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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Це Положения е нормативним документом Державного ушверситету 
економки i технолопй (дал1 -  Ушверситет) й визначае мету, основш завдання, принципи 
та мехашзм реал1зацп рейтингового ощнювання oceiT H ix , науково-дослщницьких та 
шновацшних досягнень науково-педагопчних пращвниюв Ушверситету.

1.2. Рейтингове ощнювання досягнень науково-педагопчних пращвниюв е  
складовою системи забезпечення якосп освкньо! д1яльносп та якосп освпи в 
Ушверситеп (додаток 2).

1.3. Рейтингове ощнювання досягнень науково-педагопчних пращвниюв 
Ушверситету, як форма визначення р1вня 1х професшноТ компетентносп та ефективносп 
робота, проводиться за результатами останшх п’яти роюв.

1.4. Рейтинговому ощнюванню пщлягають освггш, науково-дослщницью та 
шновацшш досягнення ycix науково-педагопчних пращвниюв, яю працюють в 
Ушверситеп не менше одного року.

1.5. Дане Положения розроблене вщповщно до Закону Украши «Про вищу освггу», 
п.35 Постанови Кабшету MiHicTpiB Украши «Про затвердження Лщензшних умов 
провадження освггньоТ д1яльносп» (в редакцп постанови вщ 24.03.2021р. №365).

2. МЕТА, ОСНОВШ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ 
РЕЙТИНГОВОГО ОЩНЮВАННЯ

2.1. Метою впровадження рейтингового ощнювання досягнень науково- 
педагопчних пращвниюв Ушверситету е пщвищення якосп кадрового забезпечення 
освггнього процесу, науковоТ та науково-техшчноТ д1яльносп Ушверситету.

2.2. Основними завданнями рейтингового ощнювання досягнень науково- 
педагопчних пращвниюв Ушверситету е:

• мотиващя науково-педагопчних пращвниюв до удосконалення якосп освггньоТ, 
науковоТ та шновацшноТ д1яльносп, пщвищення р1вня Тх професшноТ компетентности

• стимулювання творчоТ ш щ ативи та пщвищення результативное^ професшноТ 
д1яльност1 науково-педагопчних пращвниюв;

• створення системи об’ективних показниюв для прийняття рш ень щодо 
заохочення науково-педагопчних пращвниюв;

• актуал!защя д1яльносп науково-педагопчних пращвниюв в контексп пщвищення 
репутацп та рейтингу Ушверситету;

• встановлення вщповщносп науково-педагопчних пращвниюв лщензшним 
вимогам щодо провадження освггньоТ д1яльносп за р1внем вищоТ оевгги та оевпшми 
програмами.

2.3. Рейтингове ощнювання досягнень науково-педагопчних пращвниюв 
Ушверситету базуеться на принципах плановосп, об’ективносп, прозоросп, глаеносп, 
коректносп.

Об’ектившсть ощнювання забезпечуеться оптим1защею перелку показниюв, що 
характеризують досягнення науково-педагопчного пращвника, та формалТзащею 
методики анал1зу юльюсних показниюв його роботи. Анал1з показниюв проводиться в 
динамвд з урахуванням змш, що вщбулися з часу попереднього рейтингового ощнювання.

Пщ час визначення досягнень у професшнш д1яльносп науково-педагопчного 
(наукового) пращвника можуть зараховуватися досягнення за попередшми мюцями 
роботи, п’ятир!чний строк може продовжуватися на час перерви в робоп з об’ективних 
причин (сощальна вщпустка, академ!чна вщпустка, призов/мобшзащя на вшськову 
службу чи вшськова служба за контрактом, тривала непрацездатшеть тощо).

Вимога наявносп досягнень у професшнш дТяльносп не застосовуеться до 
науково-педагопчних (наукових) пращвниюв i3 стажем науково-педагопчноТ роботи
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менше трьох рсшв, пращвниюв, що мають статус учасника бойових дш, а також до 
фах1вщв-практимв, яю працюють на посадах науково-педагопчних (наукових) 
пращвниюв на умовах сумюництва в обсяз1 0,25 або менше, або 150 годин навчального 
навантаження на навчальний piK.

3. ОРГАН13АЦ1Я ТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦ1НЮВАННЯ

3.1. Ощнювання досягнень науково-педагопчних пращвниюв проводиться у 
цшому по Ушверситету.

Рейтинг науково-педагопчного пращвника складаеться з суми бал1в, яка 
формуеться за умови виконання пункпв додатку 2.

Виконання пункпв додатку 2 ощнюеться в po3Mipi вщ 1 до 30 башв, не виконання 
пункту -0  бал1в.

3.2. Рейтингове ощнювання науково-педагопчних пращвниюв Ушверситету 
передбачае також проведения мошторингу якосп викладання oceiTHix компоненпв 
вщповщних осв1тн1х програм на основ1 результате опитування здобувач1в вищо! освгги, 
яке проводиться вщповщно до Порядку проведения опитувань учасниюв освп-нього 
процесу. У рейтинговому показнику д1яльносп науково-педагопчного пращвника ця 
позищя ощнюеться здобувачами вищсп освгги в д1апазош вщ 0 до 10 6anie.

Оргашзащю та проведения мошторингу, обробку й узагальнення результате 
здшснюе Центр менеджменту якосп вищо! освгги. 1нструментом мошторингу е 
анкетування «Викладач очима здобувач1в освгги», яке проводиться у юнщ кожного 
семестру за допомогою засоб1в електронного збору шформацп через мережу 1нтернет (з 
використанням оп-Нпе-форм). Доступ до анкетування забезпечуеться в аношмному 
режимг

Здшснюеться ощнювання кожного науково-педагопчного пращвника, який брав 
участь у викладанш, за результатами опитування здобувач1в тих навчальних груп, у яких 
викладач безпосередньо проводив навчальш заняття впродовж зв т ю го  перюду.

Значения показника Ren розраховуеться як:

де N  -  юльюсть здобувач1в вищо! освгги, яких було опитано;
R, -  юльюсть 6anie за шдивщуальною анкетою.
Студентська ощнка кожного конкретного викладача не коригуеться i е сталою.
3.3. Науково-педагопчш пращвники на основ! самоанал!зу заповнюють рейтинг- 

листи до 1 червня року ощнювання та подають i'x завщувачам кафедр. До 10 червня 
завщувач1 кафедр передають рейтинг-листи директорам шетитупв/деканам факультете. 
До 20 червня директори шетитупв/декани факультете передають рейтинг-листи до 
вщдшу кадр1в Ушверситету.

Результатом рейтингового ощнювання е позищя науково-педагопчного пращвника 
у рейтингу, виражена номером у рейтингу та сумою бал1в, врахованих у рейтинг-листах.

Вщдш кадр1в Ушверситету на пщстав1 поданих рейтинг-лиспв формуе единий 
рейтинг науково-педагопчних пращвниюв Ушверситету, в якому, зокрема, зазначаеться: 

пр1звище, 1мя, по батьковц
позищя науково-педагопчного пращвника в рейтингу i3 зазначенням суми 

бал1в, врахованих у рейтинг-листах.
3.4. Вщдш кадр!в виносить результати рейтингового ощнювання на розгляд Вчено! 

ради Ушверситету.
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3.5. Результата рейтингового оцшювання застосовуються при проведенш конкурсу 
на замодення вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв, а також з метою 
мотивацп науково-педагопчного персоналу Утверситету.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3MIH ДО ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положения розглядаеться та затверджуеться р1шенням Вчено! ради 
Ун1верситету i вводиться в д1ю наказом ректора Ун1верситету.

4.2. Змши та доповнення до Положения приймаються в тому самому порядку, що i 
саме Положения.

В.о. проректора з науково-педагопчно1 

i виховно! робота

ПОГОДЖЕНО:

Начальник в1дд1лу кадр1в 

Начальник юридичного вщдшу

Валентин ОРЛОВ

О. СЛ1САРЕНКО



Додаток 1
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Рейтинг-лист 

науково-педагопчного пращвника 

20___/20___навчальний piK

Навчально-науковий шститут___________________________________

Факультет_____________________________________________________

Кафедра_______________________________________________________
(назва)

Науково-педагопчний пращвник________________________________
(пр1звище, 1м’я, по батьков1)

Посада : ___________________________________________

Частка ставки, яку обшмае за основною посадою:____

Частка ставки, яку обшмае за штатним сумюництвом:____

Бал за наслщками аношмного анкетування здобувач1в вищо! осв1ти :



Додаток 2
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№ Вид досягнень за останш  5 рокчв бал и
1. - наявшсть не менше п яти пубшкацш у перюдичних наукових виданнях, що 

включеш до перелшу фахових видань Укршни та не входять до категорп А;
5

- наявшсть не менше п ’яти публ1кацш, я и  входять до наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web o f  Science Core Collection та пубш каш  у перюдичних 
наукових виданнях, що включеш до перелжу фахових видань У краши та входять 
до категорп А;

10

2. наявшсть одного патенту на винахщ або п ’яти декларацшних патенпв на 
винахщ чи корисну модель, включаючи c eK p e T H i. або наявшсть не менше п ’яти 
св1доцтв про реестращю авторського права на T B ip ;

10

3. наявн1сть виданого тдручника чи навчального поабника (включаючи 
електронш) або монографп (загальним обсягом не менше 5 авторських аркуппв), 
в тому числ1 видан1 у сш в ав тор ст  (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 
кожного сшвавтора);

10

4. наявшсть виданих навчально-методичних поабнш ав/поабним в для самостшно! 
роботи !добувачт вищо! осв1ти та дистанщйного навчання, електронних к\рс1в 
на о с в т п х  платформах лщеима-пв. конспектш лекщй/практикум1в/методичних 
вказ!вок/рекомендацш/ робочих програм, шших друкованих навчально- 
методичних праць загальною кшыастю три найменування;

3

5. - захист дисертацп на здобуття наукового ступеня доктора наук; 30

- захист дисертацп на здобуття наукового ступеня PHD -  на здобуття наукового 
ступення кандидата наук; 20

6. наукове кер1вництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня;

10

7. участь в атестацн наукових кадапв як оф1шйного оппонента або члена постшно1 
спещал1зовано1 вчено! ради, або члена не менше трьох разових спещал1зованих 
вчених рад;

8

8. виконання функщй (повноважень. обов’язив) наукового кер1вника або 
в1дповщального виконавця науково! теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакцшно!’ колегп/експерта (рецензента) наукового видання. 
включеного до перел!ку фахових видань Украши, або 1ноземного наукового 
видання, що шдексуегься в б 1бл1ограф1чних базах;

10

9. робота у склад1 експертно '1 ради з питань проведения експертизи дисертащй 
МОН або у склад1 галузево! експертно! ради як експерта Нащонального 
агентства i3  забезпечення якост1 вищо! o c b it h , або у склада Акредитац1йно1 
K O M icii, або м1жгалузево1 експертно! ради з вищо! осв1ти Акредитащйно! K O M icii, 

або трьох експертних комюш МОН, зазначеного Агентства, або Науково- 
методично! ради/науково-методичних K O M icifi (пщком1с1й) з вшцо! або фахово! 
передвищо! осв1ти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органт  
державно! влади та оргашв м1сцевого самоврядування. або у склада комюш 
Державно! служби якосп o c b it h  i3  зд1йснення планових (позапланових) заход1 в 
державного нагляду (контролю);

10

10. участь у хпжнародних наукових та/або o c B i r a i x  проектах, залучення до 
м1жнародно1 експертизи, наявшсть звання «суддя м1жнародно! категор1!»;

10

11. наукове консультування тдприемств. установ, оргашзащй не менше трьох рошв, 
що зд1йснювалося на П1дстав1 договору i3 закладом вищо! осв1ти (науковою 
у становою);

10

12. наявшсть апробащйних таУабо науково-популярних, та/або консультащйних 
(дорадчих), та/або науково-експертних публпсашй з науково! або професжно! 
тематики загальною ильистю  не менше п’яти публ1кащй;

5

13. проведения навчальних занять i3 спещальних дисципл1н шоземною мовою (крш 
дисципл1н мовно! пщготовки) в обсяз1 не менше 50 аудиториях годин на 
навчальний pi к:

10

14. KepiBHHUTBO студентом, який зайняв призове мюце на I або II еташ 
Всеукрашсько! студентсько! ол1мшади (Всеукрашського конкурсу студентських 
наукових роб1т), або робота у склад1 орган1защйного ком1тету / жур1 
Всеукра!нсько! студентсько! ол1мшади (Всеукрашського конкурсу студентських

8 за одне 
досягнення
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наукових роб1т), або кер1вництво постшно даючим студентським науковим 
гуртком /  проблемною групою; кер1вництво студентом, який став призером або 
лауреатом м1жнародних, Всеукра1нськи\ мистецьких конкурс1в, фестивал1в та 
проекпв, робота у склад! оргашзацшного комиету або у склада жур1 
м1жнародних, Всеукрашських мистецьких конкуров, шших культурно- 
мистецьких проект! в (для забезпечення провадження осв1тньо! д1яльност1 на 
третьому (освпньо-творчому) piBHi); кер1вництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом \пжнародних мистецьких конкуров, фестивалш  
вщнесених до Свропейсько! або Всссв1тньо! (Свггово!) асощацп мистецьких 
конкуров, фестивал1в, робота у склад! оргашзацшного комп-ету або у склада 
жур1 зазначених мистецьких конкуров. фестивале); кертництво студентом, 
який брав участь в (М мпшських, Паралампшських ir p a x . В с ес в т п й  та 
Всеукрашськш Ушвераада, чемпюнат! CBiry, Свропи, Свропейських ir p a x , 
етапах Кубка CBiry та Свропи, чемпюнап Украши; виконання обов’язшв 
тренера, пом1чника тренера нацтнально! зб1рно! команди Украши з вщцв 
спорту; виконання обов’язюв головного секретаря, головного судда, судда 
м1жнародних та всеукрашських змагань; кертництво спортивною делегащею; 
робота у склада оргашзацшного ком1тету, судацвського корпусу;

15. Кер1вництво школярем, який зайняв призове мюце III-IV етапу Всеукрашських 
учшвських ол1мшад з базових навчальних предметт. II-III етапу Всеукрашських 
конкурав-захиспв науково-дослщницьких p o 6 iT  учн1в -  члешв Нащонального 
центру «Мала академ1я наук Украши»; участь у жур1 III-IV етапу Всеукрашських 
учшвських о л ш т а д  з базових навчальних предмет! в чи II-III етапу 
Всеукрашських конкурав-захиспв науково-доелццшцьких роб1т учн1в -  член!в 
Нащонального центру «Мала академ1я наук Украши» (KpiM третього (освитао- 
наукового/осв!тньо-творчого) р!вня);

8 за одне 
досягнення

16. д!яльшсть за спещальшстю у форм! учасп у профес!йних таУабо громадських 
об’еднаннях;
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17. досвщ практично! роботи за спещальшстю не менше п ’яти роив (кр1м 
педагопчно!, науково-педагопчно!', науково! д!яльносп) включаеться ш д час 
кожного рейтингового ощнювання.
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