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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників 

університету є частиною системи забезпечення якості університетської освіти.  

Запровадження рейтингової оцінки діяльності НПП, кафедр та факультетів у 

МДУ є невід’ємним елементом запровадження внутрішньої системи моніторингу як 

складової процесу забезпечення і управління якістю вищої 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.  

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; 

– 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.  
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Основними напрямами роботи науково-педагогічного працівника є: навчально-

методична, науково-інноваційна, організаційно-виховна.  

Базовий розподіл балів за напрямами діяльності: навчально-методична робота – 

30 %, науково-інноваційна робота – 60 %, організаційно-виховна – 10 %. 

Рейтинг науково-педагогічного працівника ( ) визначається як сума 

відповідних балів за виконання певної роботи та досягнення за основними 

напрямами роботи: навчально-методичної ( ), науково-інноваційної ( ), 

організаційно-виховної ( ): 
 

                                                    (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 

розпорядженням першого проректора.  

Аналіз результатів рейтингування науково-педагогічних працівників університету 

здійснює робоча група з рейтингового оцінювання, до складу якої входять 

представники ректорату, навчальних, наукових відділів, завідувачі кафедр, директор 

наукової бібліотеки. Склад робочої групи з рейтингового оцінювання визначається 

розпорядженням першого проректора. 

Кожний науково-педагогічний працівник у визначений розпорядженням термін 

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

Форма) (додаток 1). Показники Форми розробляються та затверджуються в процесі 

обговорення відповідними структурними підрозділами університету. 

Консультування викладачів кафедри щодо її заповнення 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 
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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 робочої групи з рейтингового оцінювання.  

У разі сумісництва посад на різних кафедрах, у Формі за основною посадою 

зазначається сумарний обсяг ставок, які обіймає працівник. 

Відповідальність за достовірність і своєчасність вихідних відомостей та їх 

контроль несе завідувач відповідної кафедри. 

Персональні Форми всіх науково-педагогічних працівників зберігаються на 

кафедрах протягом усього терміну роботи науково-педагогічного працівника на 

відповідній посаді. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

За наслідками рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічного працівника рівень його ефективності роботи на займаній посаді (в 

цілому та за видами діяльності) визначається вченою радою МДУ як високий, 

достатній,  низький або недопустимий. 

Результати рейтингу використовуються для стимулювання науково-

педагогічних працівників (при цьому враховуються результати не менше, ніж за три 

роки): 

- високий рівень є підставою для представлення до нагородження державними 

відзнаками та почесними званнями, відзнаками Міністерства освіти і науки 

України та іншими державними органами та відомствами, укладання 

трудового договору (контракту) терміном на 5 років, надання переваги при 

розгляді конкурсних справ на заміщення вакантних посад, при планування 

педагогічного навантаження; 

- достатній рівень є підставою для нагородження відзнаками органів та відомств  

обласного, регіонального, міського рівня, укладання (пролонгація) 

трудового договору (контракту) терміном від 3 до 5 років, надання переваги 

при розгляді конкурсних справ на заміщення вакантних посад, при 

планування педагогічного навантаження. 

Низький рівень ефективності роботи є підставою для попередження науково-

педагогічного працівника про його неповну відповідність займаній посаді та 

укладання (пролонгація) трудового договору (контракту) терміном від 1 до 3 років.  

Недопустимий рівень ефективності роботи є підставою для розгляду в 

подальшому питання про не продовження трудового договору (контракту)  та 

недопущення до конкурсу.  

Рішення про встановлення граничних балів щодо визначення рівня 

ефективності роботи науково-педагогічних працівників приймає Вчена рада 

університету (щорічно до 1 листопада) за наслідками обговорення результатів 

рейтингового оцінювання їх професійної діяльності в цілому по університету.  

У випадку, якщо робоча група з рейтингового оцінювання виявить приписки, 

викладач знімається з рейтингу (ставиться на останнє місце).  

Доступ до всієї інформації, на основі якої визначаються рейтинги, а також до 

рейтингових списків НПП із зазначенням набраних балів мають ректор, перший 

проректор, члени робочої групи з рейтингового оцінювання, завідувачі кафедр. 
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Узагальнені результати визначення рейтингів науково-педагогічних 

працівників доводяться до відома завідувачів кафедр та розглядаються на засіданнях 

кафедр, учених рад факультетів. 

Інформація про рейтинговий список науково-педагогічних працівників, які 

мають високий рівень ефективності роботи може бути оприлюднена.  
 

5. 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-технічної ради 

університету для обговорення та внесення змін до діючого Положення на засіданні 

Вченої ради МДУ. 
 

Положення підготували: 

 

____________________ В.В.Гоблик 

____________________ В.І.Кобаль 

____________________ О.В.Максютова 

 

 

 

 


