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МЕТОДИКА  

визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників 

Одеського державного екологічного університету 

(нова редакція) 

 

Загальні положення 

1.1. Під загальним індивідуальним рейтингом науково-педагогічного праці-

вника (НПП) Одеського державного екологічного університету (далі – рейтинг 

викладача) розуміється місце, яке посідає викладач, у відповідності до показників 

його роботи протягом звітного календарного року (року, який передує року 

складання рейтингу) у загальному списку штатних науково-педагогічних праці-

вників університету. 

1.2. Рейтинг НПП не накопичується за попередні роки роботи та не врахо-

вує загальний стаж роботи. 

1.3. Рейтинг викладача розраховується виключно для осіб, які працюють на 

штатних посадах науково-педагогічних працівників Одеського державного еко-

логічного університету. 

1.4. Всі особи, за показниками роботи яких розраховується рейтинг, 

об’єднуються в один загальний рейтинговий список незалежно від частки поса-

дового окладу, яку вони отримують, без поділу на посади, наявність або відсут-

ність наукового ступеня, вченого звання тощо.  

1.5. Розрахунок загального індивідуального рейтингу НПП здійснюється за 

такими розділами (видами діяльності): 

І. Оцінка роботи НПП із здобувачами вищої освіти. 

ІІ. Методична робота. 

ІІІ. Методично-організаційна діяльність. 

VІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів. 

V. Видавнича та патентна діяльність. 

VІ. Організаційна наукова робота по виконанню НДР. 

VІІ. Організація науково-дослідної роботи студентів. 

VІІІ. Організаційна робота. 

ІХ. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота. 

Показники діяльності НПП по кожному розділу наведено нижче. 

1.6. Згідно з процедурою, наведеною у п. 1.7 цієї Методики, за кожним роз-

ділом (видом діяльності) обчислюється рейтинг науково-педагогічних працівни-



ків – місця, які вони посіли у загальному списку викладачів і які визначаються 

або за допомогою розрахунків показників діяльності (розділи І–VІІІ) або експер-

тним оцінюванням (розділ ІХ), для чого створюється група уповноважених осіб. 

1.7. Найвищий рейтинг за окремим розділом (видом діяльності) мають 

НПП, які посіли найвищі місця. 

1.7.1. Якщо декілька НПП (група) мають однакові, але не найвищі, кількісні 

результати по окремому розділу (виду діяльності), у тому числі нульові, їхнє міс-

це за цим розділом визначається як середнє за групою НПП, які мають однакові 

результати. 

1.7.2. Якщо декілька НПП (група) мають найвищі кількісні результати по 

окремому розділу, то усі вони посідають перше місце по цьому розділу. 

1.7.3. Місце в рейтингу наступного науково-педагогічного працівника, який 

має наступний нижчий результат, є послідовно нижчим за останнє місце у цій 

групі. 

1.7.4. Загальний індивідуальний рейтинг НПП визначається як сума його 

місць (рейтингів) за усіма розділами (видами діяльності). Найкращим загальним 

рейтингом вважається мінімальна сума місць (рейтингів) за усіма розділами. Як-

що декілька НПП мають однаковий загальний рейтинг, їхні місця визначаються 

за процедурою, визначеною у п. 7.1–7.3. 

1.8. Рейтинг НПП зменшується на 1 позиції за кожні 10 невірно визначеним 

викладачем показників діяльності. 

 

 

Перелік видів діяльності науково-педагогічних працівників, 

за якими розраховується рейтинг 

 

І. Оцінка роботи НПП із здобувачами вищої освіти 

Середня оцінка, розрахована як оцінки за розділами 1, 2 і 3 анкети, затвер-

дженої Наказом від 02.10.2020 р. № 187 (Додаток А), віднесені до кількості здо-

бувачів вищої освіти, які брали участь в опитуванні. 

 

ІІ. Методична робота 

2.1. Кількість методичних вказівок, підготовлених та затверджених у відпо-

відності до чинного положення (ваговий коефіцієнт 1,0 за кожну одиницю в сумі 

на всіх авторів). у поточному календарному році 

2.2. Кількість навчальних посібників (у тому числі конспектів лекцій), під-

готовлених та затверджених у відповідності до чинного положення (ваговий кое-

фіцієнт 2,0 за кожну одиницю в сумі на всіх авторів). у поточному календарному 

році 

2.3. Кількість підручників підготовлених та затверджених у відповідності 

до чинного положення (ваговий коефіцієнт 3,0 за кожну одиницю в сумі на всіх 

авторів). у поточному календарному році 

2.4. Кількість рецензій на рукописи підручників, навчальних посібників 

(окрім конспектів лекцій). Ваговий коефіцієнт 0,25 за кожну одиницю. 



2.5. Кількість рецензій на рукописи конспектів лекцій. Ваговий коефіцієнт 

0,1 (0,25)за кожну одиницю. 

2.6. Кількість вперше розроблених силлабусів навчальних дисциплін або 

електронних навчальних курсів (ваговий коефіцієнт 1,0), робочих програм навча-

льних практик (ваговий коефіцієнт 0,5)за кожну одиницю в сумі на всіх авторів). 

2.7. Кількість перероблених силлабусів навчальних дисциплін або елект-

ронних навчальних курсів (ваговий коефіцієнт 0,30), робочих програм навчаль-

них практик (ваговий коефіцієнт 0,1) за кожну одиницю в сумі на всіх авторів). 

2.8. Кількість дисциплін, по яких розроблено та затверджено тестові за-

вдання для проведення ректорського контролю (ваговий коефіцієнт 1,0 за кожну 

одиницю). 

2.9. Участь у створенні навчально-методичного комплексу англійською мо-

вою (ваговий коефіцієнт 3,0 за кожну одиницю в сумі на всіх членів робочої гру-

пи) *. 

2.10. Участь у створенні електронного інтерактивного курсу дисципліни 

для дистанційного навчання (ваговий коефіцієнт 3,0 за кожну одиницю в сумі на 

всіх авторів) **. 

2.11. Кількість підготовлених та затверджених лабораторних робіт (ваговий 

коефіцієнт 2,0 за кожну одиницю в сумі на всіх авторів), які містять матеріали ро-

зробок кафедри з: 

– сучасним програмним забезпеченням, яке використовується у країнах, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Євро-

пейського Союзу; 

– новою технікою та обладнанням; 

– новим устаткуванням та методиками, які є результатом участі університе-

ту в міжнародних та національних освітніх та наукових проектах. 
 

Примітки: 

* підстава для зарахування – наказ по університету; 

** підстава для зарахування - затвердження на методичній раді; 

 

ІII. Методично-організаційна діяльність 

3.1. Кількість випускників, які успішно захистили кваліфікаційні роботи під 

керівництвом науково-педагогічного працівника - ваговий коефіцієнт: 

– рівня вищої освіти «бакалавр» - ваговий коефіцієнт 0,15; 

– рівня вищої освіти «магістр» - ваговий коефіцієнт 0,25. 

3.2. Участь у роботі проектних груп по розробці освітніх програм та груп 

забезпечення спеціальності (ваговий коефіцієнт 0,50 кожному з членів групи). 

Додатково: голові та секретарю групи забезпечення спеціальності – ваговий кое-

фіцієнт 0,50; гаранту освітньої програми – ваговий коефіцієнт 0,50. Додатково га-

ранту освітньої програми в рік акредитації та попередній рік – ваговий коефіцієнт 

1,50 *. 

3.3. Виконання обов’язків з адміністрування системи дистанційного нав-

чання та репозитарія кафедр - ваговий коефіцієнт 0,75 **. 



3.4. Підвищення кваліфікації (закінчення навчання): 

– участь у конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо - ваговий коефіцієнт 0,05; 

– стажування в межах України - ваговий коефіцієнт 0,5; 

– навчання на курсах «Організаційно-методичні аспекти педагогічної дія-

льності» - ваговий коефіцієнт 0,5; 

– навчання на курсах підвищення кваліфікації - ваговий коефіцієнт 1,0; 

– навчання на курсах підвищення кваліфікації, організованих за участю 

міжнародних організацій професійного напряму - ваговий коефіцієнт 2,0; 

– навчання, стажування або праця у вищому навчальному закладі, науковій 

або науково-технічній установі в країні, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу (ЄС) - ваговий 

коефіцієнт 3,0. 

3.5. Керівництво стажуванням викладачів - ваговий коефіцієнт 0,1 за кож-

ного. 

3.6. Викладання на курсах підвищення кваліфікації - ваговий коефіцієнт 1,0 

за кожну одиницю в сумі на усіх викладачів. 

3.7. Кількість підготовлених у складі авторських колективів запитів для 

отримання грантів на участь у міжнародних освітніх проектах - ваговий коефіці-

єнт 1,0 за кожну одиницю в сумі на всіх авторів ***. 

3.8. Кількість отриманих авторами запиту грантів на виконання на базі уні-

верситету колективних проектів за міжнародними освітніми програмами - ваго-

вий коефіцієнт 3,0 за кожну одиницю в сумі на всіх авторів ***. 

3.9. Участь у виконанні на базі університету колективних проектів за між-

народними освітніми програмами - ваговий коефіцієнт дорівнює частці робочих 

годин викладача у загальноуніверситетській кількості робочих годин на виконан-

ня колективних проектів протягом звітного календарного року. 

3.10. Рівень володіння цифровими компетентностями за результатами тес-

тування на національній онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта» 

(https://osvita.diia.gov.ua/digigram): 

– B1 - ваговий коефіцієнт 0,4; 

– B2 - ваговий коефіцієнт 0,6; 

– C1 - ваговий коефіцієнт 0,8; 

– C2 - ваговий коефіцієнт 1,0. 

3.11. Рівень володіння англійською мовою, підтверджений відповідним 

сертифікатом: 

– B1 - ваговий коефіцієнт 0,8; 

– B2 - ваговий коефіцієнт 1,2; 

– C1 - ваговий коефіцієнт 1,6; 

– C2 - ваговий коефіцієнт 2,0. 

3.12. Кількість навчальних дисциплін, за якими успішність по ректорсько-

му контролю становила менше 85%. Використовується понижуючий показник – 

додається до рейтингу 10 місць за кожну дисципліну. 
 



Примітки: 

* підстава для зарахування – наказ по університету; 

** підстава для зарахування – наказ (розпорядження) по університету (факультету чи 

інституту) або витяг з засідання кафедри. 

*** враховується тільки один з двох показників діяльності – 3.7 або 3.8. 

 

ІV. Підготовка науково-педагогічних кадрів 

4.1. Особистий успішний захист докторської дисертації (ваговий коефіцієнт 

10,0). 

4.2. Присвоєння вченого звання професора (ваговий коефіцієнт 5,0). 

4.3. Особистий успішний захист дисертації кандидата наук, доктора філо-

софії (ваговий коефіцієнт 5,0). 

4.4. Присвоєння вченого звання доцента (старшого наукового співробітни-

ка) (ваговий коефіцієнт 2,5). (2,0) 

4.5. Наукове консультування успішно захищеною докторською дисертацією 

(ваговий коефіцієнт 5,0). 

4.6. Наукове керівництво успішно захищеною дисертацією кандидата наук, 

доктора філософії (ваговий коефіцієнт 2,5). 

4.7. Наукове керівництво роботою аспірантів* (ваговий коефіцієнт 0,2). 

4.8. Проходження викладачем наукового стажування тривалістю не менше 

одного місяця*: 

а) в країнах ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 3,0); 

б) в Україні та інших країнах (ваговий коефіцієнт 1,0). 
 

Примітка: 

* підстава для зарахування – наказ по університету. 

 

V. Видавнича та патентна діяльність* 

5.1. Кількість виданих наукових монографій, підготовлених викладачем у 

складі авторського колективу до 4-х осіб, для кожного: 

– в Україні (ваговий коефіцієнт 5,0); 

– у видавництвах країн ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 10,0); 

– у видавництвах інших країн (ваговий коефіцієнт 2,0). 

5.2. Кількість підготовлених викладачем розділів у виданих колективних 

наукових монографіях, для кожного: 

– в Україні (ваговий коефіцієнт 1,0); 

– у видавництвах країн ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 2,5); 

– у видавництвах інших країн (ваговий коефіцієнт 0,50). 

5.3. Кількість опублікованих за напрямом науково-педагогічної діяльної 

кафедри статей у фахових журналах, збірниках: 

– що входять в систему Scopus та/або Web of Science (ваговий коефіцієнт 

5,0); 

– країн ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 2,5). 



5.4. Кількість опублікованих статей у фахових журналах, збірниках катего-

рії «Б»: 

– за спеціальністю науково-педагогічної діяльності - 1,0; 

– за іншою спеціальністю - 0,75. 

5.5. Кількість опублікованих тез, матеріалів доповідей: 

– за кордоном в країнах ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 0,10); 

– в інших країнах та в Україні (ваговий коефіцієнт 0,05). 

5.6. Збільшення за календарний рік кількості цитувань робіт викладача: 

– в наукометричній базі Scopus (ваговий коефіцієнт 0,05); 

– в наукометричній базі Web of Science (ваговий коефіцієнт 0,05); 

– в базі Google Scholar (ваговий коефіцієнт 0,015). 

5.7. Автор, співавтор отриманого авторського свідоцтва на твір (ваговий 

коефіцієнт 0,20 – для кожного). 

5.8. Автор, співавтор отриманого патенту на корисну модель (ваговий кое-

фіцієнт 2,0 – для кожного). 

5.9. Автор, співавтор отриманого патенту на винахід (ваговий коефіцієнт 

5,0 – для кожного). 
 

Примітка: 

* підстава для зарахування – річний звіт з наукової роботи кафедри та наявність у ре-

позитарії. 

 

VI. Організаційно-наукова та наукова робота по виконанню НДР 

6.1. Підготовка та проведення на базі університету наукових конференцій, 

семінарів у складі робочих груп*: 

– університетського рівня (ваговий коефіцієнт 0,50); 

– державного рівня (ваговий коефіцієнт 1,50); 

– міжнародного рівня (ваговий коефіцієнт 2,50). 

6.2. Підготовка та проведення 1-х (університетських) турів Всеукраїнської 

студентської олімпіади, конкурсу студентських наукових робіт у складі оргкомі-

тетів, журі, комісій (ваговий коефіцієнт 0,25) *. 

6.3. Підготовка та проведення 2-х (всеукраїнських) турів Всеукраїнських 

олімпіад, конкурсів студентських робіт у складі оргкомітетів, журі, комісій (ваго-

вий коефіцієнт 2,50) *. 

6.4. Участь у виконанні кафедральної НДР (ваговий коефіцієнт 0,5)**, 

держбюджетної або госпдоговірної НДР (ваговий коефіцієнт 2,0) *, міжнародних 

проектів (ваговий коефіцієнт 4,0) * у складі науково-дослідної частини універси-

тету. 

6.5. Кількість підготовлених у складі авторських колективів запитів (зареє-

строваних в НДЧ) на виконання держбюджетних (ваговий коефіцієнт 2,0), госп-

договірних (ваговий коефіцієнт 1,5) НДР та для отримання грантів на участь у 

міжнародних проектах (ваговий коефіцієнт 3,0). 

6.6. Кількість отриманих викладачем індивідуальних грантів на участь у 



міжнародних наукових заходах, проведення досліджень, зареєстрованих у відділі 

міжнародного співробітництва (ваговий коефіцієнт 0,20). 

6.7. Кількість отриманих (у складі авторів запиту) грантів на виконання на 

базі університету НДР: 

– регіональних, відомчих, національних (ваговий коефіцієнт 3,0);  

– за міжнародними програмами (ваговий коефіцієнт 5,0). 
 

Примітки: 

* підстава для зарахування – наказ по університету; 

** підстава для зарахування – звіт з НДР. 

 

VІІ. Організація науково-дослідної роботи студентів.  

7.1. Підготовка студентів-переможців перших турів Всеукраїнської олімпі-

ад та Всеукраїнського конкурсу студентських робіт (ваговий коефіцієнт 1,0)*. 

7.2. Керівництво роботою студентського наукового семінару або гуртка ка-

федри (ваговий коефіцієнт 1,0) **. 

7.3. Підготовка студентів-переможців других турів Всеукраїнської олімпіад 

та Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, міжнародних олімпіад та інших 

всеукраїнських, міжнародних конкурсів студентських робіт (ваговий коефіцієнт 

5,0) ***. 

7.3. Кількість опублікованих тез, матеріалів доповідей на конференціях, пі-

дготованих студентами під науковим керівництвом викладача: 

- університетського рівня (ваговий коефіцієнт 0,10); 

- всеукраїнських (ваговий коефіцієнт 0,20); 

- міжнародних в Україні (ваговий коефіцієнт 0,30); 

- міжнародних в країнах ЄС або ОЕСР (ваговий коефіцієнт 0,50). 

7.4. Кількість розділів монографій, наукових статей у фахових періодичних 

наукових виданнях категорій А, Б, опублікованих у співавторстві зі студентами 

(ваговий коефіцієнт 4,0). 

7.5. Кількість наукових статей, підготовлених під науковим керівництвом 

викладача, опублікованих особисто студентами у фахових періодичних виданнях 

категорій А, Б (ваговий коефіцієнт 8,0). 
 

Примітки: 

* підстава для зарахування – наказ по університету; 

** підстава для зарахування – витяг із засідання кафедри. 

*** підстава для зарахування – диплом переможця 1-3 ступеня, наказ МОН. 

 

VІІІ. Організаційна робота. 

8.1. Участь у роботі робочих та дорадчих органів Міністерства освіти і нау-

ки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Держа-

ної служби якості освіти та інших органів центральної виконавчої влади (науко-

во-методична рада МОН, експертні секції за фаховими напрямами наукової ради 

МОН, експертні групи МОН з оцінювання ефективності діяльності наукових ус-

танов, експертні групи та галузеві експертні ради, виїзні ліцензійні комісії, групи 



з атестації ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності МОН, науко-

технічні ради інших міністерств, установ та організацій, басейнові ради тощо) - 

ваговий коефіцієнт 0,8. 

8.2. Членство у вченій, методичній, науково-технічній раді університету, 

вченій раді факультету (інституту) - ваговий коефіцієнт 0,8. 

8.3. Участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад університету, інших 

закладів вищої освіти та наукових установ із захисту дисертацій - ваговий коефі-

цієнт 0,4 (за кожний захист). 

- роботу штатного НПП університету в спеціалізованих вчених радах інших 

ЗВО або наукових установ  

8.4. Участь в роботі Правління Наукового товариства студентів, аспірантів 

та молодих вчених університету та факультетів - ваговий коефіцієнт 0,4 

8.5. Участь у роботі редакційних колегій журналів, що видаються в універ-

ситеті або іншими установами та організаціями: 

– член редакційної колегії журналу, що індексується в наукометричних ба-

зах Scopus або Web of Science - ваговий коефіцієнт 2,0. 

– голова та заступники - ваговий коефіцієнт 1,2; 

– член редакційної колегії - ваговий коефіцієнт 0,4. 

роботу в редакційних колегіях наукових журналів інших установ та органі-

зацій; 

8.6. Виконання обов’язків: 

– вченого секретаря вченої ради, науково-технічної або спеціалізованої 

вченої ради університету - ваговий коефіцієнт 0,8; 

– секретаря вченої ради факультету (інституту) - ваговий коефіцієнт 0,6; 

– заступника декана (директора) факультету (інституту) - ваговий коефіці-

єнт 0,6 *; 

– відповідального секретаря приймальної комісії університету та його за-

ступника - ваговий коефіцієнт 0,6; 

– адміністратора системи перевірки академічних творів на оригінальність - 

ваговий коефіцієнт 0,6; 

– голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та моло-

дих вчених університету - ваговий коефіцієнт 0,6; 

– відповідального за окремі види кафедральної діяльності (наукова, мето-

дична робота, підтримка сайту, організація та проведення практик, сприяння пра-

цевлаштуванню тощо) - ваговий коефіцієнт 0,4 **; 

– за адміністрування груп кафедри, факультетів/інституту та інших органі-

заційних структур університету у соціальних мережах, автоматизованої системи 

АСУ УЗ кафедри - ваговий коефіцієнт 0,4 **. 

8.7. Керівництво студентами, які виступали на різних заходах, в тому числі 

наукових та просвітницьких (ваговий коефіцієнт за кожну доповідь) ****: 

а) на навчальних семінарах, колоквіумах – 0,05; 

б) на наукових конференціях (за винятком конференцій в он-лайн режимі): 

– університетських – 0,1; 

– загальноукраїнських та міжнародних в Україні – 0,25; 



– міжнародних за межами України – 0,4; 

в) на інших конференція, семінарах тощо – 0,05. 

8.8. Участь в організації і проведенні спортивних змагань з виду спорту 

(спортивних ігор): 

– головний суддя та головний секретар - ваговий коефіцієнт 1,2; 

– суддя - ваговий коефіцієнт 0,4. 

8.9. Участь у спортивних досягненнях студентів: 

а) керівництво спортивною секцією в університеті - ваговий коефіцієнт 

1,6 ***; 

б) тренер збірної команди університету (за команду) - ваговий коефіцієнт 

1,6; 

в) підготовка студентів до участі в спортивних змаганнях (ваговий коефіці-

єнт за студента або команду): 

– міжнародних – 2,0; 

– всеукраїнських – 1,2; 

– обласних – 0,8; 

– міжуніверситетських, міських – 0,4; 

г) підготовка студентів, які стали призерами спортивних змагань (ваговий 

коефіцієнт за студента або команду): 

– міжнародних – 8,0; 

– всеукраїнських – 4,0; 

– обласних – 2,0; 

– міжуніверситетських, міських – 1,4; 

д) підготовка студентів, які виконали норматив (ваговий коефіцієнт за сту-

дента): 

– майстра спорту міжнародного класу – 12,0; 

– майстра спорту України – 4,0; 

– кандидата у майстри спорту України – 2,0; 

– І-го спортивного розряду – 1,2. 

8.10. Перемоги викладачів у спортивних змаганнях (ваговий коефіцієнт): 

а) за 1-е місце:  б) за 2-е місце:  в) за 3-є місце: 

– міжнародних   2,4;    2,0;    1,6; 

– всеукраїнських   2,0;    1,6;    1,0; 

– обласних   1,2;    0,8;    0,6; 

– міських    0,8;    0,6;    0,4. 

8.11. Участь викладачів у спортивних змаганнях: 

– міжнародних – 1,2; 

– всеукраїнських – 0,8; 

– обласних – 0,4; 

– міських – 0,2. 

8.12. Випадки порушення трудової дисципліни, чинних в університеті по-

ложень з організації навчально-виховного процесу тощо. Використовується по-

нижуючий показник – додається до рейтингу 25 місць. 
 

 



Примітки: 

* підстава для зарахування – наказ або розпорядження по університету; 

** підстава для зарахування – розпорядження по факультету (інституту) або рішення 

засідання кафедр; 

*** підстава для зарахування – план роботи та звіт, затверджений завідувачем кафе-

дри фізичного виховання та валеології; 

**** підстава для зарахування – наявність документів, що підтверджують виступ. 

 



ІХ. Виховна, соціальна та профорієнтаційна робота 

 

№ 

 

Вид роботи 

Максимальна 

кількість балів 

експертної оцінки 

 

Примітка 

9.1 Виконання обов’язків помічника ректо-

ра, заступника директора гідрометеоро-

логічного інституту, заступника декана 

факультету з виховної роботи  

100 За наявності відповід-

ного наказу (розпоря-

дження) по університе-

ту про призначення на 

посаду 

9.2 Виконання обов’язків заступника заві-

дувача кафедри з виховної роботи 

50 За наявності відповід-

ного розпорядження по 

ГМІ або факультету про 

призначення на посаду 

9.3 Виконання обов’язків куратора академі-

чної групи здобувачів вищої освіти 

 Враховуються докумен-

тально підтверджені 

заходи 

9.3.1 Проведення кураторських годин 1 За кожне засідання за 

наявності протоколів 

9.3.2 Виконання завдань під час чергування 

академічної групи з куратором 

2 За кожне з чергувань 

відповідно затвердже-

ного графіку 

9.3.3 Підготовка академічною групою стінних 

газет, виставок, макетів презентацій то-

що до святкових подій в житті України 

та університету 

3 За кожну підготовлену 

одиницю 

9.3.4 Розгляд питань успішності та якості на-

вчання здобувачів вищої освіти кура-

торської групи на засіданнях відповідної 

кафедри 

3 За кожний захід згідно 

з протоколами засідан-

ня відповідної кафедри 

9.3.5 Підготовка планово-звітної документа-

ції щодо проведення кураторської робо-

ти 

4 Згідно з наданою звіт-

ною документацією від 

інституту/факультету 

9.4 Взаємодія науково-педагогічного праці-

вника зі студентським активом та ор-

ганами студентського самоврядування 

  

9.4.1 Особиста участь науково-педагогічного 

працівника у засіданнях органів студе-

нтського самоврядування різного рівня 

3 За кожну участь, згідно 

підтверджуючих мате-

ріалів засідань тощо  

9.4.2 Внесення пропозицій щодо удоскона-

лення роботи органів студентського са-

моврядування  

3 За кожну пропозицію, 

що була розглянута і 

врахована  

9.5 Робота викладача з організації та прове-

дення виховних, культурно-масових та 

спортивних заходів різних рівнів 

  

9.5.1 Проведення зі студентами екскурсій, 

концертів, театральних вистав, участь у 

факультетських та університетських за-

ходах тощо 

4 За один захід 

9.5.2 Організація і проведення культурно-

пізнавальних та просвітницьких заходів 

(лекцій, зустрічей тощо) 

4 За один захід 



9.5.3 Організація і проведення творчих кон-

курсів, тематичних вечорів зі студента-

ми 

10 За один захід 

9.5.4 Підготовка і проведення спортивних 

змагань серед студентів, НПП та співро-

бітників університету 

4 За кожний проведений 

захід 

9.5.5 Забезпечення участі студентів в спорти-

вних змаганнях, які проводяться іншими 

організаторами 

3 За один захід 

9.5.6 Особиста участь викладача у творчих 

конкурсах, спортивних змаганнях, що 

проводяться за затвердженими планами 

на рівні: 

  

- всеукраїнському 15  

- університету 10 За кожну участь 

- інституту або факультету 5  

9.6 Робота викладача у студентських гур-

тожитках 

3 За кожне чергування 

9.7 Участь викладача у публічних громад-

ських заходах, установах та організаціях 

  

9.7.1 Участь у роботі міжнародних громадсь-

ких організацій, громадських організа-

ціях всеукраїнського та регіонального 

рівнів  

10 

 

На навчальний рік (за 

дорученням універси-

тету) 

9.7.2 Особиста участь у радіо- чи телевізійній 

передачі 

10 За кожну участь із зазна-

ченням телерадіоканалу 

та часу виходу передачі 

9.8 Робота викладача із збереження та зміц-

нення матеріально-технічної бази уніве-

рситету та/або окремих структурних 

підрозділів ОДЕКУ 

  

9.8.1 Естетичне оформлення приміщень кафе-

дри чи іншого підрозділу університету  

20 На всіх виконавців  

9.8.2 Оформлення наочного інформаційного 

стенду кафедри, лабораторії тощо 

10 На всіх виконавців 

9.8.3 Особиста участь викладача у заходах з 

благоустрою прилеглої території та 

приміщень університету («Тижні благо-

устрою», «суботники» тощо) 

5 За кожну участь, при 

наявності відповідних 

підтверджуючих доку-

ментів 

9.9 Показник ефективності та результатив-

ності роботи науково-педагогічного 

працівника при проведені профорієнта-

ційних та рекламних заходів 

Надається експертна оцінка роботи 

НПП ОДЕКУ уповноваженими особами 

підготовчого відділення та сектору 

профорієнтаційної роботи університету 

 


