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Формування бази даних по кожній окремій кафедри здійснюється за ре-

зультатами календарного року та такими показниками діяльності: 

І. Організація навчального процесу та науково-педагогічні кадри 

ІІ. Науково-дослідницька робота та міжнародна діяльність 

ІІІ. Навчально-методична робота 

ІУ. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота 

 

В кожному розділі Методики формується перелік показників, який наве-

дений нижче.  

 

І. Організація навчального процесу та науково-педагогічні кадри: 

1.1. Загальний перелік навчальних дисциплін за денною формою навчан-

ня, які в поточному році викладаються науково-педагогічними працівниками 

кафедри (з урахуванням навчальних дисциплін, які передаються за рапортом 

на інші кафедри університету). 

1.2. Загальна кількість науково-педагогічних працівників (НПП) кафед-

ри, в тому числі: 

- загальна кількість штатних посад НПП; 

- працюють за сумісництвом;  

- чисельність штатних докторів наук, професорів; 

- чисельність штатних кандидатів наук, доцентів; 

- чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, які 

працюють за сумісництвом; 

- чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами 

підкомісій Науково-методичної комісії МОН України, Науково-технічної ра-

ди або експертних комісій НТР МОН України, Галузевих експертних рад або 

акредитаційних комісій Національного агентства забезпечення якості освіти 

або комісій Державної служби якості освіти тощо (одна особа враховується 

тільки один раз); 

- чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами 

спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій в ОДЕКУ та інших закла-

дах вищої освіти (одна особа враховується один раз) 

1.3. Загальна кількість: 

- навчально-науково-виробничих комплексів; 

- філій кафедри на виробництві. 



 2

 

По розділу І. Науково-педагогічні кадри на підставі наведених пока-

зників розраховуються: 

1.1. Відносний показник загальна кількість навчальних дисциплін, які 

викладаються в поточному навчальному році за денною формою навчання на 

загальну кількість (осіб) штатних лекторів кафедри (професор, доцент, стар-

ший викладач). 

1.2. Відсоток штатних посад НПП кафедри від загальної кількості посад 

НПП кафедри в поточному навчальному році. 

1.3. Відсоток штатних посад докторів наук, професорів від загальної кі-

лькості посад НПП кафедри в поточному навчальному році. 

1.4. Відсоток штатних посад кандидатів наук, доцентів від загальної кі-

лькості посад НПП кафедри в поточному навчальному році; 

1.5. Відсоток штатних НПП (осіб) від загальної кількості НПС кафедри в 

поточному навчальному році, які є членами відповідних галузевих рад, акре-

дитаційних або експертних комісій тощо; 

1.6. Відсоток штатних НПП (осіб) від загальної кількості НПП кафедри в 

поточному навчальному році, які є членами спеціалізованих вчених рад для 

захисту дисертацій в ОДЕКУ та інших ВНЗ; 

1.7. Загальна кількість навчально-науково-виробничих комплексів та фі-

лій кафедр на виробництві, які закріплені за кафедрою у поточному році 

(враховуються тільки навчально-науково-виробничі комплекси, по яким вида-

ний відповідний наказ МОН України, та філії кафедри ОДЕКУ, по яким в уні-

верситеті підготовлений повний пакет документації).  

 

Відносний показник розділу 1.1. вважається найкращим при його найме-

нших значеннях. 

Відносні показники розділів 1.2. – 1.6. вважаються найкращими при їх 

найбільших значеннях. 

 Для розділу 1.7. враховується абсолютний показник. Найбільші значен-

ня показника 1.7. вважаються найкращими.   

 

Розрахунки показників у відносному та абсолютному виглядах здійсню-

ється до однієї сотої значення (0,01), рейтингові показники у відсотковому 

вигляді розраховуються до однієї десятої значення (0,1). 

 

Рейтинг кафедри за кожним з показників розділу І визначається з ураху-

ванням його відносного (1.1. – 1.6.) або абсолютного (1.7.) значення. Розподіл 

місць проводиться з 1 по 21. У випадку, коли для окремим кафедр, кількісні 

значення показників співпадають, кафедри отримують одне й теж місце, на-

ступна в рейтингу кафедра отримую місце через одне.  

У випадку коли кафедра має значення показнику “0”, кафедрі в рейтингу 

місць за зазначеним показником надається не наступне, а остане 21 місце. 

 

Розрахунок показників кадрового складу науково-педагогічних праців-

ників кафедри здійснюється у відповідності з додатком 1.   
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ІІ. Науково-дослідницька робота та міжнародна діяльність. 

2.1. Кількість наукових монографій, авторами або співавторами яких є 

науково-педагогічні працівники, докторанти та аспіранти кафедри.  

2.2. Загальна кількість наукових статей, опублікованих у фахових науко-

вих виданнях науково-педагогічними працівниками, співробітниками, докто-

рантами та аспірантами кафедри, 

- в т.ч. у зарубіжних фахових наукових виданнях, які мають імпакт-

фактор у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of science, 

для соціо-гуманітарних Copernicus). 

2.3. Загальна кількість тез доповідей, опублікованих НПП, докторанта-

ми, аспірантами та іншими співробітниками кафедри,  

- в т.ч. на конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, які проходили в 

інших країнах. 

2.4. Загальна кількість наукових статей, опублікованих студентами або 

разом зі студентами, під наукових керівництвом НПП, докторанта та аспіран-

та кафедри. 

2.5. Міжнародні наукові проекти, госпдоговірні наукові теми, індивідуа-

льні наукові гранти, які виконуються штатними працівниками кафедри, в то-

му числі: 

- загальна кількість міжнародних наукових проектів, госпдоговірних 

НДР, які виконуються на базі НДЧ ОДЕКУ; 

- загальна вартість наукових робіт, що виконуються (тис.грн.) 

/враховуються об’єми фінансування отриманні за ініціативою кафедри, ви-

конуються під науковим керівництвом або при відповідальному виконавці, 

якій є  штатним  співробітником  кафедри/. 

- загальна кількість міжнародних індивідуальних наукових грантів (заре-

єстрованих у відділі міжнародного співробітництва університету). 

2.6. Загальна кількість НПП, докторантів та аспірантів кафедри, які 

приймають участь у виконанні НДР, що фінансується із загального фонду 

МОН України. 

2.7. Загальна кількість докторських та кандидатських дисертацій, захи-

щених співробітниками, докторантами та аспірантами кафедри. 

2.8. Кількість ліцензій, актів використання (впровадження) результатів 

науково-дослідних робіт у виробництво, отриманих штатними працівниками, 

докторантами, аспірантами кафедри протягом звітного року. 

2.9. Кількість охоронних документів (патентів, корисних моделей, автор-

ських свідоцтв) за результатами науково-дослідних робіт, які отримані праці-

вниками, докторантами та аспірантами кафедри. 

2.10. Кількість всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-

практичних заходів (конференцій, семінарів, 2-х турів олімпіад, конкурсів 

наукових робіт на базі ОДЕКУ та  ін.), підготованих і проведених НПП кафе-

дри (за наказами і розпорядженнями). 

2.11. Кількість запитів на фінансування науково-дослідних робіт в межах 

конкурсів міжнародних та національних конкурсів на отримання наукових 

грантів, тендерних пропозицій підготованих працівниками кафедри (врахо-
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вуються лише запити подані від імені університету і зареєстровані в НДЧ 

ОДЕКУ). 

2.12. Кількість студентів, які отримали дипломи І-ІІІ ступенів у других 

турах Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, міжнародних олімпіадах та конкурсах, які під-

готовані співробітниками, докторантами та аспірантами кафедри за її профі-

лем. 

2.13. Показники сумарного рейтингу НПП, докторантів і аспірантів ка-

федри у міжнародних науково-метричних базах даних Scopus та Google 

Scholar. 

 

По розділу ІІ. Науково-дослідницька робота та міжнародна діяль-

ність на підставі наведених показників розраховуються: 

2.1. Відносний показник - кількість опублікованих монографій, авторами 

або співавторами  яких науково-педагогічні працівники, докторантами та ас-

пірантами кафедри, на загальну кількість штатних НПП кафедри (осіб).  

2.2. Відносний показник - загальна кількість наукових статей, опубліко-

ваних у фахових наукових виданнях (рекомендованих ДАК України) на зага-

льну кількість ставок НПП кафедри. 

2.3. Відносний показник - загальна кількість, опублікованих наукових 

статей у зарубіжних фахових наукових виданнях, які мають імпакт-фактор у 

міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science, для со-

ціо-гуманітарних Copernicus), на загальну кількість ставок НПП кафедри. 

2.4. Відносний показник - загальна кількість опублікованих тез допові-

дей, на загальну кількість ставок НПП кафедри. 

2.5. Відносний показник - загальна кількість опублікованих тез і матері-

алів доповідей на міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, 

які проводились за кордоном, на загальну кількість ставок НПП кафедри. 

2.6. Відносний показник – загальна кількість наукових статей опубліко-

ваних студентами або разом зі студентами, під науковим керівництвом НПП, 

докторанта та аспіранта кафедри на загальну кількість ставок НПП кафедри. 

2.7. Кількість міжнародних наукових проектів, госпдоговірних НДР, які 

отримані і виконуються  на базі НДЧ ОДЕКУ за ініціативою кафедри. 

2.8. Загальна вартість госпдоговірних наукових робіт, грантів, які отри-

мані і виконуються на базі НДЧ ОДЕКУ за ініціативою кафедри (врахову-

ються об’єми фінансування НДР отриманих за ініціативою кафедри, які ви-

конуються під науковим керівництвом або при відповідальному виконавці, 

який є  штатним співробітником  кафедри). 

2.9. Кількість міжнародних індивідуальних наукових грантів (зареєст-

рованих у відділі міжнародного співробітництва університету), які отримані 

і виконуються НПП, докторантами та аспірантами кафедри.  

2.10. Відносний показник – загальна кількість НПП, докторантів та аспі-

рантів кафедри, які приймають участь у виконанні НДР, які фінансуються з 

загального фонду МОН України, на загальну кількість штатних НПП (осіб) 

кафедри. 
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2.11. Відносний показник – загальна кількість докторських та кандидат-

ських дисертацій, захищених співробітниками, докторантами та аспірантами 

кафедри, на загальну кількість штатних НПП кафедри, які не мають вченого 

звання доктора або кандидата наук. 

2.12. Кількість актів використання (впровадження) результатів науково-

дослідних робіт у виробництво поза межами університету, отриманих штат-

ними працівниками, докторантами, аспірантами кафедри протягом звітного 

року. 

2.13. Кількість охоронних документів (патентів, корисних моделей, ав-

торських свідоцтв) на результати науково-дослідних робіт , які отримані пра-

цівниками, докторантами та аспірантами кафедри протягом звітного року. 

2.14. Кількість Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-

практичних заходів (конференцій, семінарів, 2-х турів олімпіад, конкурсів 

наукових робіт на базі ОДЕКУ, матеріалів та стендів для участі у виставках), 

підготованих та проведених працівниками кафедри (за наказами та розпоря-

дженнями). 

2.15. Кількість студентів, які отримали дипломи І-ІІІ ступенів у других 

турах Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, міжнародних олімпіадах та конкурсах, які підготовані спів-

робітниками, докторантами та аспірантами кафедри за її профілем.  

2.16. Показники рейтингу НПП, докторантів і аспірантів кафедри у між-

народних науково-метричних базах даних: 

- сумарний h- індекс НПП, докторантів і аспірантів кафедри за базою да-

них Scopus на загальну кількість штатних НПП кафедри; 

- сумарний h- індекс НПП, докторантів і аспірантів кафедри (з 2010 ро-

ку) за базою даних Google Scholar  на загальну кількість штатних НПП кафе-

дри. 

 

Рейтинг кафедри за кожним з показників розділу ІІ визначається по ана-

логічній з розділом І.  

 

ІІІ. Навчально-методична робота. 

3.1. Загальна кількість підготовлених НПП кафедри, докторантами та ас-

пірантами методичних вказівок. 

3.2. Загальна кількість підготовлених НПП кафедри, докторантами та ас-

пірантами посібників, у т.ч. конспектів лекцій. 

3.3. Загальна кількість підготовлених НПП кафедри, докторантами та ас-

пірантами підручників.   

3.4. Загальна кількість розроблених на кафедрі освітніх програм. 

3.5. Загальна кількість розроблених на кафедрі навчально-методичних 

комплексів англійською мовою. 

3.6. Загальна кількість розроблених на кафедрі електронних інтерактив-

них курсів дисциплін для дистанційного навчання. 

3.7. Загальна кількість штатних НПП кафедри, докторантів і аспірантів, 

які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному 

закладі, науковій або науково-технічні установі в країні, яка входить до Ор-
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ганізації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу.  

3.8. Загальна кількість підготованих кафедрою запитів для отримання 

грантів на участь у міжнародних освітніх проектах.  

3.9. Загальна кількість отриманих штатними НПП кафедри, докторанта-

ми і аспірантами грантів за міжнародними освітніми програмами, які вико-

нуються на базі університету.  

3.10. Загальна кількість підготовлених науково-педагогічними працівни-

ками кафедри за звітний період програм курсів підвищення кваліфікації. 

3.11. Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників ка-

федри, які приймали участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації.  

 

По розділу ІІІ. Навчально-методична робота на підставі наведених 

показників розраховуються:  

3.1. Відносний показник - загальна кількість підготовлених НПП кафед-

ри, докторантами та аспірантами методичних вказівок на загальну кількість 

посад науково-педагогічних працівників кафедри. 

3.2. Відносний показник - загальна кількість підготовлених НПП кафед-

ри, докторантами та аспірантами посібників (у т.ч. конспектів лекцій) на за-

гальну кількість посад науково-педагогічних працівників кафедри. 

3.3. Абсолютний показник – загальна кількість підготовлених та пред-

ставлених до редакційного відділу НПП кафедри, докторантами та аспіран-

тами підручників та навчальних посібників;  

3.4. Абсолютний показник – загальна кількість розроблених на кафедрі 

освітніх програм. 

3.5. Абсолютний показник – загальна кількість розроблених навчально-

методичних комплексів англійською мовою.  

3.6. Відносний показник - відсоток навчальних дисциплін від загальної 

кількості навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі у поточному 

календарному році за всіма ступенями та рівнями вищої освіти по яких роз-

роблено електронні інтерактивні курси для дистанційного навчання. 

3.7. Абсолютний показник – загальна кількість НПП кафедри, докторан-

тів і аспірантів, які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому 

навчальному закладі, науковій або науково-технічній установі в країні, яка 

входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Єв-

ропейського Союзу.  

3.8. Абсолютний показник – загальна кількість підготованих запитів для 

отримання грантів на участь у міжнародних освітніх проектах, поділена про-

порційно між кафедрами, НПП, які брали участь у підготовці запитів.  

3.9. Абсолютний показник – загальна кількість отриманих НПП кафедри, 

докторантами і аспірантами грантів за міжнародними освітніми програмами. 

Які виконуються на базі університету, помножена на ваговий коефіцієнт 3 та 

поділена пропорційно між кафедрами, НПП, які брали участь у підготовці 

запитів.  
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3.10. Абсолютний показник - загальна кількість підготовлених науково-

педагогічними працівниками кафедри за звітний період програм курсів під-

вищення кваліфікації.  

3.11. Абсолютний показник - загальна кількість штатних науково-

педагогічних працівників кафедри, які приймали участь у проведенні курсів 

підвищення кваліфікації.  

Рейтинг кафедри за кожним з показників розділу ІІІ визначається по 

аналогічній з розділом І.  

При цьому виконання планових завдань з підготовки навчально-

методичної літератури є обов’язковим. 

Навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, конс-

пекти лекцій, методичні вказівки тощо) виготовлені в електронному вигляді 

враховуються в показниках кафедри тільки у випадку виконання в повному 

обсязі діючих в університеті вимог щодо підготовки та використання у нав-

чальному процесі зазначеного виду навчально-методичної документації.  
 

 

ІУ. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота. 

4.1. Оцінка роботи кафедри за проведену виховну та соціальну роботу зі 

студентами, магістрами, аспірантами, викладачами й іншими працівниками 

університету та суспільством.  

4.2. Оцінка роботи кафедри за трудове виховання студентів, магістрів та 

аспірантів кураторами студентських академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками і співробітниками кафедри. 

4.3. Оцінка чергування кураторів студентських академічних груп та ін-

ших працівників кафедри (не кураторів) в гуртожитках університету. 

4.4. Оцінка допомоги кураторів студентських академічних груп та інших 

науково-педагогічних працівників і співробітників кафедри (не кураторів) в 

організації роботи студентського самоврядування в гуртожитках, на факуль-

тетах та університету. 

4.5. Оцінка участь кафедри у загально університетських адміністратив-

но-господарських заходах (“експертна оцінка”). 

4.6. Оцінка участі науково-педагогічних працівників у спортивних зма-

ганнях різного рівня (“експертна оцінка“). 

4.7. Оцінка профорієнтаційної та рекламної роботи кафедр протягом зві-

тного періоду (“експертна оцінка”): 

- оцінка роботи кафедри щодо ведення профорієнтаційної роботи у за-

кладах освіти; 

- оцінка роботи кафедри у проведені “Днів відкритих дверей”; 

- оцінка роботи кафедри у профорієнтаційних заходах спрямованих на 

знайомство потенційних абітурієнтів з ОДЕКУ (організація індивідуальних 

екскурсій, проведення різних громадських заходів, тренінгів, тематичних ле-

кцій тощо); 

- оцінка роботи кафедри у профорієнтаційних заходах, які проводить се-

ктор з профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю підготовчого відді-

лення ОДЕКУ; 
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- оцінка роботи кафедри щодо пропаганди університету (спеціальностей 

тощо) в засобах масової інформації; 

- розробка та ведення сторінки кафедри у соціальних мережах. 
 

Рейтинг кафедр університету за кожним з показників розділу ІУ Вихов-

на, соціальна та профорієнтаційна робота визначається відповідно до вимог, 

наведених у додатку до Методики визначення рейтингу кафедр університету, 

за виключенням пп. 4.5 - 4.7.  

 

Примітка: 

Під час проведення рейтингового оцінювання кафедр університету при 

однакових кількісних результатах за окремими показниками, у тому числі 

при нульовому значенні показника рейтингового оцінювання, місце кафедри 

за цим показником визначається як середнє за групою кафедр, які мають од-

накові результати. Місцем рейтингового оцінювання кафедри, яка має на-

ступний нижчий результат, є послідовно нижче місце за останнім місцем в 

цієї групі.      
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ДОДАТОК 

 

Рекомендації розрахунку показників щодо визначення рейтингу кафедр університету 

за проведену виховну, соціальну та профорієнтаційну роботу (розділ IV) 

4.1. Оцінка роботи кафедри за проведену роботу зі студентами, магістрами, аспіран-

тами, викладачами й іншими працівниками університету та суспільством  

№ 

підпункту 

Показники оцінки Підтвердження 

(наявність звітних матеріалів) 

4.1.1. Наявність на кафедрі заступника завіду-

ючого кафедри з виховної та соціальної 

роботи та його документації 

Витяг з протоколу засідання кафедри про 

затвердження заступника завідуючого кафе-

дри з виховної та соціальної роботи та його 

документація 

4.1.2. Наявність інформації про викладачів ка-

федри (П.І.Б., вчена ступень, вчене зван-

ня, посада, контактні телефони, E-mail), 

які призначені кураторами студентських 

академічних груп 

Інформація про кураторів студентських ака-

демічних груп та витяг з протоколу засідан-

ня кафедри про призначення кураторів сту-

дентських академічних груп 

4.1.3. Відсоток кураторів студентських акаде-

мічних груп, заступників проректору та 

деканів з виховної роботи від загальної 

кількості викладачів кафедри 

За даними заступників завідуючих кафедр з 

виховної та соціальної роботи або згідно 

щорічних звітів завідуючих кафедрами, то-

що 

4.1.4. Наявність планів виховної та соціальної 

роботи кураторів студентських академі-

чних груп, окремо на кожний семестр та 

на весь навчальний рік, обговорених та 

затверджених на засіданні кафедри 

Плани виховної та соціальної роботи кура-

торів студентських академічних груп та ви-

тяг з протоколу засідання кафедри про їх 

затвердження 

4.1.5. Наявність планів виховної та соціальної 

роботи кафедри, окремо на кожний се-

местр та на весь навчальний рік, обгово-

рених та затверджених на засіданні ка-

федри 

Плани виховної та соціальної роботи кафед-

ри та витяг з протоколу засідання кафедри 

про їх затвердження 

4.1.6. Наявність графіків проведення куратор-

ських годин викладачами кафедри з сту-

дентськими академічними групами, ок-

ремо на кожний семестр, з вказівкою 

груп, аудиторій, дат і часу проведення 

кураторських годин, затверджені завіду-

ючим кафедри 

Графіки проведення кураторських годин ви-

кладачами кафедри зі студентськими акаде-

мічними групами та витяги з протоколів за-

сідань кафедри про їх затвердження 

4.1.7. Наявність звітів з виховної та соціальної 

роботи кафедри, окремо за кожний се-

местр та за весь навчальний рік, обгово-

рені та затверджені на засіданнях кафед-

ри з відповідними рішеннями та пропо-

зиціями 

Звіти з виховної та соціальної роботи кафед-

ри та витяги з протоколів засідань кафедри 

про їх затвердження, з відповідними рішен-

нями та пропозиціями 

4.1.8. Наявність звітів кураторів студентських 

академічних груп про проведену виховну 

та соціальну роботу зі студентами, окре-

мо за кожний семестр та за весь навчаль-

ний рік, з підтвердженнями 

Звіти кураторів студентських академічних 

груп з виховної та соціальної роботи (з копі-

ями протоколів засідань груп або кураторсь-

ких годин, з вказівкою питань, які розгляда-

лися, запрошених та присутніх на засідан-

нях, відео матеріали, фотоматеріали, квітки 

в театр, тощо) та витяги з протоколів засі-

дань кафедри про їх затвердження 
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4.1.9. Кількість кураторів студентських акаде-

мічних груп, інших викладачів і праців-

ників кафедри (не кураторів), які прийн-

яли участь у проведенні виховних захо-

дів на кафедрі, факультеті та в універси-

теті 

За протоколами проведення або за звітами 

організаторів цих заходів, за інформацією в 

звітах кураторів, заступників завідуючих 

кафедрами з виховної та соціальної роботи, 

щорічних звітів завідуючих кафедрами, то-

що 

4.1.10. Заслуховування на засіданнях кафедри 

(якщо виникала така потреба) студентів, 

магістрів, аспірантів (бажано за участю 

батьків), що вважалися не встигаючими, 

або тих, які порушували навчальну дис-

ципліну чи правила внутрішнього розпо-

рядку 

Наявність витягу з протоколу засідання ка-

федри з відповідними рішеннями та пропо-

зиціями 

4.1.11. Наявність та естетичність оформлення на 

кафедрі інформаційних стендів і матері-

алів (Інтернет, відео, фото й інших), в 

яких відображено питання виховної та 

соціальної роботи кафедри за участю ку-

раторів студентських академічних груп 

та інших викладачів і працівників кафед-

ри (не кураторів), а також студентів, ма-

гістрів і аспірантів 

За даними проректора з НПД та СПП, засту-

пника проректора з виховної роботи, засту-

пників деканів з виховної роботи на факуль-

тетах та інших джерел 

4.1.12. Участь кураторів студентських академі-

чних груп та інших викладачів і праців-

ників кафедри (не кураторів) у профоріє-

нтаційній роботі та популяризація діяль-

ності кафедри, факультету та університе-

ту у суспільстві, розроблення та поши-

рення наочних матеріалів щодо висвіт-

лення історичного минулого та сучасних 

напрямків діяльності підрозділів універ-

ситету 

За даними звітів кураторів студентських 

академічних груп, заступників завідуючих 

кафедр з виховної та соціальної роботи й 

інших джерел, про кількість проведених 

профорієнтаційних заходів, з вказівкою кі-

лькості людей, які були присутні, місця про-

ведення заходу; статті у газетах і науково-

популярних журналах, з наведенням назви 

статі, назви, номеру та дати видання або ко-

пії статті; інтерв’ю на телебаченні, тощо 

4.1.13. Безпосередня участь завідуючого кафед-

ри у проведенні виховних та соціальних 

заходів кафедрою, факультетом, універ-

ситетом, тощо 

Згідно щорічного звіту завідуючого кафедри 

4.1.14. Участь кураторів студентських академі-

чних груп та інших викладачів і праців-

ників кафедри (не кураторів) у кафедра-

льних, факультетських та університетсь-

ких заходах, наприклад, «День відкритих 

дверей кафедри, факультету, університе-

ту», у конкурсах «Містер ОДЕКУ», «Міс 

ОДЕКУ», «Краща секція, блок, кімната» 

(в гуртожитку № 1) та «Кращий поверх, 

блок, кімната» (в гуртожитку № 2), у за-

ходах, присвячених «Всесвітньому дню 

метеорології», «Всесвітньому дню охо-

рони водних ресурсів», «Всесвітньому 

дню довкілля», крім цього, у різнобічних 

Акціях, у тому числі, пов’язаних з благо-

устроєм території університету (на-

вчально-лабораторних корпусів, спорти-

За протоколами проведення або за звітами 

організаторів цих заходів та акцій, а також 

за інформацією в звітах кураторів, заступ-

ників завідуючих кафедрами з виховної та 

соціальної роботи, щорічних звітів завідую-

чих кафедрами, тощо, підтверджених відео, 

фото чи іншими матеріалами 
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вно-оздоровчого комплексу, їдальні, гур-

тожитків, табору «Знамя», річної гідрое-

кологічної навчально-наукової лаборато-

рії в с. Маяки, морської геофізичної на-

вчально-наукової лабораторії, метеоро-

логічної навчально-наукової лаборато-

рії), а також у заходах, що відбуваються 

поза межами університету, присвячених, 

наприклад, «Дню визволення міста Оде-

си від фашистських загарбників», «Дню 

перемоги», екологічним проблемам міс-

та, регіону, країни, тощо 
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4.2. Оцінка роботи кафедри за трудове виховання студентів, магістрів та аспірантів 

кураторами студентських академічних груп та іншими викладачами і працівниками 

кафедри (не кураторами) (10 балів). 
 

№ 

підпункту 

Показники оцінки Підтвердження 

(наявність звітних матеріалів) 

4.2.1. Наявність на кафедрі розпорядження 

проректора з НПП та РУ або декана 

факультету про чергування студент-

ських академічних груп в університе-

ті 

Копія розпорядження проректора з НПП 

та РУ або декана факультету про чергу-

вання студентських академічних груп в 

університеті 

4.2.2. Оцінка трудового виховання студен-

тів та магістрів кураторами студент-

ських академічних груп підчас їх 

чергування, згідно встановленого в 

університеті графіку чергувань сту-

дентських академічних груп 

(з урахуванням відсотка студентів 

групи, що прийняли участь в чергу-

ванні, обсягу виконаної роботи та 

участі куратора при виконанні робіт) 

За поданням проректора з НПП та РУ, за 

рапортами керівників підрозділів універ-

ситету (завідуючими та комендантами 

НЛК № 1 та № 2, завідуючими гуртожит-

ками № 1 та № 2, завідуючими метеоро-

логічною, річною гідроекологічною (с. 

Маяки) та морською геофізичною НЛЛ, 

завідуючими кафедрами та навчальними 

лабораторіями кафедр й іншими), тощо 

4.2.3. Оцінка трудового виховання студен-

тів, магістрів та аспірантів куратора-

ми студентських академічних груп та 

іншими викладачами і працівниками 

кафедри (не кураторами) підчас про-

ведення навчальних практик, поза 

навчальний час, тощо, поза встанов-

леного в університеті графіку чергу-

вань студентських академічних груп 

За поданням проректора з НПП та РУ, за 

рапортами керівників підрозділів універ-

ситету (завідуючими та комендантами 

НЛК № 1 та № 2, завідуючими гуртожит-

ками № 1 та № 2, завідуючими метеоро-

логічною, річною гідроекологічною в с. 

Маяки та морською геофізичною ННЛ, 

завідуючими кафедрами та навчальними 

лабораторіями кафедр й іншими), тощо 
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4.3. Оцінка чергування кураторів студентських академічних груп та інших праців-

ників кафедри (не кураторів) 

в гуртожитках університету (15 балів). 
 

№ 

підпункту 

Показники оцінки Підтвердження 

(наявність звітних матеріалів) 

4.3.1. Оцінка взаємодії та координування 

виховної та соціальної роботи з за-

відуючими гуртожитками та засту-

пниками деканів факультетів з ви-

ховної роботи в гуртожитках під 

час чергування кураторів студент-

ських академічних груп та інших 

викладачів і працівників кафедри 

(не кураторів) в гуртожитках уні-

верситету 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ» та згідно щорічних звітів заступ-

ників деканів факультетів з виховної робо-

ти в гуртожитках 

4.3.2. Оцінка огляду сходів, коридорів, 

блоків та кімнат спільного прожи-

вання студентів, магістрів та аспі-

рантів з питань благоустрою при-

міщень, дотримання санітарного 

стану на сходах, в коридорах, кім-

натах, блоках, кухнях, душових та 

санвузлах й інших місць загально-

го користування, збереження май-

на, використання електромереж та 

організації чергування в кімнатах, 

блоках та кухнях 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ» та згідно щорічних звітів заступ-

ників деканів факультетів з виховної робо-

ти в гуртожитках 

4.3.3. Оцінка допомоги завідуючим гур-

тожитками, заступникам деканів 

факультетів з виховної роботи в 

гуртожитках та студентським опе-

ративним загонам у здійсненні пе-

репускного режиму у гуртожитках 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ» та згідно щорічних звітів заступ-

ників деканів факультетів з виховної робо-

ти в гуртожитках 

4.3.4. Оцінка допомоги радам студентсь-

кого самоврядування та старостам 

блоків, поверхів, секцій в гуртожи-

тках в оформленні інтер’єрів та ін-

формаційних стендів у приміщен-

нях гуртожитків і матеріалів (Інте-

рнет, відео, фото й інших), в яких 

відображено житлово-побутові 

умови та умови для організації на-

вчання і дозвілля студентської мо-

лоді, виховна робота 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», за даними протоколів засідань та 

звітів голів рад студентського самовряду-

вання в гуртожитках 

4.3.5. Оцінка участі у наданні допомоги 

при вирішенні існуючих у гурто-

житках конфліктних ситуацій, по-

бутових проблем і запитів студен-

тів 

Згідно щорічних звітів заступників деканів 

факультетів з виховної роботи в гуртожит-

ках, за даними протоколів засідань та зві-

тів голів рад студентського самоврядуван-

ня в гуртожитках 
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4.3.6. Оцінка участі у засіданнях рад сту-

дентського самоврядування у гур-

тожитках 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», за даними протоколів засідань та 

звітів голів рад студентського самовряду-

вання в гуртожитках 

4.3.7. Оцінка заходів, вжитих для підт-

римання належної дисципліни се-

ред студентів, магістрів та аспіран-

тів у гуртожитках, прищеплення 

студентам навичок гідної поведін-

ки у суспільстві та самокритики до 

своїх вчинків і дисципліни, а також 

правильно реагувати на критику 

сторонніх 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», згідно щорічних звітів заступни-

ків деканів факультетів з виховної роботи 

в гуртожитках, за даними протоколів засі-

дань та звітів голів рад студентського са-

моврядування в гуртожитках, витягів з 

протоколів засідань кафедри 

4.3.8. Оцінка заходів, вжитих для вихо-

вання у студентів дбайливого від-

ношення до університетського 

майна, майна кімнат, блоків, кори-

дорів та підтримання його у нале-

жному естетичному та санітарному 

стані 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», згідно щорічних звітів заступни-

ків деканів факультетів з виховної роботи 

в гуртожитках, за даними протоколів засі-

дань та звітів голів рад студентського са-

моврядування в гуртожитках, витягів з 

протоколів засідань кафедри 

4.3.9. Клопотання перед адміністрацією 

університету щодо покращання ма-

теріального стану кімнат, блоків, 

коридорів та сходів гуртожитків 

університету 

Копії рапортів, за даними звітів голів рад 

студентського самоврядування в гуртожи-

тках, витягів з протоколів засідань кафед-

ри, тощо 

4.3.10. Записи в журналі «Відвідування 

гуртожитку кураторами студентсь-

ких академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівни-

ками ОДЕКУ», з результатами чер-

гування (обов’язково виділяються 

питання, які потребують вирішення 

та пропозиції щодо покращання 

матеріального та санітарного стану 

гуртожитків) 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку кураторами 

студентських академічних груп та іншими 

науково-педагогічними працівниками 

ОДЕКУ» та згідно щорічних звітів заступ-

ників деканів факультетів з виховної робо-

ти в гуртожитках 
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4.4. Оцінка допомоги кураторів студентських академічних груп та інших викладачів 

і працівників кафедри (не кураторів) в організації роботи студентського самовряду-

вання в гуртожитках, на факультетах та університету (15 балів). 
 

№ 

підпункту 

Показники оцінки Підтвердження 

(наявність звітних матеріалів) 

4.4.1. Запрошення представників ор-

ганів студентського самовряду-

вання університету (різних рів-

нів) та первинної профспілкової 

організації студентів та аспіран-

тів ОДЕКУ на засідання кафед-

ри чи інші зібрання викладачів 

кафедри, коли обговорювалися 

питання навчання та дисципліни 

студентів, магістрів і аспірантів, 

тощо 

Витяги з протоколів засідань кафедри або курато-

рів факультету з відповідними пропозиціями та 

рішеннями, тощо 

4.4.2. Заслуховування представників 

органів студентського самовря-

дування університету (різних 

рівнів) та первинної профспіл-

кової організації студентів та 

аспірантів ОДЕКУ на засідан-

нях кафедри з питань навчання, 

проживання у гуртожитках та 

інших проблем, які виникають у 

студентів, магістрів та аспіран-

тів під час навчально-виховного 

процесу або у побуті, тощо 

Витяги з протоколів засідань кафедри або курато-

рів факультету з відповідними пропозиціями та 

рішеннями, тощо 

4.4.3. Участь кураторів студентських 

академічних груп та інших ви-

кладачів і працівників кафедри 

(не кураторів) в засіданнях рад 

студентського самоврядування в 

гуртожитках, на факультетах та 

університету, тощо 

Витяги з протоколів засідань рад студентського 

самоврядування, первинної профспілкової органі-

зації студентів та аспірантів ОДЕКУ з відповідни-

ми пропозиціями та рішеннями і з вказівкою кон-

кретного працівника, тощо 

4.4.4. Надання допомоги органам сту-

дентського самоврядування уні-

верситету (різних рівнів) та пе-

рвинної профспілкової органі-

зації студентів та аспірантів 

ОДЕКУ у проведенні ними вла-

сних молодіжних заходів 

 

Витяги з протоколів засідань кафедри, рад студе-

нтського самоврядування, первинної профспілко-

вої організації студентів та аспірантів ОДЕКУ з 

відповідними пропозиціями та рішеннями і з вка-

зівкою конкретного працівника, тощо 

4.4.5. Виявлення з числа студентів, 

магістрів та аспірантів, що ви-

вчають дисципліни кафедри або 

входять до складу студентської 

академічної групи, куратором 

якої є викладач кафедри, які 

увійшли або були запропонова-

ні до рад студентського само-

врядування в гуртожитках, на 

Витяги з протоколів засідань кафедри або курато-

рів факультету з відповідними пропозиціями та 

рішеннями, тощо 
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факультетах, університету, з 

оголошенням їх прізвищ на за-

сіданнях кафедри або кураторів 

факультетів та висвітленням 

цього на інформаційних стендах 

і в матеріалах кафедри (Інтер-

нет, відео, фото й інших), тощо 

4.4.6. Кількість студентів, магістрів та 

аспірантів, що вивчають дисци-

пліни кафедри або входять до 

складу студентської академічної 

групи, куратором якої є викла-

дач кафедри, які увійшли до рад 

студентського самоврядування в 

гуртожитках, на факультетах, 

університету, профспілкових 

організацій студентів та аспіра-

нтів та тих, що приймають ак-

тивну участь у громадських за-

ходах в університеті та поза йо-

го межами (пп. 4.1.14), тощо  

 з оголошенням їх прізвищ на 

засіданнях кафедри або курато-

рів факультетів та висвітленням 

цього на інформаційних стендах 

і в матеріалах кафедри (Інтер-

нет, відео, фото й інших), тощо 

Витяги з протоколів засідань кафедри, кураторів 

факультету, рад студентського самоврядування, 

профспілкових організацій 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


