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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ
про

Положения

1.1

науково

дiяльностi

ощнювання

рейтингове

педагогi чних працiвникiв та кафедр в цiлому в ДВНЗ «Донбаський державний
педагогiчний унiверситет» (далi

ДДПУ) (далi

Положения) регламенту€

-

рейтингового

проведения

та

органiзацii'

порядок

-

оцiнювання,

методику

розрахунку рейтингу науково-педагогiчних працiвникiв та кафедр, визнача€

мету, основнi завдання, критерii' та форми стимулювання науково-педагогiчних
працiвникiв ДДПУ.

1.2

Положения розроблене вiдповiдно до:

- Закону

Украi'ни «Про освiту» вiд

- Закону Украi'ни
- Закону
02.03.2015

№

05.09.2017 р.

«Про вищу освiту» вiд

№

2145-VIII;

01.07.2014 р.

№

1556-VII;

Украi'ни «Про лiцензування видiв господарськоi' дiяльностi вщ

222-VIII»;

- Лiцензiйних

умов провадження освiтньо'i дiяльностi, постанова Кабiнету
грудня

Мiнiстрiв Укра'iни вiд

30

Мiнiстрiв Укра'iни вiд

10 травня 2018

р. №

2015

р. №

1187

(в редакцii" постанови Кабiнету

347);

- статуту ДДПУ.
l .3

У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:

Рейтинг

працiвникiв

науково-педагогiчних

-

кiлькiсний

показник

ефективностi роботи науково-педагогiчних працiвникiв та кафедр ДДПУ, що
формуfться за основними показниками дiяльностi.
Лiцензiйнi умови

-

нормативно-правовий акт Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни,

iншого уповноваженого законом органу державно'i впади, положения якого

встановлюють

вичерпний

перешк

вимог,

обов'язкових

для

виконання

лiцензiатом, та вичерпний перелiк документiв, що додаються до заяви про
отримання лiцензi'i.

Нау1<0во-педагогiчнi працiвники

-

це особи, яю

за основним

м1сцем

роботи у закладах вищоi' освiти провадять навчальну, методичну, наукову

(науково-технiчну, мистецьку) та орrанiзацiйну дiяльнiсть.
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Якiсть вищоi· освiти
iнших

компетентностей,

.

рiвень здобутих особою знань, умшь, навичок,

-

що

вiдображас

i"i

компетентнiсть

вiдповiдно

до

.

стандарпв освпи.

КоАmетентнiсть

-

здатнiсть особи успiшно соцiалiзуватися, навчатися,

провадити професiйну дiяльнiсть, яка виникас на основi динамiчноi' комбiнацii'
знань,

умiнь,

навичок,

способiв

мислення,

поглядiв,

цiнностей,

1нших

особистих якостей.
Викладацька дiяльнiсть

дiяльнiсть, яка спрямована на формування

знань, iнших компетентностей, свiтогляду, розвиток iнтелектуальних

здiбностей,

емоцiйно-вольових та/або фiзичних

якостей

i творчих

здобувачiв

вищо'i

освiти (лекцiя, семiнар, тренiнг, курси, майстер-клас, вебiнар тощо ), та яка
провадиться педагогiчним (науково-педагогiчним) працiвником, самозайнятою

особою (крiм осiб, яким така форма викладацько'i дiяльностi заборонена
законом) або iншою фiзичною особою на основi вiдповiдного трудовоrо або
цившьно-правового договору.

Якiсть

ocвimu

.

. .

вщповщюсть

результапв

навчання

вимогам,

встановленим законодавством, вiдповiдним стандартом освiти та/або договором
про надання освiтнiх послуг.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦIНЮВАННЯ

2.1

Метою рейтингового оцiнювання с оцiнка якостi роботи кожного

окремого науково-педагогiчного працiвника та кафедр в цiлому; пiдвищення
ефективностi та результативностi професiйно·i дiяльностi науково-педагогiчних
працiвникiв;

накопичення статистично·i iнформацii' про динамiку дiяльностi

кафедр; забезпечення якостi освiти в ДДПУ.

2.2
-

Основними завданнями рейтингового оцiнювання с

розробка

i

використання сдиних комплексних критерii'в для оцiнки

контролю рiвня та ефективностi дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв
та кафедр;

.,
J

- формування управлiнських кадрiв i науково-педагогiчного складу ДДПУ
з урахуванням iндивiдуального внеску працiвникiв у пiдвищення рейтингу
ДДПУ в цiлому;

- активiзацiя

та стимулювання видiв дiяльностi, якi орiЕ:нтують

i сприяють

пiдвищенню рейтингу ДЦПУ в цiлому, та створення умов для професiйного

.

.

.

зростання вс1х пращвниюв;

-

стимулювання нових напрямiв наукових дослiджень та вдосконалення

науково-методичноi· основи викладацькоi' дiяльностi;

-

створення iнформацiйноi' бази, що всебiчно вiдобража€ професiйну

дiяльнiсть науково-педагогiчних працiвникiв;

виявлення

-

недолiкiв

i

проблемних

питань

в

науково

дiяльностi

педагогi чних працiвникiв та кафедр;

-

мотивацiя науково-педагогiчних працiвникiв до удосконалення якосп

навчальноi',

та

науковоi'

iнновацiйноi'

.

.

ДlЯЛЬНОСТl,

шдвищення

i'x

р1вня

професiоналiзму;

-

формування

системи

матер1ального

стимулювання

морального

дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв для подальшого

'ix

заохочування.

3. ПОРЯДОК ОРГАНIЗАЦII ТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО
ОЦIНЮВАННЯ

3.1 Рейтингове

оцiнювання професiйно'i дiяльностi науково-педагогiчних

працiвникiв ДДПУ, як форма визначення рiвня

'ix

професiйно'i компетентностi

та ефективностi роботи, проводиться за результатами кожного календарного

року та враховуЕ: специфiку професiйноi' дiяльностi за основними

видами

роботи науково-педагогiчних працiвникiв .

3.2

Оцiнювання професiйноi' дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв

проводиться як у цiлому по ДДПУ, так

i

окремо за групами посад: професор ,

доцент; старший викладач, асистент .

3.3

Персональнi

рейтинг-листи

науково-педагопчних

.

.

пращвниюв

( професор, доцент, старший викладач, асистент) подаються завiдувачу кафедри
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разом 1з матер~алами , що шдтверджують зазначену в них iнформацiю. Пiсля

обговорення та затвердження на засiданнi кафедри персональнi рейтинr-листи
науково-педаrоriчних працiвникiв подаються до пiдроздiлу монiторингу якостi
вищоi' освiти.

3.4

Особи ,

працiвникiв

на

яю

працюють

умовах

в ДДПУ

штатного

на

посадах науково-педагогiчних

сум1сництва,

подають

сво'i

персональнi

рейтинr-листи до структурного пiдроздiлу (кафедри).

Вiдповiдальнiсть

3.5

за

додержання

термiнiв,

достов1рюсть

даних,

наведених у персональних рейтинг-листах науково-педагогiчних працiвникiв ,
несуть науково-педагогiчнi працiвники та завiдувачi кафедрами.

3 .6

Персональнi рейтинг-листи завiдувачi

кафедрами

подають декану

факультету, рейтинг-листи деканiв факультетiв, членiв ректорату подаються
проректору з науково-педагогiчноi' роботи .

3.7

Поданi матер1али опрацьовуються в пiдроздiлi монпорингу якосп

ВИЩОI ОСВIТИ .

3 .8

Вчена

рада ДДПУ

мае

право

ввести

додатков1

показники ,

важливими для розвитку ДДПУ та щорiчно затверджус ваговi

що

е

коефiцiснти

кожного виду роботи науково-педаrогiчних працiвникiв.

4.

МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ

РЕЙТИНГУ

НАУКОВО-

ПЕДАГОГIЧНОГО ПРАЦIВНИКА ТА КАФЕДР В ЦIЛОМУ

4.1 Рейтинг науково-педагоriчноrо працiвника обчислюсться як сума
б ал iв за кожний вид робiт, зазначених в iндивiдуальному рейтинговому листi
(д одаток

1) з гiдно з таблицею балiв (додаток 2). У додатку до рейтингового

л и ста н еобхiдно вказати перелiк всiх видiв робiт, за якi нараховувалися бали

при

формуваннi

(додаток

4.2

рейтингу

(статгi,

посiбники,

монографii')

за

формою

3 ).
Показ ник враховуеться в рейтинг, якщо певний вид робiт с закiнченим

( наприклад,

видано

пщручник

або

навчальний

посiбник ;

методичн1

ре комен дацi'i затвердженi на Вченiй радi; статгя опублiкована у виданнi тощо).
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4.3 Yci
несвосчасне
формуваннi

види робiт, якi внаслiдок об'сктивних причин (затримка друку,
одержання
рейтингу

шдтвердження

поточного

тощо)

року,

не

можуть

були

бути

враховаю

при

зарахованими

при

проведеннi рейтингового оцiнювання наступного року.

Рейтинг кафедр обчислюсться на основi рейтингового оцiнювання

4.4

науково-педагогiчних працiвникiв (штатних та внутрiшнiх сумiсникiв) та
кiлькостi ставок на кафедрi за формулою:
п

R = I ·r iPi
1=1

деп - кiлькiсть викладачiв на кафедрi;

r,- iндивiдуальний рейтинг науково-педагогiчного пращвника кафедри
(штатного та внутрiшнього сумiсника);

Pi
частина

st-

ставки

Sz

=5

науково-педагопчного

працiвника

на

1

вересня

звiтного року;

S -

кiлькiсть ставок на кафедрi станом на

(обчислюсться
4.5

1

вересня звпного року

середнс за перший та другий семестр).

Мiсце

кафедри

у

рейтинговому

списку

визначасться

шляхом

порiвняння рейтингу кафедр мiж собою.

4.6

Перелiк наукових показникiв та

'ix

визначення наведенi у Методичних

рекомендацiях щодо розрахунку iндивiдуальних рейтингових показникiв.

5.

KPИTEPII

РЕЙТИНГОВОГО

ОЦIНЮВАННЯ

НАУКОВО

ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ

5.1

Вiдповiдно до лiцензiйних

професiйно·i

активносп

кожного

засвiдчусться виконанням не менше

5.2

кадрових

вимог,

р1вень

науково-педагопчного

науковоi' та
пращвника

4 видiв та результатiв з лiцензiйних умов .

За результатами рейтингового оцiнювання професiйно'i дiяльностi

науково-педаrоriчноrо працiвника рiвень йоrо професiйно'i компетентностi та
6

ефективностi роботи на займанiй посадi (в цшому та за видами дiяльностi)
може бути визнаним як достатнiй або незадовiльний.
Якщо

5.3

науково-педагогiчний

пращвник

мае

менше

вид1в

результатiв, то вiн вважасться таким, що не вiдповiдас лiцензiйним вимогам
загальному

рейтингу

викладачiв

не

враховусться.

Вiдповiдно,

та
в

i

участь

у

рейтинговому оцiнюваннi беруть науково-педагогiчнi працiвники, якi набрали
не менше

4

балiв. Викладачi, якi набрали менше

4

балiв, вважаються такими,

що проводять науково-дослiдну роботу на незадовiльному рiвнi.

5.4

Обговорення узагальнених матерiалiв щодо результатiв рейтингового

оцiнювання

.

професiйно"i

.

ДIЯЛЬНОСП

науково-педагопчних

.

.

пращвниюв

проводиться на сiчневому засiданнi Вчено"i ради ДДПУ, пiсля чого вiдбувасться

оприлюднення резулыатiв оцiнювання в ДДПУ на офiцiйному сайтi.

6.

СТИМУ ЛЮВАННЯ

НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ

ПРАЦIВ-

НИКIВДДПУ

6.1.

Високий рiвень професiйноi" компетентностi та ефективностi роботи

науково-педагогiчного працiвника на займанiй посадi с пiдставою для його
матерiального

морального

заохочення.

Низький

ршень

професiйноi"

компетентностi та ефективностi роботи с пiдставою для попередження науково
педагогiчного працiвника про його неповну вiдповiднiсть займанiй посадi та
рекомендацii" ректору ДДПУ не продовжувати трудовий договiр (контракт) з
цим працiвником.

6.2.

Основними формами заохочення с:

- вiдзначення

подяками

- встановлення
-

i почесними

грамотами;

грошових надбавок до посадових окладiв;

премiювання у розмiрах залежно вiд величини загального показника

роботи викладача.
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7.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ

7.1

Положения вводиться в дiю з наступного дня пiсля його затвердження

наказом ректора.

7.2
наказом

Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або
ректора за рiшенням

вчено'i ради

унiверситету або

вiдповiдного

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовуЕ:ться.

7.3

Вiдповiдальнiсть

за

актуалiзацiю

Положения

та

контроль

виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до

за

'ix

функцiональних обов ' язкiв.

РОЗРОБI-ШКИ ПОЛОЖЕННЯ:

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи
Керiвник пiдроздiлу монiторингу

якостi вищо'i освiти

Т.В.Шулик

Методист пiдроздiлу монiторингу
якостi вищоi· освiти

О. В. Панюхно

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогi чно'i робот и
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Додаток 1

IНДИВIДУ АЛЬНИЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ факультет кафедра _ _ _ _ _ _ _ __
Прiзв11ще , iм ' я та по батьковi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Посада _ _ _ _ _ _ _ наук. ступ. _ _ _ _ _ _ _ _ вч. зв. _ _ _ _ _ __
Участь у НДР: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Керiвник теми _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
н ауков1

№

показш1к11

Бали

Показники

Науковi публiкацi'i у перiодичних виданнях, якi включенi до науко метричних

1.

баз Scopнs або

Web of Science Core Collection

Науковi публiкацi'i у наукових виданнях , включених до перелiку наукових

2.

фахових

видань

перiодичних

науковi

Укра'iни;

виданнях

кра'iн ,

що

публiкацi"i

межами

за

Opraнiзaцi"i

до

входять

Укра"iни

(у

економiчного

спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) та/або €вропейського Союзу) ; науковi
п ублiкацi"i у якостi спiвавтора колективно'i монографi"i

,
_,.

Виданий

одноосiбно

або

у

сп iвавторствi

бiльше

(не

трьох

спiвавторiв)

пiдручник чи навчальний посiбник або моно графiя

Наукове керiвництво (консультування) здобувача вищо'i освiти. який одержав

4.

документ про прис удження наукового ступеня

5.

Участь

у

мiжнародних

наукових

проектах ,

залучення

ДО

мiжнародно'i

експертизи

Проведения навчальних занять iз спецiальних дисuиплiн iноземною мовою в

6.

обсязi не менше

Робота у складi

7.
7.1.

50 аудиторних

годин на навчальний рiк

:

експертних рад з питань проведення експертизи дисертацiй МОН

7.2.

галузевих експертних рад Нацiонального агентства iз забезпечення якостi
вищо'i освiти

7.3 .
7.4.

Акредитацiйноi' кoмicii" або
мiжгалузевоi' експертно'i

i"x експертних

ради

з

рад

вищо'i

освiти Акредитацiйно"i кoмicii' або

експертно'i кoмici'i МОН Нацiонального агентства iз забезпечення якостi вищоi'
освiти

7.5 .

науково-методично'i ради/науково-методичних комiсiй (пiдкомiсiй) з вищо"i
освiти МОН

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Виконання функцiй

:

наукового керiвника науково'i теми (проекту)
вiдповiдального виконавця науково'i теми (проекту)

головного редактора/члена редакцiйно'i колегi'i наукового видання , включеного
до перелiку наукових фахових видань Укра'iни

8.4.

головного редактора/члена редакцiйно"i колегi"i iноземного рецензованого
наукового видання

9.

Керiвництво

школярем,

який

зайняв

призове

III-IV етапу
предметiв , II III

м1сце

Всеукраi'нських учнiвських олiмпiад з базових навчальних

етапу Всеукраi'нських конкурсiв-захистiв науково-дослiдницьких робiт учнiв

-

членiв Нацiонального центру «Мала академiя наук Укра"iни»; участь у журi

олiмпiад чи кою<урсiв «Мала академiя наук Украi"ни»

10.

Органiзацiйна робота у за~шадах освiти на посадах керiвника (заступника
керiвника)

закладу

освiти/iнституту/факультету/вiддiлення

(науково"i

установи)/ фiлii'/кафедри або iншого вiдповiдального за пiдготовку здобувачiв
вищоi' освiти пiдроздiлу/вiддiлу (науковоi' установи)/навчально-методичного

управлiння (вiддiлу)/лабораторi'i/iншого навчалы-ю-науковоrо (iнновацiйноrо)
структурного

пiдроздiлу/вченого

секретаря

закладу

освiти

(факультету,

9

iнституту)/вiдповiдального секретаря приймально'i кoмici'i та йога заступника,
помiчника ректора.

11 .
11. 1.
11 .2.
11 .3.
12.

Участь в атестацi'i наукових працiвникiв :
у якостi офiцiйного опонента
у якостi члена спецiалiзованоi' вченоi· ради

у якостi експерта дисертацii', що приймае:ться до захисту

Пiдвищення квалiфiкацii': навчання (стажування) у кра'iнi, що входить до
економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) та/або

Органiзацii'

Е:вропейського Союзу; отримання мiжнародного сертифiкату вiдповiдно до
Загальносвропейськоi' рекомендацii' з мовно'i освiти (на рiвнi не менше В2);
стажування за кордоном; курси пiдвищення квалiфiкацi'i, друга вища освiта ;

стажування в Украi'нi

13.

Свiдоцтво про рее:страцiю авторського права та сумiжних прав/Патент на
винахiд, корисн у модель , промисловий зразок

14.

Навчально-методичний посiбник/посiбник для самостiйно'i роботи здобувачiв
вищоi'
освiти
та
дистанцiйного
навчання ,
конспекти
лекцiй/практикумiв/методичних
вказiвок/рекомендацiй ;
впровадження
дистанцiйних курсiв; пiдготовка до друку матерiалiв конференцii'

15.

Керiвництво здобувачем вищоi' освiти, який зайняв призове мicue на
Всеукра'iнсько'i

студентських
комiтету/журi

студентсько'i

наукових

робiт),

Всеукраi'нсько'i

олiмпiади

або

(Всеукра'iнського

робота

студентсько'i

у

склад~

олiмпiади

I

етапi

конкурсу

органiзацiйного
(Всеукраi'нського

конкурсу студентських наукових робiт) , або керiвництво постiйно дiючим
студентським науковим гуртком/проблемною групою ; керiвниuтво здобувачем
вищо'i освiти , який став призером або лауреатом Мiжнародних мистеuьких

конкурсiв , фестивалiв та проектiв , робота у складi органiзацiйного комiтету
у складi журi мiжнародних мистецьких конкурсiв , шших культурно

або

мистеuьких проектiв; керiвництво здобувачем вищо'i освiти, який брав участь в
Паралiмпiйських
irpax, Всесвiтнiй та Всеукра'iнськiй

Олiмпiйських,

Унiверсiадi, чемпiонатi свiту , Е:вропи, Е:вропейських

irpax, етапах Кубка свiту
та Е:вропи , чемпiонатi Укра'iни; виконання обов'язкiв тренера, помiчника
тренера нацiональноi' збiрно'i команди Укра'iни з видiв спорту; виконання
обов ' язкiв головного секретаря, головного суддi, суддi м1жнародних та
всеукра'iнських змагань; керiвництво спортивною делегацiе:ю; робота у складi
органiзацiйного
комiтету,
суддiвського
корпусу;
робота
у
складi
органiзацiйного
комiтету
наукових ,
науково-методичних
конференцiй,
семiнарiв , вебiнарiв.

16.

Н:ауково-популярнi

та/або

консультацiйн1

(дорадчi)

та/або

дискусiйнi

публiкацii" з науково'i або професiйноi' тематики

17.

Участь у професiйних об'е:днаннях за спецiальнiстю

18.

На укове консультування уставов, пiдприсмств, орrанiзацiй

19.

Перемога науково-педаrоriчних працiвникiв у конкурсах,
мiжнароднi або державнi науковi фонди та органiзацi'i

20.

Цитування статей в

21.

Цитування статей в Google Академiя (за кожнi п'ять цнтувань в рiк)

Scopus та Web of Scieпce

що

проводять

(за одне цитування в рiк)

Загальна сума балiв

Пiдпис науково-педаrогiчного працiвника
Посада

i пiдпис

особи, що перевiряла

___________ _________
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Додаток

2

Таблицп балiв
н ауков1

№

1.

Показники

Бали

Нау ковi публiкацi'i у перiодичних виданнях , якi включенi до наукометричних баз

l

Scopнs або

..,
"- •

по1сазники

Web of'Scieпce Core

Collectioп (за одну публiкацiю)

На у ковi публiкацi'i у наукових виданнях , включених до перелiку наукових фахових
видань Укра'iни; науковi публiкацii' за межами Украi'ни (у перiодичних виданнях
краi'н ,

ЩО

до

входять

Органiзацii' економiчного

спiвробiтництва та

(ОЕСР) та/або €вропейського Союзу) ; науковi публiкацii' у якостi

..,
.)

l

розвитку
сшвавтора

колективноi' монографii'

.

Виданий одноосiбно або у спiвавторствi (не бiльше трьох спiвавторiв)

пiдручник

1

чи навчальний посiбник або монографiя

4.

Наукове керiвництво (консультування) здобувача вищо'i освiти , який одержав

l

документ про прис удження наукового с ту пеня

5.
6.

Участь у мiжнародних наукових проектах , залучення до мiжнародноУ експертизи
Проведения

навчальних

обсязi не менше
Робота у складi

занять

50 аудиторних
:

.

1з

.

спещальних

.

дисциптн

11-юземною

мовою

l
l

в

годин на навчальний рiк

7.
7.1

експертних рад з питань проведения експертизи дисертацiй МОН

l

7.2.

галузевих експертних рад Нацiонального агентства iз забезпечення якостi вищоУ

l

освiти

7.3.
7.4.

Акредитацiйноi' кoмicii' або

'ix

l
l

експертних рад

мiжгалузево'i експертноi' ради з вищоi' освiти Акредитацiйноi' кoмicii' або експертноi'
кoмicii' МОН Нацiонального агентства iз забезпечення якостi вищоi' освiти

7.5.

науково-методично'i ради/науково-методичних комiсiй (пiдкомiсiй) з вищо'i освiти

8.
8.1.
8.2 .
8.3.

Виконання функцiй

l

мон

:
l
l
l

наукового керiвника науково'i теми (проекту)
вiдповiдальноrо виконавця науково'i теми (проекту)

головного редактора/члена редакцiйно'i колегi'i наукового видання , включеного до
перелiк у нау кових фахових видань Украi·ни

8.4.

головного редактора/члена редакцiйно'i колегi'i iноземноrо рецензованого

9.

Керiвництво школярем , який зайняв призове мiсце III-IV етапу Всеукра'iнських
III етапу
учнiвських олiмпiад 3 базових навчальних предметiв, 11 членiв
Всеукра'iнських конкурсiв-захистiв науково-дослiдницьких робiт учнiв -

l

наукового видання

l

Нацiонального центру «Мала академiя наук Украi'ни» ; участь у журi олiмпiад чи
конкурсiв «Мала академiя наук УкраУни»

10.

робота у закладах освiти на посадах керiвника (заступника
освiти/iнституту/факультету/вiддiлення (науково'i установи)/
закладу
керiвника)
фiлiiiкафедри або iншоrо вiдповiдального за пiдготовку здобувачiв вищо'i освiти
управлiння
установи)/навчалы-10-методичноrо
(науково'i
п iдроздiлу/ вiддiлу

l

Органiзацiйна

(вiддiлу )/лабораторi'i/i ншоrо
пiдроздiлу/вченого

навttально-науковоrо

закладу

секретаря

iнституту)/вiдповiдального

секретаря

(iнновацiйного)

структурного

освiти

(факультету ,

приймалыюУ кoмici'i

та

йоrо заступника ,

помiчника ректора.

11.
11 .1 .

Учас ть в атестацii" наукових працiвникiв:

I

у якост i офiцiйного опонента

11

11 .2. у якостi члена спецiалiзованоi' вченоi' ради
11.3. у якостi експерта дисертацii', що приймапься до захисту
12
Пiдвищення квалiфiкацii': навчання (стажування) у
Органiзацii'

економiчного

€вропейського

Союзу ;

спiвробiтництва

отримання

та

1
1
краi'нi ,

мiжнародного

за

кордоном;

курси

входить

(ОЕСР)

сертифiкату

Загальносвропейськоi' рекомендацi'i з мовно·i освiти (на рiвнi
стажування

ЩО

розвитку

та/або

вiдповiдно
не

ДО

менше

ДО

В2);

пiдвищення квалiфiкацi'i, друга вища освiта;

стажування в Укра'iнi

13 .

Свiдоцтво про ресстрацiю авторського права та сумiжних прав/Патент на винахiд,

1

корисну модель, промисловий зразок

14.

Навчально-методичний
вищоi'

посiбник/посiбник

освiти

самостiйно·i

для

дистанцiйного

та

лекцiй/практикумiв/методичних

роботи

1

конспекти

навчання ,

вказiвок/рекомендацiй;

здобувачiв

впровадження

дистанцiйних курсiв ; пiдготовка до друку матерiалiв конференцi'i

15.

Керiвництво здобувачем вищо'i освiти , який зайняв призове мiсце на I етапi
Всеукраi'нськоi' студентсько'i олiмпiади (Всеукра'iнського конкурсу студентських
наукових робiт), або робота у складi органiзацiйного комiтету/журi Всеукраi·нськоi·

1

студентськоi' олiмпiади (Всеукра'iнського конкурсу студентських наукових робiт) ,

або керiвництво постiйно дiючим студентським науковим гуртком/проблемною
групою; керiвництво здобувачем вищо'i освiти, який став призером або лауреатом

Мiжнародних мистецьких конкурсiв, фестивалiв та проектiв , робота у складi
органiзацiйного комiтету або у складi журi мiжнародних мистецьких конкурсiв ,

iнших кулыурно-мистецьких проектiв; керiвництво здобувачем вищо'i освiти , який
брав участь в Олiмпiйських, Параолiмпiйських iграх , Всесвiтнiй та Всеукра'iнськiй
Унiверсiадi , чемпiонатi свiту, €вропи, €вропейських iграх, етапах Кубка свiту та
€вропи , чемпiонатi Укра'iни; виконання обов'язкiв тренера, помiчника тренера
нацiональноi' збiрно'i команди
головного

секретаря,

Украi'ни

головного

суддi,

з

видiв

судд1

спорту;

виконання

мiжнародних

та

обов'язкiв

всеукраi'нських

змагань; керiвництво спортивною делегацiсю; робота у складi органiзацiйного
комiтету,

суддiвського

корпусу;

робота

у

складi

органiзацiйного

комiтету

наукових, науково-методичних конференцiй, семiнарiв, вебiнарiв.

16.

Науково-популярнi та/або консулыацiйнi (дорадчi) та/або дискусiйнi публiкацii' з

1

науковоi' або професiйноi' тематики

17.
18.
19.

Участь у професiйних об'сднаннях за спецiальнiстю

1
1
1

На укове конс улыування установ, пiдприсмств, органiзацiй
Перемога

науково-педагогiчних

працiвникiв

у

конкурсах,

ЩО

проводять

мiжнароднi або державнi науковi фонди та органiзацi'i

20.
21.

Цитування статей в
Цитування статей

Scopus та Web of Science (за одне цитування в рiк)
в Google Академiя (за кожнi п'ять цитувань в рiк)

1
1

Загальна сума балiв

12

Додаток

Додаток до iндивiдуальноrо рейтинг-листа

2020

3

р.

(Прiзвище , iм'я , по-батьковi)
(факультет)
(кафедра)

Назва роботи
№ показника за рейтинг-листом
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