях 

інших міністерств та відомств, в тому числі Державній інспекції: 
 

 

 
– в якості голови (співголови) – 50 балів; в якості заступника голови 

– 40 балів ;в якості члена комісії – 30 балів 
 

 

22 Робота в ДАК, експертних і фахових комісіях:   

 
– в якості голови (співголови) – 40 балів; в якості заступника голови 

– 35 балів; в якості члена комісії – 30 балів 
 

 

23 

Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій:   
– в якості голови (співголови) – 40 балів; в якості заступника голови 

– 30 балів; в якості члена ради – 25 балів ; в якості секретаря – 35 
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балів 

– опонента дисертації кандидатської/докторської - 35/40 балів   

24 
Участь у роботі творчих груп (на рівні університету/ факультету) з 

розробки проектів, положень тощо-50/30балів 

на всіх членів 

творчої групи 

пропорційно вкладу 

кожного 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ    ІІ Х 0,6  

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

1 2 3 4 

1 Виконання обов’язків: 

 

 

 
– заступника декана факультету – 35 балів  

– заступника завідувача кафедри на громадських засадах – 30 балів  

2 
Відповідальні за організацію практичного навчання та 

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – 30 балів 
 

 

3 Куратор групи – 30 балів   

3.1 
Розробка навчально-методичних матеріалів з організації 

навчально-виховної  роботи - 5 балів 
куратору 

 

3.2 
Розробка плану кураторської групи на рік, підготовка конспекту 

тематичної лекції згідно розпоряджень з  виховних заходів 

тематичного спрямування та їх проведення – 5 балів 

за кожен захід 

 

4 
Участь в організації лекцій, бесід, зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, залучення 

студентів до організації зустрічей – 2 бали 

за кожен захід 

 

5 
Організація та проведення робіт щодо благоустрою міста, 

університету, гуртожитків (відповідальний за групу студентів) – 

5 балів 

за кожен захід 

 

6 

Організація та проведення загально-університетських 

(факультетських, кафедральних) масових профорієнтаційних, 

спортивних та художньо-естетичних заходів: Дня знань, Днів 

відкритих дверей, Днів гостинності факультету (кафедри), 

тематичних виставок, конкурсів, інших свят тощо – 30 балів 

за кожен захід 

пропорційно вкладу 

кожного 

 

7 
Участь у розробці рекламної візуалізації для діяльності 

приймальної комісії – 15 балів 
 

 

8 
Підготовка друкованого матеріалу для оформлення стендів 

щодо діяльності університету (факультету, кафедри) - 25 (20) 

балів 

 
 

9 
Підготовка, подання та оформлення матеріалів для сайту 

університету (факультету, кафедри, підрозділів) - 20 (15) балів 
 

 

10 
Оновлення на web- сайті університету інформації про 

університет (факультет, кафедру, структурний підрозділ) - 15 

(10) балів 

один раз на семестр 

 

11 Проведення профорієнтаційної роботи:   

 

– на рівні міста Мукачева та району – 5 балів за кожен захід  

– на рівні районів Закарпаття – 10 балів за кожен район  

– на міжрегіональному, міжнародному рівні -  15 балів за кожен регіон  

12 
Підготовка, подання та оформлення матеріалів зі створення 

іміджу університету (факультету) у засобах масової інформації, 

періодичних виданнях (газетах, журналах) – 5 балів 

за кожну 

публікацію 

 

13 Відвідування гуртожитків та чергування – 5 балів 
за кожне відвіду-

вання, але не більше 

20 балів у рік 

 

14 

 

 

 

Робота в приймальній комісії:   

– виконання обов’язків відповідального секретаря ПК університету – 50 б   
– виконання обов’язків заступника відповідального секретаря ПК 

університету – 40 балів 
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– виконання обов’язків відповідального за напрями на факультеті 

(голови відбіркових комісій) – 35 балів 
 

 

– виконання обов’язків заступника відповідального за напрями –        

30 балів 
 

 

– виконання обов’язків технічного секретаря, секретаря відбіркової 

комісії – 20 балів 
 

 

- виконання обов’язків уповноваженої особи з прийняття 

електронних заяв – 20 балів 
 

 

15 Виконання обов’язків по кафедрі на громадських засадах:   

 

 

 

 

 

 

 

– відповідального за наукову роботу кафедри – 30 балів   

– відповідального за методичну роботу кафедри – 20 балів   

- відповідального за методичну, виховну роботу кафедри – 20 балів   

– відповідального за дипломне проектування – 15 балів   

– відповідального за курсове проектування – 10 балів   

– відповідального за профорієнтаційну роботу – 10 балів   

– відповідального за практику – 20 балів   

- відповідального за НДРС по кафедрі – 10 балів   
– відповідального за оформлення вихідних відомостей  рейтингу 

НПП – 20 балів 
 

 

– відповідального за розподіл педагогічного навантаження - 10 балів   

– секретарю ДЕК – 10 балів   
- відповідальний за модульне середовище кафедри, систему 

електронного навчання – 10 балів. 

- координатор ECTS – 5 балів 

- відповідальний за практику по факультету – 30 балів; 

- секретар засідань кафедри – 10 балів 

 

 

16 

Організація та керівництво студентським товариством чи 

гуртком (факультативом) творчого, наукового, художньо-

естетичного, спортивного, фізкультурно-оздоровчого та 

проблемного напрямків – 20 балів 

 

 

17 
Участь в організації та проведенні учнівських предметних 

олімпіад, у тому числі участь у журі (МАН, районні та обласні 

олімпіади) – 20 балів 

 
 

18 
Керівництво та організація роботи творчого художнього 

колективу, в тому числі КВК: 
 

 

 – в університеті – 25 балів; на факультеті – 15 балів   

19 Організація та проведення студентських екскурсій: 

max1 раз у семестр 

 

 

– виробничого характеру (на галузеві підприємства, установи, 

організації) – 20 балів 
 

–духовно-культурного рівня (храми, музеї, монастирі, екскурсії 

містом) – 15 балів 
 

20 
Підготовка ліцензійної справи/акредитаційної справи з 

напряму підготовки (спеціальності) чи окремих розділів 

– 40 балів 

керівнику робочої групи та по 

10 кожному відповідальному 

за розділ справи – за 

поданням завідувача кафедри 

 

21 
Організація та участь у всеукраїнських/ регіональних 

конкурсах, виставках - 70/50 балів 

на всіх авторів пропорційно 

вкладу кожного за наявності 

диплому чи іншого документу 

 

22 Участь у міжнародних конкурсах, виставках – 100 балів 

за експонат на всіх авторів 

пропорційно вкладу кожного 

за наявності диплому чи 

іншого документу 

 

23 
Участь студентів, викладачів у міжнародних конкурсах 

(творчого, художньо-естетичного напрямків, в тому 

числі КВК) – 40 балів 

пропорційно вкладу кожного, 

що брали участь у підготовці 
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24 
Участь студентів, викладачів у концертній програмі 

міжнародних зустрічей та конференцій, що проводяться 

в університеті – 20 балів 

керівнику чи пропорційно 

вкладу кожного, що брали 

участь у підготовці 

 

25 
Відповідальний за масово-оздоровчу, фізкультурну та 

спортивну роботу на факультетах/університеті - 30/40 балів 
 

 

26 
Робота у фахових комісіях університету та комісії з визначення 

якості навчально-методичних матеріалів – 10 балів 
 

 

27 Створення авторських концертних програм: 

– 3-годинна – 40 балів; 2-годинна – 30 балів; 1-годинна – 20 балів 

 

  

28 Участь у журі мистецьких, спортивних конкурсів: 

– міжнародних – 25 балів; всеукраїнських -15балів; регіональних – 

10 балів 

  

29 Створення аудіо та відеоверсій  заходів - 10 (за одну версію) 
не більше, ніж за 

три заходи (версії) у 

рік 
 

30 Створення мультимедійного супроводу заходів - 5 (за одну 

версію) 

31 Художнє або музичне оформлення заходів - 5 (за один захід) 

32 Створення мультимедійного супроводу курсу лекцій навчальної 

дисципліни - 50 б. (за  навчальну дисципліну) 
  

33 Створення авторського електронного програмного 

забезпечення навчальної дисципліни – 100 б. (за  одиницю) 
  

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ   ІІІ Х 0,1  
Завідувач кафедри ______________  ________________  

                                         (підпис) 

Виконавець______________  ___________________                                     «__» _________________ 20___ р. 

                            (підпис) 
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Додаток Б 

 

Форма для наповнення бази даних″ Рейтинг викладачів МДУ ″ 

Дані для підрахунку рейтингу викладача 

з  01 вересня 20__  по 30 серпня 20__  р. 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Факультет  

Кафедра  

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА бали 

……  

  

  

ІІ. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 

……  

  

  

  

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

…..  

  

  

  

 
Завідувач кафедри ______________                                    

                                         (підпис) 

 

 

Виконавець______________  

                             (підпис) 

 

 

 

«__» вересня 20___ р. 
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