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Загальні положення 

1.1. Під загальним рейтингом кафедри Одеського державного екологічно-

го університету (далі – рейтинг кафедр) розуміється місце, яке посідає кафедра, 

у відповідності до показників її роботи протягом звітного календарного року 

(року, який передує року складання рейтингу). 

1.2. Загальний рейтинг кафедр не накопичується за попередні роки. 

1.3. Розрахунок загального рейтингу кафедр здійснюється за такими роз-

ділами (видами діяльності): 

І. Організація навчального процесу та науково-педагогічні кадри; 

ІІ. Науково-дослідницька робота та міжнародна діяльність; 

ІІІ. Навчально-методична робота; 

ІV. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота. 

Розподіл місць проводиться з 1 по 21. Показники діяльності кафедр по 

кожному розділу наведено нижче. Місця кафедр за показниками діяльності 4.5–

4.7 визначаються експертним оцінюванням, для чого створюється група упов-

новажених осіб. 

1.4. Розрахунок показників діяльності здійснюється в абсолютному вимі-

рі, як загальна кількість чогось чи когось, або у відносному вимірі, як відсоток 

чи у розрахунку на кількість штатних ставок науково-педагогічних працівників 

(НПП) кафедри. якщо не визначено інше. 

1.4.1. Для розрахунку окремого показника беруться до уваги досягнення 

усіх штатних НПП та інших співробітників кафедри, докторантів і аспірантів 

кафедри, якщо не визначено інше. 

1.4.2. Розрахунки показників в абсолютному вимірі та у розрахунку на кі-

лькість НПП кафедри здійснюється до другого знака після коми (0,01), а відсо-

тки – до першого знаку (0,1). 

1.4.3. Кафедра з найбільшим значенням, якщо інше не визначено, для ок-

ремого показника посідає перше місце. 

1.5. Найвищий рейтинг за окремим показником мають кафедри, які посіли 

найвищі місця. 

1.5.1. Якщо декілька кафедр (група) мають однакові, але не найвищі, кі-

лькісні результати по окремому показнику, у тому числі нульові, їхнє місце за 



цим показником визначається як середнє за групою кафедр, які мають однакові 

результати. 

1.5.2. Якщо декілька кафедр (група) мають найвищі кількісні результати 

по окремому показнику, то усі вони посідають перше місце по цьому показни-

ку. 

1.5.3. Місце в рейтингу наступної кафедри, яка має наступний нижчий ре-

зультат, є послідовно нижчим за останнє місце у цій групі. 

1.5.4. У випадку коли окремий показник кафедри дорівнює нулю (окрім 

випадків, коли нуль – найкращий рейтинг), кафедрі в рейтингу місць за зазна-

ченим показником надається останнє місце. 

1.5.5. Загальний рейтинг кафедр визначається як сума її місць (рейтингів) 

за усіма показниками. Найкращим загальним рейтингом вважається мінімальна 

сума місць (рейтингів) за усіма показниками. Якщо декілька кафедр мають од-

наковий загальний рейтинг, їхні місця визначаються за процедурою, визначе-

ною у п. 1.5.1–1.5.3. 

 

Перелік видів діяльності кафедр, за якими розраховується рейтинг 

 

І. Організація навчального процесу та науково-педагогічні кадри: 

1.1. Відносний показник – загальна кількість навчальних дисциплін, які 

викладаються за денною формою навчання на загальну кількість штатних ста-

вок лекторів кафедри (професор, доцент, старший викладач)*. 

1.2. Відсоток штатних посад НПП кафедри. 

1.3. Відсоток штатних ставок НПП, які є докторами наук або професора-

ми. 

1.4. Відсоток штатних ставок НПП, які є кандидатами наук, докторами 

філософії або доцентами. 

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

які брали участь у роботі робочих та дорадчих органів Міністерства освіти і на-

уки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

Державної служби якості освіти та інших органів центральної виконавчої вла-

ди. 

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

які є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в ОДЕКУ та 

інших ЗВО  та/або наукових установ. 

1.7. Абсолютний показник – загальна кількість навчально-науково-вироб-

ничих комплексів та філій кафедр на виробництві, які закріплені за кафед-

рою **. 

1.8. Відносний показник – загальна кількість здобувачів вищої освіти усіх 

рівнів та форм навчання, підготовка яких забезпечується кафедрою, на загальну 

кількість штатних ставок НПП кафедри ***. 

1.9. Відносний показник – загальна кількість одержувачів освітніх та/або 



наукових послуг, які надавалися кафедрою, на загальну кількість штатних ста-

вок НПП кафедри. ****. 

Примітки: 

* Відносний показник вважається найкращим за його найменших значеннях; 

** враховуються тільки навчально-науково-виробничі комплекси, по яких виданий від-

повідний наказ МОН України та/або ОДЕКУ, та філії кафедри ОДЕКУ, по яких в універси-

теті підготовлений повний пакет документації; 

*** для розрахунку загальної кількості здобувачів вищої освіти використовуються 

такі вагові коефіцієнти: 

– початковий та бакалаврський рівні вищої освіти денної форми навчання – 1,0, 

– магістерський рівень вищої освіти денної форми навчання – 1,3, 

– освітньо-науковий рівень вищої освіти денної та вечірньої форм навчання – 1,2, 

– усі рівні вищої освіти заочної форми навчання – 0,35, 

– іноземні громадяни, які володіють українською мовою – 1,15, 

– іноземні громадяни, які не володіють українською мовою – 1,25; 

**** для розрахунку загальної кількості одержувачів освітніх та/або наукових послуг 

використовуються такі вагові коефіцієнти: 

– слухачі курсів довузівської підготовки денної форми навчання (повний цикл) – 1,0, 

– слухачі курсів довузівської підготовки денної форми навчання (окремі навчальні дис-

ципліни) – 0,25 за кожну дисципліну, 

– курсанти кафедри військової підготовки за програмою офіцерів-запасу – 1,0, 

– особи, які проходять наукове стажування та/або довгострокові курси підвищення 

кваліфікації – 0,25 за кожний місяць надання послуги, 

– слухачі короткострокових курсів підвищення кваліфікації тривалістю не більше од-

ного календарного місяця – 0,10, 

– одержувачі індивідуальних наукових консультацій – 0,10, 

– одержувачі освітніх та/або наукових послуг за заочною формою навчання – 0,35, 

– іноземні громадяни, які володіють українською мовою – 1,15, 

– іноземні громадяни, які не володіють українською мовою – 1,25. 

 

ІІ. Науково-дослідницька робота та міжнародна діяльність. 

2.1. Відносний показник – кількість опублікованих монографій, авторами 

або співавторами яких є НПП, докторанти та аспіранти кафедри, на загальну кі-

лькість штатних ставок НПП кафедри. 

2.2. Відносний показник – загальна кількість статей, опублікованих у фа-

хових періодичних наукових виданнях України категорії А, Б на загальну кіль-

кість штатних ставок НПП кафедри. 

2.3. Відносний показник – загальна кількість статей, опублікованих у фа-

хових періодичних наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науко-

метричних базах даних Scopus, Web of Science (за виключенням врахованих у 

п. 2.2) на загальну кількість штатних ставок НПП кафедри. 

2.4. Відносний показник – загальна кількість статей, опублікованих у фа-

хових періодичних наукових виданнях в країнах ЕС або ОЕСР (за виключенням 

врахованих у п. 2.3) на загальну кількість штатних ставок НПП кафедри. 

2.5. Відносний показник – загальна кількість опублікованих тез і матеріа-

лів доповідей, статей у нефахових виданнях на загальну кількість штатних ста-

вок НПП кафедри. 



2.6. Відносний показник – загальна кількість опублікованих тез і матеріа-

лів доповідей на міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, які 

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

2.7. Відносний показник – загальна кількість наукових статей, опубліко-

ваних студентами або разом зі студентами під науковим керівництвом НПП, 

докторанта та аспіранта кафедри, на загальну кількість штатних ставок НПП 

кафедри. 

2.8. Абсолютний показник – кількість міжнародних, держбюджетних, го-

спдоговірних наукових проектів з фінансуванням, які отримані і виконуються 

на базі НДЧ ОДЕКУ за ініціативою кафедри. 

2.9. Абсолютний показник – загальна вартість госпдоговірних наукових 

робіт, грантів, договорів послуг, які отримані і виконуються на базі НДЧ 

ОДЕКУ за ініціативою кафедри *. 

2.10. Абсолютний показник – кількість міжнародних індивідуальних нау-

кових грантів **. 

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

рантів кафедри, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт, які фі-

нансуються за загальним фондом НДЧ (тематика МОН України), на загальну 

кількість штатних ставок НПП кафедри. 

2.12. Абсолютний показник – кількість запитів на фінансування науково-

дослідних робіт у межах міжнародних та національних конкурсів на отримання 

наукових грантів, тендерних пропозицій ***. 

2.13. Відносний показник – загальна кількість докторських та кандидат-

ських дисертацій, захищених співробітниками, докторантами та аспірантами 

кафедри або підготовлених під їх керівництвом, на загальну кількість штатних 

ставок НПП кафедри. 

2.14. Абсолютний показник – кількість ліцензійних договорів, актів вико-

ристання (впровадження) результатів науково-дослідних робіт у виробництво 

поза межами університету. 

2.15. Абсолютний показник – кількість охоронних документів (патентів 

на винахід, корисну модель, авторських свідоцтв) на результати науково-

дослідних робіт. 

2.16. Абсолютний показник – кількість всеукраїнських та міжнародних 

наукових, науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, других турів 

олімпіад, конкурсів наукових робіт на базі ОДЕКУ, матеріалів та стендів для 

участі у виставках) ****. 

2.17. Абсолютний показник – кількість студентів, які отримали дипломи 

І-ІІІ ступенів у других турах Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського кон-

курсу студентських наукових робіт, міжнародних олімпіадах та конкурсах, які 

підготовані співробітниками, докторантами та аспірантами кафедри за її профі-

лем. 



2.18. Відносний показник – сумарна кількість цитувань у науково-метрич-

ній базі даних Scopus на загальну кількість штатних ставок НПП кафедри. 

2.19. Відносний показник – сумарна кількість цитувань у науково-метрич-

ній базі даних Web of Science на загальну кількість штатних ставок НПП кафе-

дри. 

2.20. Відносний показник – сумарна кількість цитувань у науково-метрич-

ній базі даних Google Scholar на загальну кількість штатних ставок НПП кафед-

ри. 

Примітка: 

* враховуються об’єми фінансування НДР, які виконуються під науковим керівницт-

вом або за відповідального виконавця, які є штатними співробітниками кафедри; 

** враховуються гранти, зареєстровані у відділі міжнародних зв’язків університету; 

*** враховуються лише запити, подані від імені університету і зареєстровані в НДЧ 

університету; 

**** підстава для зарахування – наказ або розпорядження по університету. 

 

ІІІ. Навчально-методична робота. 

3.1. Відносний показник – загальна кількість підготовлених на кафедрі та 

рекомендованих методичною радою до використання методичних вказівок, 

силлабусів навчальних дисциплін, робочих програм навчальних практик на за-

гальну кількість штатних ставок НПП кафедри *. 

3.2. Відносний показник – загальна кількість підготовлених на кафедрі та 

затвердженими до використаннями вченою або методичною радою навчальних 

посібників (у т.ч. конспектів лекцій) на загальну кількість штатних ставок НПП 

кафедри *. 

3.3. Абсолютний показник – загальна кількість підготовлених на кафедрі 

та затвердженими до використаннями вченою радою підручників *. 

3.4. Абсолютний показник – загальна кількість розроблених на кафедрі 

освітніх програм. 

3.5. Абсолютний показник – загальна кількість розроблених на кафедрі 

навчально-методичних комплексів англійською мовою. 

3.6. Відносний показник – загальна кількість підготовлених на кафедрі та 

рекомендованих методичною радою до використання електронних інтерактив-

них курсів для дистанційного навчання на загальну кількість штатних ставок 

НПП кафедри. 

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

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

вищої освіти, науковій або науково-технічній установі в країні, яка входить до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, або навчалися на курсах підвищення кваліфікації, організованих за уча-

стю міжнародних організацій професійного напряму. 

3.8. Абсолютний показник – загальна кількість підготовлених запитів для 



отримання грантів на участь у міжнародних освітніх проектах, розподілена 

пропорційно 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, розподілена пропорційно між кафедрами 

та НПП, які брали участь у підготовці запитів. 

3.10. Абсолютний показник – загальна кількість підготовлених на кафедрі 

програм курсів підвищення кваліфікації. 

3.11. Абсолютний показник – загальна кількість штатних НПП кафедри 

(осіб), які брали участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації. 

3.12. Відносний показник – загальна кількість штатних НПП кафедри, до-

кторантів і аспірантів, які володіють цифровими компетентностями на рівні В2 

та вище за результатами тестування на національній онлайн-платформі 

«Дія.Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua/digigram), на загальну кількість 

штатних ставок НПП кафедри. 

3.13. Відносний показник – загальна кількість штатних НПП кафедри, до-

кторантів і аспірантів, які володіють англійською мовою на рівні В2 та вище, 

що підтверджується відповідним сертифікатом, на загальну кількість штатних 

ставок НПП кафедри. 

Примітка: 

* у разі невиконання планів підготовки кафедрі в рейтингу місць за зазначеним показ-

ником надається останнє місце. 

 

ІV. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота. 
 

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

здобувачами вищої освіти. 

№№ Показники оцінки Звітні матеріали 

4.1.1 Наявність на кафедрі відповідального за ви-

ховну та соціальну роботу та його докумен-

тації 

Витяг з протоколу засідання кафедри 

про затвердження відповідального за 

виховну та соціальну роботу та його 

документація 

4.1.2 Наявність інформації про викладачів кафед-

ри (П.І.Б., вчена ступень, вчене звання, поса-

да, контактні телефони, E-mail), які призна-

чені кураторами студентських академічних 

груп 

Інформація про кураторів студентсь-

ких академічних груп та витяг з про-

токолу засідання кафедри про їхнє 

призначення 

4.1.3 Відсоток кураторів студентських академіч-

них груп, заступників проректора та деканів 

з виховної роботи від загальної кількості ви-

кладачів кафедри 

Інформація від відповідального за ви-

ховну та соціальну роботу на кафедрі, 

щорічні звіти завідувачів кафедр то-

що 

4.1.4 Наявність планів виховної та соціальної ро-

боти кураторів студентських академічних 

груп (окремо на кожний семестр та на весь 

навчальний рік), обговорених та затвердже-

них на засіданні кафедри 

Плани виховної та соціальної роботи 

кураторів студентських академічних 

груп та витяг з протоколу засідання 

кафедри про їх затвердження 



4.1.5 Наявність планів виховної та соціальної ро-

боти кафедри (окремо на кожний семестр та 

на весь навчальний рік), обговорених та за-

тверджених на засіданні кафедри 

Плани виховної та соціальної роботи 

кафедри та витяг з протоколу засідан-

ня кафедри про їх затвердження 

4.1.6 Наявність графіків проведення кураторських 

годин викладачами кафедри зі студентськи-

ми академічними групами окремо на кожний 

семестр із зазначенням груп, аудиторій, дат і 

часу проведення кураторських годин, за-

тверджені завідуючим кафедри 

Графіки проведення кураторських го-

дин викладачами кафедри зі студент-

ськими академічними групами та ви-

тяги з протоколів засідань кафедри 

про їхнє затвердження 

4.1.7 Наявність звітів з виховної та соціальної ро-

боти кафедри (окремо за кожний семестр та 

за весь навчальний рік), обговорені та за-

тверджені на засіданнях кафедри з відповід-

ними рішеннями та пропозиціями 

Звіти з виховної та соціальної роботи 

кафедри та витяги з протоколів засі-

дань кафедри про їх затвердження з 

відповідними рішеннями та пропози-

ціями 

4.1.8 Наявність звітів кураторів студентських ака-

демічних груп про здійснену виховну та со-

ціальну роботу зі студентами (окремо за ко-

жний семестр та за весь навчальний рік) з 

підтвердженнями 

Звіти кураторів студентських акаде-

мічних груп з виховної та соціальної 

роботи (з копіями протоколів засідань 

груп або кураторських годин, із за-

значенням розглянутих питань, за-

прошених та присутніх на засіданнях, 

відео матеріали, фотоматеріали, квит-

ки у театр тощо) і витяги з протоколів 

засідань кафедри про їх затвердження 

4.1.9 Кількість кураторів студентських академіч-

них груп, інших працівників кафедри, які 

брали участь у проведенні виховних заходів 

на кафедрі, факультеті та в університеті 

Протоколи проведення або звіти ор-

ганізаторів заходів, інформація у зві-

тах кураторів, відповідальних за ви-

ховну та соціальну роботу кафедр, 

щорічних звітів завідувачів кафедр 

тощо 

4.1.10 Заслуховування у разі потреби на засіданнях 

кафедри здобувачів вищої освіти (бажано за 

участю батьків), які мали проблеми з вико-

нанням індивідуального навчального плану 

або порушували правила внутрішнього роз-

порядку 

Витяги з протоколів засідання кафед-

ри з відповідними рішеннями та про-

позиціями 

4.1.11 Наявність та естетичність оформлення на 

кафедрі інформаційних стендів і матеріалів 

(Інтернет, відео, фото й інших), в яких відо-

бражено питання виховної та соціальної ро-

боти кафедри за участю кураторів студент-

ських академічних груп, інших працівників 

кафедри та здобувачів вищої освіти 

Інформація від заступників деканів з 

виховної роботи на факультетах та 

інших джерел 

4.1.12 Участь кураторів студентських академічних 

груп та інших викладачів і працівників ка-

федри у профорієнтаційній роботі та попу-

ляризація діяльності кафедри, факультету та 

університету у суспільстві, розроблення та 

поширення наочних матеріалів щодо висвіт-

лення історичного минулого та сучасних на-

прямків діяльності підрозділів університету 

Звіти кураторів студентських акаде-

мічних груп, відповідальних за вихо-

вну та соціальну роботу на кафедрі 

про кількість проведених профорієн-

таційних заходів із зазначенням кіль-

кості присутніх осіб та місця їхнього 

проведення; копії статей у засобах 

масової інформації; інтерв’ю на теле-

баченні тощо 



4.1.13 Участь завідувача кафедри у проведенні ви-

ховних та соціальних заходів кафедри, факу-

льтету, університету тощо 

Щорічний звіт завідувача кафедри 

4.1.14 Участь працівників кафедри у кафедральних, 

факультетських, університетських та інших 

заходах 

Протоколами проведення або звіти 

організаторів цих заходів, інформація 

у звітах кураторів, відповідальних за 

виховну та соціальну роботу на кафе-

дрі, щорічні звіти завідувачів кафедр 

тощо, підтверджені відео-, фото- чи 

іншими матеріалами 

4.2. Оцінка роботи кафедри за трудове виховання здобувачів вищої освіти 

кураторами студентських академічних груп та іншими працівниками кафедри. 

№№ Показники оцінки Звітні матеріали 

4.2.1 Наявність на кафедрі розпорядження проре-

ктора з НПРРУ або декана факультету (ди-

ректора інституту) щодо чергування студе-

нтських академічних груп в університеті 

Копія відповідного розпорядження 

4.2.2 Оцінка трудового виховання студентів кура-

торами студентських академічних груп під-

час їхнього чергування згідно визначеного в 

університеті графіку з урахуванням відсотка 

студентів групи, які брали участь у чергу-

ванні, обсягу виконаної роботи та участі ку-

ратора при виконанні робіт 

Подання проректора з НПРРУ, рапор-

ти керівників підрозділів університе-

ту та гуртожитків тощо 

4.2.3 Оцінка трудового виховання студентів кура-

торами студентських академічних груп та 

іншими працівниками кафедри під час про-

ведення навчальних практик, позанавчаль-

ний час тощо, окремо від визначеного в уні-

верситеті графіку чергувань студентських 

академічних груп 

Подання проректора з НПРРУ, рапор-

ти керівників підрозділів університе-

ту та гуртожитків, у тому числі 

польових центрів, кафедр та навчаль-

них лабораторій тощо 

4.3. Оцінка чергування кураторів студентських академічних груп та ін-

ших працівників кафедри у гуртожитках університету. 

№№ Показники оцінки Звітні матеріали 

4.3.1 Оцінка взаємодії та координування виховної 

та соціальної роботи з завідувачами гурто-

житків, директором студентського містечка, 

та начальником відділу організації виховної 

роботи під час чергування кураторів студе-

нтських академічних груп та інших праців-

ників кафедри в гуртожитках університету 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», щорічні звіти заступників 

деканів з виховної роботи тощо 

4.3.2 Оцінка огляду сходів, коридорів, блоків та 

кімнат спільного проживання здобувачів 

вищої освіти щодо благоустрою приміщень, 

дотримання санітарного стану місць загаль-

ного користування, збереження майна, вико-

ристання електромереж та організації чергу-

вання в кімнатах, блоках та кухнях 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», щорічні звіти заступників 

деканів з виховної роботи тощо 

4.3.3 Оцінка допомоги завідувачам гуртожитків, 

директору студентського містечка та студе-

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 



нтським оперативним загонам у здійсненні 

перепускного режиму у гуртожитках 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», щорічні звіти заступників 

деканів з виховної роботи тощо 

4.3.4 Оцінка допомоги радам студентського само-

врядування та старостам блоків, поверхів, 

секцій в гуртожитках в оформленні інтер’є-

рів та інформаційних стендів у приміщеннях 

гуртожитків і матеріалів (Інтернет, відео, фо-

то тощо), в яких відображено житлово-побу-

тові умови та умови для організації навчання 

і дозвілля студентської молоді, виховна ро-

бота 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», протоколи засідань та звіти 

голів рад студентського самовряду-

вання у гуртожитках 

4.3.5 Оцінка допомоги при вирішенні існуючих у 

гуртожитках конфліктних ситуацій, побуто-

вих проблем і запитів студентів 

Звіти заступників деканів з виховної 

роботи, протоколи засідань та звіти 

голів рад студентського самовряду-

вання в гуртожитках 

4.3.6 Оцінка участі у засіданнях рад студентсько-

го самоврядування у гуртожитках 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», протоколи засідань та звіти 

голів рад студентського самовряду-

вання в гуртожитках 

4.3.7 Оцінка заходів, вжитих для підтримання на-

лежної дисципліни серед здобувачів вищої 

освіти у гуртожитках, набуття студентами 

навичок гідної поведінки у суспільстві та 

самокритики до своїх вчинків і дисципліни, 

адекватної реакції на критику сторонніх 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», щорічні звіти заступників 

деканів факультетів з виховної робо-

ти, протоколи засідань та звіти голів 

рад студентського самоврядування у 

гуртожитках, витяги з протоколів за-

сідань кафедри 

4.3.8 Оцінка заходів, вжитих для виховання у сту-

дентів дбайливого відношення до універси-

тетського майна, майна кімнат, блоків, кори-

дорів та підтримання його у належному ес-

тетичному та санітарному стані 

За відповідними записами в журналах 

«Відвідування гуртожитку куратора-

ми студентських академічних груп та 

іншими науково-педагогічними пра-

цівниками ОДЕКУ», згідно щорічних 

звітів заступників деканів факультетів 

з виховної роботи в гуртожитках, за 

даними протоколів засідань та звітів 

голів рад студентського самовряду-

вання в гуртожитках, витягів з прото-

колів засідань кафедри 

4.3.9 Клопотання перед адміністрацією універси-

тету про покращання матеріального стану 

кімнат, блоків, коридорів та сходів гуртожи-

тків університету 

Копії рапортів, звіти голів рад студе-

нтського самоврядування у гуртожит-

ках, витяги з протоколів засідань ка-

федри тощо 

 

 

 



4.3.10 Записи в журналі «Відвідування гуртожитку 

кураторами студентських академічних груп 

та іншими науково-педагогічними працівни-

ками ОДЕКУ» з результатами чергування 

(обов’язково зазначаються питання, які пот-

ребують вирішення та пропозиції щодо пок-

ращання матеріального та санітарного стану 

гуртожитків) 

Записи у журналах «Відвідування гу-

ртожитку кураторами студентських 

академічних груп та іншими науково-

педагогічними працівниками 

ОДЕКУ», щорічні звіти заступників 

деканів факультетів з виховної роботи 

тощо 

4.4. Оцінка допомоги кураторів студентських академічних груп та інших 

працівників кафедри в організації роботи студентського самоврядування. 

№№ Показники оцінки Звітні матеріали 

4.4.1 Запрошення представників органів студент-

ського самоврядування університету різних 

рівнів та первинної профспілкової організа-

ції студентів та аспірантів на засідання ка-

федри або інші зібрання викладачів кафедри 

для обговорення питань навчання та дисци-

пліни здобувачів вищої освіти тощо 

Витяги з протоколів засідань кафедри 

або інші протоколи з відповідними 

пропозиціями та рішеннями тощо 

4.4.2 Заслуховування представників органів сту-

дентського самоврядування університету рі-

зних рівнів та первинної профспілкової ор-

ганізації студентів та аспірантів на засідан-

нях кафедри з питань навчання, проживання 

у гуртожитках та інших проблем, які вини-

кають у здобувачів вищої освіти 

Витяги з протоколів засідань кафедри 

з відповідними пропозиціями та рі-

шеннями тощо 

4.4.3 Участь кураторів студентських академічних 

груп та інших працівників кафедри у засі-

даннях рад студентського самоврядування у 

гуртожитках, факультетів та університету 

Витяги з протоколів засідань рад сту-

дентського самоврядування, первин-

ної профспілкової організації студен-

тів та аспірантів ОДЕКУ з відповідни-

ми пропозиціями та рішеннями і з за-

значенням працівника тощо 

4.4.4 Надання допомоги органам студентського 

самоврядування університету різних рівнів 

та первинної профспілкової організації сту-

дентів та аспірантів ОДЕКУ у проведенні 

ними власних заходів 

Витяги з протоколів засідань кафед-

ри, рад студентського самоврядуван-

ня, первинної профспілкової органі-

зації студентів та аспірантів ОДЕКУ з 

відповідними пропозиціями та рішен-

нями і з зазначенням працівника тощо 

4.4.5 Наявність здобувачів вищої освіти, що ви-

вчають дисципліни кафедри або входять до 

складу студентської академічної групи, ку-

ратором якої є викладач кафедри, які увійш-

ли або були запропоновані до рад студентсь-

кого самоврядування у гуртожитках, факу-

льтетів, університету тощо 

Витяги з протоколів засідань кафед-

ри, вчених рад факультетів (інститу-

ту) з висвітленням на інформаційних 

стендах і в інформаційному просторі 

кафедри, факультету тощо 

4.4.6 Наявність здобувачів вищої освіти, що ви-

вчають дисципліни кафедри або входять до 

складу студентської академічної групи, ку-

ратором якої є викладач кафедри, які беруть 

активну участь у громадських заходах в уні-

верситеті та поза його межами 

Витяги з протоколів засідань кафед-

ри, вчених рад факультетів (інститу-

ту) з висвітленням на інформаційних 

стендах і в інформаційному просторі 

кафедри, факультету тощо 

 



4.5. Експертна оцінка – участь кафедри у загальноуніверситетських адмі-

ністративно-господарських заходах. 

4.6. Експертна оцінка – участі науково-педагогічних працівників у спор-

тивних змаганнях різного рівня. 

4.7. Експертна оцінка – профорієнтаційна та рекламна робота кафедри: 

– профорієнтаційна робота у закладах освіти; 

– робота кафедри у проведені «Днів відкритих дверей»; 

– профорієнтаційні заходи, спрямовані на знайомство потенційних абіту-

рієнтів з ОДЕКУ (організація індивідуальних екскурсій, проведення різних 

громадських заходів, тренінгів, тематичних лекцій тощо); 

– участь у профорієнтаційних заходах, які проводить сектор з профорієн-

таційної роботи з учнівською молоддю підготовчого відділення ОДЕКУ; 

– популяризація університету (факультетів, спеціальностей тощо) в засо-

бах масової інформації; 

– розробка та ведення сторінки кафедри у соціальних мережах. 


