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ВСТУП 
 
Для ефективного адміністрування, важливим є визначення 

результативності діяльності структурних підрозділів та науково-педагогічних 
працівників університету. Основу методології рейтингування становить 
системний аналіз результатів діяльності й позиціонування суб'єктів ранжування 
на рейтинговій шкалі відносно «системи» за вимірами критеріїв рейтингу і 
ґрунтується на всесвітньо визнаних принципах. Рейтинг в межах окремого 
університету дає можливість виявити сильні та слабкі сторони, визначити 
пріоритети за окремими індикаторами, коригувати траєкторію розвитку 
університету, підвищити творчу активність працівників. 

Система визначення рейтингу підрозділів та науково-педагогічних 
працівників повинна ґрунтуватися на таких концептуальних засадах: 

– прозорість, – простота системи показників, за якими визначається 
рейтинг структурного підрозділу (факультету, кафедри) й науково-
педагогічного працівника та можливість їх легкої перевірки; 

– достовірність, – можливість отримання достовірної інформації про 
діяльність підрозділу й науково-педагогічного працівника на підставі 
сформованої системи показників; 

– достатність (повнота) системи показників, – можливість отримання з їх 
допомогою інформації про діяльність структурного підрозділу й науково-
педагогічного працівника, яка є достатньою для прийняття оптимального 
рішення згідно з прийнятим критерієм; 

– доступність, – простота сприйняття системи тими, для кого вона 
призначена, та забезпечення вільного доступу до неї; 

– змістовність, – система показників, за якими визначається рейтинг 
структурного підрозділу й науково-педагогічного працівника, повинна 
охоплювати всі напрями діяльності університету і ґрунтуватися на показниках 
статистичної звітності, ліцензування та акредитації. 

 
ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 
Стандарт поширюється на структурні підрозділи та науково-педагогічних 

працівників Харківського Національного університету міського господарства 
ім. О.М. Бекетова. 

Стандарт встановлює таке: 
– побудову звітів структурних підрозділів й науково-педагогічних 

працівників університету про результати їхньої діяльності за звітний період; 
– вимоги до змісту показників звітів структурних підрозділів й науково-

педагогічних працівників університету про результати їхньої діяльності за 
звітний період; 

– порядок збору відомостей про рейтингові показники структурних 
підрозділів й науково-педагогічних працівників університету; 

– порядок обробки відомостей про рейтингові показники структурних 
підрозділів й науково-педагогічних працівників університету та визначення 
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переможців і ранжування учасників за місцем в університеті; 
– порядок матеріального та морального заохочення переможців 

(структурних підрозділів й науково-педагогічних працівників) адміністрацією 
університету; 

– порядок внесення змін та доповнень у цей стандарт. 
Стандарт використовується для: 
– збирання відомостей про результати роботи університету; 
– складання відомостей про результати діяльності науково-педагогічних 

працівника для прийняття кадрових рішень адміністрації університету (обрання 
та переобрання на штатну посаду); 

– складання відомостей про результати діяльності структурних 
підрозділів університету для прийняття організаційних і кадрових рішень 
адміністрації університету (удосконалення організаційної структури та 
призначення на посаду курівника); 

– формування засад до морального та матеріального заохочення науково-
педагогічних працівників адміністрацією університету; 

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного 
науково-педагогічного працівника та структурного підрозділу університету; 

– забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення 
мотивації ефективної праці; 

– забезпечення скорішої трансформації університету до результативності 
найкращих вишів світового рівня. 

Користувачі стандарту: 
– науково-педагогічні працівники; 
– керівники структурних підрозділів університету; 
– адміністрація університету. 
 

ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 
 
У стандарті вживаються такі терміни: 
університет – Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова; 
структурний підрозділ університету – факультет, кафедра, де працюють 

науково-педагогічні працівники, які приймають участь у рейтингуванні; 
науково-педагогічний працівник – викладач або науковець, що працює у 

штаті структурного підрозділу або за сумісництвом; 
викладач – співробітник кафедри університету, що працює в її штаті або 

за сумісництвом (наприклад, доцент кафедри); 
пункт рейтингування – показник діяльності науково-педагогічного 

працівника або структурного підрозділу університету за окремим напрямком, 
що є у складі відповідної номінації (наприклад, публікація наукових статей у 
фахових виданнях); 

номінація – інтегрований показник діяльності науково-педагогічного 
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працівника або структурного підрозділу університету у відповідній сфері 
(наприклад, наукова діяльність); 

звітний період – піврічний термін протягом календарного року, за який 
враховуються результати діяльності окремого співробітника та/або 
структурного підрозділу, де він працює; 

суб’єкт рейтингування – співробітник (викладач, інженер, аспірант, 
докторант кафедри) та/або структурний підрозділ (факультет, кафедра), де він 
працює. 

 
ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
У стандарті застосовано такі позначення та скорочення: 
МОН – Міністерство освіти і науки України; 
РНППП – рейтингування науково-педагогічних працівників підрозділів та 

університету; 
НПП – науково-педагогічний працівник університету. 
Назви підрозділів, що мають приймати участь у рейтингуванні, їх 

скорочені абревіатурні позначення та вид кафедри (випускова або невипускова) 
наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Підрозділи університету, що мають приймати участь у 

рейтингуванні 
Скорочена 

назва 
підрозділу 

Назва підрозділу (факультету або кафедри) 
Випускова або 
невипускова 

кафедра 
1 2 3 

АДОМ Факультет архітектури, дизайну та образотворчого 
мистецтва 

  

    АБС Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну 
архітектурного середовища 

випускова 

    КМ Кафедра містобудування випускова 
    МБ Кафедра міського будівництва випускова 
    ОАПР Кафедра основ архітектурного проектування невипускова 
    ЛСПГ Кафедра лісового та садово-паркового господарства випускова 
    ДОМ Кафедра дизайну та образотворчого мистецтва невипускова 
БФ Будівельний факультет   
    БК Кафедра будівельних конструкцій випускова 
    ГСОЗНМ Кафедра земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 
випускова 

    МГФІГ Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної 
геології 

випускова 

    ТБВБМ Кафедра технології будівельного виробництва і 
будівельних матеріалів 

випускова 

ЕОМ Факультет електропостачання і освітлення міст   
    ЕМ Кафедра електропостачання та електроспоживання міст випускова 
    СДС Кафедра світлотехніки і джерел світла випускова 
    ТЗЕ Кафедра альтернативної електроенергетики та 

електротехніки 
невипускова 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

    ФП Кафедра філософії і політології невипускова 
    КФС Кафедра фізвиховання і спорту невипускова 
ЕП Факультет економіки і підприємництва   
    ЕПБРР Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування 

та регіонального розвитку 
випускова 

    ЕТ Кафедра економічної теорії невипускова 
    ПЗГД Кафедра правового забезпечення господарської 

діяльності 
невипускова 

    ФБОА Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту випускова 
ІМЕМ Факультет інженерних мереж та екології міст   
    ВВОВ Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення 

вод 
випускова 

    ВМ Кафедра вищої математики невипускова 
    ЕГТС Кафедра експлуатації газових і теплових систем випускова 
    ІЕМ Кафедра інженерної екології міст випускова 
    КХ Кафедра хімії невипускова 
РІС Факультет по роботі з іноземними студентами   
    КІК Кафедра історії і культурології невипускова 
    КУРМІ Кафедра української та російської мов як іноземних невипускова 
    МППП Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології невипускова 
ТСТ Факультет транспортних систем та технологій   
    КЕТ Кафедра електричного транспорту випускова 
    КФ Кафедра фізики невипускова 
    ОПБЖ Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності випускова 
    ТБМ Кафедра теоретичної і будівельної механіки невипускова 
    ТСЛ Кафедра транспортних систем і логістики випускова 
ФМ Факультет менеджменту   
    ІМ Кафедра іноземних мов невипускова 
    МА Кафедра менеджменту і адміністрування випускова 
    ПМІТ Кафедра прикладної математики і інформаційних 

технологій 
випускова 

    ТГГ Кафедра туризму та готельного господарства випускова 
    УПМБГ Кафедра управління проектами в міському господарстві 

і будівництві 
випускова 

ЦПОЗН Центр післядипломної освіти та заочного навчання.   
    КЕПМГ Кафедра економіки підприємств міського господарства випускова 

 
 

1.  Загальні питання рейтингового оцінювання суб’єктів вищої освіти 
університету 

 
Складання рейтингового звіту за відповідний період своєї діяльності –

обов’язкова компетенція кожного науково-педагогічного працівника 
університету, а складання рейтингового звіту результатів діяльності факультету 
і кафедри – обов’язкова компетенція кожного керівника підрозділу. 

Рейтингування структурних підрозділів та науково-педагогічних 
працівників університету проводиться два рази на рік.  

Перший – за результатами діяльності у календарному році з січня по 
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червень. Структурні підрозділи надають файли власних звітів та науково-
педагогічних працівників, що там працюють, не пізніше 1 вересня. Файли 
викладаються на OneDrive Office365 університету у папках «Рейтинг» 
підрозділів. Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) не пізніше 15 вересня 
обробляє відомості, що надані у файлах структурних підрозділів та науково-
педагогічних працівників, й визначає переможців, а також ранжує учасників за 
місцем в університеті.  

Другий – за результатами діяльності у календарному році з липня по 
грудень. Структурні підрозділи надають файли власних звітів та науково-
педагогічних працівників, що там працюють, не пізніше 30 січня наступного 
року. Файли викладаються на OneDrive Office365 університету у папках 
«Рейтинг» підрозділів. ІОЦ не пізніше 15 лютого обробляє відомості, що надані 
у файлах структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників, й 
визначає переможців, а також ранжує учасників за місцем в університеті. 

Результати рейтингування розташовуються на OneDrove Office365 
університету у папці «Рейтинг» та оприлюднюються на засіданнях ректорату і 
вченої ради. 

Усі відомості, що надаються науково-педагогічними працівниками та 
керівниками підрозділів (або їх повноважними особами), заносяться у файли 
програми електронних таблиць Excel пакету Office операційної системи 
Microsoft Windows, керування якими здійснюється на мові програмування 
Visual Basic for Applications макросами. Обробка цих файлів та визначення 
переможців також здійснюється у файлах Excel.  

З метою запобігання несанкціонованим втручання до відомостей науково-
педагогічних працівників, файли мають функцію електронного (цифрового) 
підпису. Науково-педагогічний працівник сам обирає підпис, після вводу якого 
внесення будь-яких змін у його файл сторонніми особами унеможливлюється. 

Для збирання та обробки відомостей на диску «D» (або інших наявних 
дисках) комп’ютерів усіх структурних підрозділів створюють папки 
Кафедра\Рейтинг Рік\Рік Факультет\Рік Підрозділ, де розміщують файли 
науково-педагогічних працівників та підрозділів. 

 
2. Формування рейтингових показників науково-педагогічних 

працівників 
 
Рейтингові показники формують штатні науково-педагогічні працівники, 

– викладачі (внутрішні та зовнішні сумісники), інженери, аспіранти, докторанти 
кафедр, окрім адміністративних працівників (ректор, проректори, декани, та 
ін.), які можуть складати файл рейтингування лише задля збільшення 
показників підрозділів, у яких вони працюють. 

Рейтингування науково-педагогічних працівників здійснюється у 
категоріях: 

– серед штатних викладачів з урахуванням їхнього сумісництва на одній 
чи кількох кафедрах університету; 

– серед викладачів – сторонніх сумісників (основне місце роботи яких 
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знаходиться за межами університету); 
– серед інженерів кафедр, аспірантів, докторантів. 
У кожній категорії визначаються переможці та виконується ранжування 

учасників. 
Посадами науково-педагогічних працівників вважаються: 
– професор; 
– доцент; 
– ст. викладач; 
– асистент. 
Решта викладацьких посад (наприклад, викладач, асистент-стажист) 

прирівнюються до асистента. При визначені переможців, обирають кращих з 
професорів, доцентів та асистентів (до них долучають старших викладачів та 
усіх інших). 

Як викладачі, так і інженери (аспіранти, докторанти) на кожному місці 
своєї праці в університеті заповнюють один базовий файл «Рейтингові показники 
співробітника.xls», що перед кожним рейтингом розробляється і/або уточняється 
працівниками ІОЦ. Збір та обробка відомостей відбувається після створення 
персонального файлу співробітника. Для цього у файлі-заготівці, що має назву, 
наприклад, 2017-1 Рейтингові показники співробітника вибирають місце роботи 
викладача, – факультет та кафедру. Потім вказують посаду, вводять з 
клавіатури прізвище, ім’я та по батькові (рисунок 2.1), умови 
працевлаштування співробітника і частку штатної посади, що він обіймає.  
 

 
Рисунок 2.1 – Клітинки з відомостями про місце роботи та ім’я НПП 
 
Починаючи з другого звітного періоду програма буде пропонувати 

список співробітників кафедри з тих, які брали участь у попередньому 
рейтингу. Нові особи повинні вперше ввести з клавіатури прізвище, ім’я та по 
батькові. 

Окремі номінації та пункти рейтингування в них можуть змінюватися 
(вилучаться або додаватися) залежно від змін у міжнародних рейтингах чи при 
змінах пріоритетів у розвитку університету, як сучасного вишу. З цього файлу 
автоматично генерується персональний файл науково-педагогічного працівника 
із стандартним ім’ям, що розміщується у папці підрозділу. Головні питання, на 
які повинен відповісти науково-педагогічний працівник, подані у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Рейтингові показники науково-педагогічного працівника 
№ Показники Значення Обґрунтування показника 

 

1 2 3 4 

0 ТН1. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ     
1 Частка штатної посади, що обіймає 

співробітник у даному підрозділі 
Проставляється 
показник за 
звітний період 

Із випадаючого списку 
вибирають потрібний рядок, що 
відповідає умовам 
працевлаштування на звітній 
кафедрі (підрозділі) 

22  Останній захищений науковий ступінь 
доктора наук (1/n, де n – кількість повних 
років з дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати галузь наук, за якою 
присуджено науковий ступінь, 
серію та номер диплома, рік 
захисту всіх дисертацій. 
Приклад: доктор геологічних 
наук, ДД № 004528, 2005 р. 

33  Останній захищений ступінь кандидата 
наук (1/n, де n – кількість повних років з 
дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати галузь наук, за якою 
присуджено науковий ступінь, 
серію та номер диплома, рік 
захисту всіх дисертацій. 
Приклад: кандидат технічних 
наук, КД № 024369, 1999 р. 

44  Останнє отримане вчене звання 
професора (1/n, де n – кількість повних 
років з дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати кафедру, за якою 
присуджено вчене звання 
професора, серію, номер 
атестата та рік отримання. 
Приклад: професор кафедри 
гірничої механіки, АД № 147258, 
2005 р. 

55  Останнє отримане вчене звання доцента 
(1/n, де n – кількість повних років з дати 
події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати кафедру, за якою 
присуджено вчене звання 
доцента, серію, номер атестата 
та рік отримання. Приклад: 
доцент кафедри автомобілів та 
автомобільного господарства, 
АП № 857225, 2001 р. 

66  Останнє отримане вчене звання старшого 
наукового співробітника (1/n, де n – 
кількість повних років з дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати підрозділ, у якому 
присуджено вчене звання  
старшого наукового 
співробітника, серію, номер 
атестата та рік отримання. 
Приклад:  старший науковий 
співробітник галузевої 
лабораторії № 1, АП № 857225, 
1991 р. 

77  Обрання до Національної академії наук 
України 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вибрати із випадаючого списку 
посаду та рік обрання. Приклад: 
академік штатний дійсний 
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1 2 3 4 

88  Обрання до державних галузевих 
академій наук України 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вибрати із випадаючого списку 
посаду та рік обрання. Приклад: 
академік Академії екологічних 
наук України. 
Примітка: враховуються 
Національна академія наук 
України та 6 державних 
галузевих академій – Академія 
медичних наук України, 
Українська академія аграрних 
наук, Академія педагогічних 
наук України, Академія правових 
наук України, Академія 
мистецтв України, Академія 
екологічних наук України  

99  Останнє обрання до однієї з недержавних 
академій наук (1/n, де n – кількість повних 
років з дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Вказати останню недержавну 
академію наук, до якої було 
обрано співробітника, та рік 
обрання. Приклад: академік 
Академії Інженерних наук 
України, 1999 р. 

1100  Присудження Державної премії України Проставляється 
програмою 
автоматично 

Виберіть із випадаючого списку 
державну премію. Приклад: 
лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки.   
Примітка: враховуються 
Державна премія України в 
галузі науки і техніки, Державна 
премія України імені Тараса 
Шевченка, Державна премія 
України в галузі освіти) 

1111  Частка штатної посади викладача, що 
додається ректоратом для виконання 
певних функцій та обов’язків в 
університеті  (завідування кафедрою або 
додаткову роботу в інших підрозділах 
віднести лише до основного місця роботи 
в університеті) 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Зазначаються функції та 
обов’язки, за які додається 
частка штатної посади НПП. 
Приклад: заступник декана з 
наукової роботи, або завідувач 
кафедри 

1122  Частка ставки науковця з НДР, що 
викладач обіймає за сумісництвом 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік НДР, які 
виконуються за участю 
викладача, або вкажіть кафедру, 
де за сумісництвом працює 
науковець. Приклад: ГП-465 
"Розробка шахтних машин, що 
працюють за новими фізичними 
принципами" 
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1 2 3 4 

1133  Виконання доручень у громадських 
організаціях (наприклад, профспілка), що 
офіційно діють в університеті, а також 
доручень кафедри (підрозділу), деканату, 
ректорату (кафедральні доручення 
віднести до основного місця роботи в 
університеті). Художня самодіяльність не 
враховується 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Зазначити громадське 
доручення на даній кафедрі або 
в університеті. Якщо це 
кафедральне навантаження, 
його потрібно віднести лише до 
основного місця роботи в 
університеті. Наприклад: 
профорг кафедри 

1144  Отримане державне почесне звання Проставляється 
програмою 
автоматично 

Виберіть із випадаючого списку: 
Народний артист України; 
Народний архітектор України; 
Народний вчитель України; 
Народний художник України; 
Заслужений артист України; 
Заслужений архітектор України; 
Заслужений будівельник 
України; Заслужений винахідник 
України; Заслужений вчитель 
України; Заслужений діяч 
мистецтв України; Заслужений 
діяч науки і техніки України; 
Заслужений донор України; 
Заслужений економіст України; 
Заслужений енергетик України; 
Заслужений журналіст України; 
Заслужений лікар України; 
Заслужений лісівник України; 
Заслужений майстер народної 
творчості України; Заслужений 
машинобудівник України; 
Заслужений металург України; 
Заслужений метролог України; 
Заслужений працівник 
ветеринарної медицини України; 
Заслужений працівник культури 
України; Заслужений працівник 
освіти України; Заслужений 
працівник охорони здоров'я 
України; Заслужений працівник 
промисловості України; 
Заслужений працівник 
транспорту України; Заслужений 
працівник сільського 
господарства України; 
Заслужений працівник 
соціальної сфери України; 
Заслужений працівник сфери 
послуг України; Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України; Заслужений 
природоохоронець України; 
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Заслужений раціоналізатор 
України; Заслужений художник 
України; Заслужений шахтар 
України; Заслужений юрист 
України; Мати-героїня 

1155  Отримані галузеві нагороді (1/n, де n – 
кількість повних років з дати події) 

Проставляється 
програмою 
автоматично 

Подаються перелік галузевих 
нагород. Приклад: нагрудний 
знак "Відмінник освіти України". 
Посвідчення № 243 від 
09.01.2010 р. 

1166  Кількість нагород університету, отриманих 
за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
університетських нагород та 
роки їх присудження. Грошові 
премії та надбавки не 
враховуються. Приклад: подяка 
за сумлінну плідну працю і 
особистий вагомий внесок у 
розвиток та зміцнення 
університету, 31.08.2012 р. 

1177  Кількість документів (свідоцтв, 
сертифікатів тощо) про підвищення 
кваліфікації, отриманих співробітником за 
звітний період у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік документів 
про підвищення кваліфікації. 
Приклад: Сертифікат про 
проходження підготовки за 
програмою навчального 
семінару "Трансфер технологій". 
Київ, 2011 р. 

    ТН2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 
РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ВИПУСКОВИХ 
КАФЕДР  

    

1188  Кількість кваліфікаційних робіт бакалаврів 
і спеціалістів, що виконані у звітний період 
під керівництвом співробітника на даній 
кафедрі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
кваліфікаційних робіт. Приклад: 
Іванов І.І., гр. ГМ 05-1. 
Трансмісія бульдозера. 
Технічний проект 

1199  Кількість кваліфікаційних робіт магістрів, 
що виконані у звітний період під 
керівництвом співробітника на даній 
кафедрі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
кваліфікаційних робіт. Приклад: 
Орлов О.О., гр. ГМ 05-1. 
Обґрунтування параметрів 
бульдозера 

2200  Кількість кваліфікаційних робіт 
випускників бакалаврів і спеціалістів, що 
одержали у звітний період оцінку 
"відмінно" під керівництвом співробітника 
на даній кафедрі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік бакалаврів і 
спеціалістів, що одержали оцінку 
"відмінно" 

2211  Кількість кваліфікаційних робіт 
випускників магістрів, що одержали у 
звітний період оцінку "відмінно" під 
керівництвом співробітника на даній 
кафедрі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік магістрів, що 
одержали оцінку "відмінно" 
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2222  Керівництво на даній кафедрі 
кваліфікаційними роботами спеціалістів, 
магістрів, які у звітний період продовжили 
навчання в аспірантурі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік випускників 
поточного року, які  продовжили 
навчання в аспірантурі 

2233  Кількість кваліфікаційних робіт 
спеціалістів, магістрів, що на даній 
кафедрі під керівництвом співробітника у 
звітний період виконали проекти з 
актуальних проблем розвитку 
університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
кваліфікаційних робіт.  
Приклад: Зальотова Н.О., гр. 
ГЕ– 05-1. Дипломна робота 
"Використання теплових 
насосів для опалення будівель 
ДВНЗ "НГУ" 

2244  Кількість кваліфікаційних робіт 
спеціалістів, магістрів, що на даній 
кафедрі під керівництвом співробітника у 
звітний період виконали проекти з 
актуальних проблем розвитку міста 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
кваліфікаційних робіт. Приклад: 
Миколаєнко М.М., гр. РГ-05-1. 
"Інженерно-геологічні умови 
лісових масивів південно-
західної частини 
м. Дніпропетровська і 
обґрунтування рекомендацій 
щодо її забудови" 

2255  Кількість академічних груп на даній 
кафедрі, в яких у звітний період 
співробітник виконував функції куратора 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік студентських 
груп. Приклад: АТммС-12-1. 

2266  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в розроблених за 
звітний період навчальних планах 
підготовки фахівців за спеціальностями 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного плану. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 
 
 
 
 
 
 
 

Подається перелік навчальних 
та робочих планів, у розробці 
яких брав участь співробітник, а 
також перелік виконавців 



16 

1 2 3 4 

2277  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в підготованих за 
звітний період ліцензійних та 
акредитаційних справах 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної 
ліцензійної та 
акредитаційної 
справи. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік ліцензійних, 
акредитаційних справ, у 
підготовці яких брав участь 
співробітник, а також перелік 
виконавців 

2288  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в розроблених за 
звітний період складових галузевих 
стандартів (ОКХ, ОПП, ЗД, ОП) 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної 
ліцензійної та 
акредитаційної 
справи. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік стандартів та 
їх складових, у розробці яких 
брав участь співробітник, а 
також перелік виконавців 

2299  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в розроблених за 
звітний період варіативних ОКХ, ОПП, ЗД, 
ОП 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної 
ліцензійної та 
акредитаційної 
справи. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік ОКХ, ОПП, 
ЗД, ОП, у розробці яких брав 
участь співробітник, а також 
перелік виконавців 
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    ТН3. МЕТОДИЧНА РОБОТА      
3300  Частка участі особи (як співробітника 

даного підрозділу) у виданні у звітний 
період офіційно затверджених 
редакційною радою університету 
матеріалів методичного забезпечення 
навчального процесу, в тому числі 
електронних 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
видань інформаційно-
методичного забезпечення – 
конспекти лекцій, методичні 
рекомендації, засоби 
діагностики тощо, та номер 
протоколу засідання редакційної 
ради, яким їх затверджено 

3311  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у виданні за останні 
три роки офіційно затверджених 
редакційною радою університету 
підручників, у тому числі електронних 

 

Подається бібліографічний опис 
підручників та номер протоколу 
засідання редакційної ради, 
яким їх затверджено 

3322  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у виданні за останні 
три роки офіційно затверджених 
редакційною радою університету 
навчальних посібників (навчально-
наочних посібників, навчально-
методичних посібників, хрестоматій, 
словників, енциклопедій і довідників), в 
тому числі електронних 

Проставляється 
показник за 
останні три 
роки. Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
навчальних посібниківта та 
номер протоколу засідання 
редакційної ради, яким їх 
затверджено 

3333  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) співробітника даного 
підрозділу у виданні навчальних 
посібників (навчально-наочних посібників, 
навчально-методичних посібників, 
хрестоматій, словників, енциклопедій і 
довідників) за останні три роки 

Проставляється 
показник за 
останні три 
роки. Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного видання. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість авторів 

Подається бібліографічний опис 
навчальних посібників  
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3344  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у виданні за звітний 
період навчальних посібників (навчально-
наочних посібників, навчально-
методичних посібників, хрестоматій, 
словників, енциклопедій і довідників)  

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
навчальних посібників  

3355  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у виданні підручників 
за останні три роки 

Проставляється 
показник за 
останні три 
роки. Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
підручників  

3366  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у виданні за звітний 
період підручників  

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
підручників  
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3377  Частка участі співробітника в розроблених 
за звітний період навчальних програмах 
нових для даної кафедри дисциплін 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної 
навчальної та 
робочої 
програми нових 
дисциплін. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік навчальних 
та робочих програм нових 
дисциплін, у розробці яких брав 
участь співробітник, а також 
перелік виконавців 

3388  Кількість матеріалів (накази, методики, 
презентації тощо), що розміщені особою 
(як співробітником даного підрозділу) у 
депозиторії університету за звітний період 

Проставляється 
показник на 
момент 
заповнення 
форми 

Подається перелік Інтернет-
сторінок 

3399  Кількість матеріалів іноземними мовами 
(окрім російської), що у звітний період 
розміщені особою (як співробітником 
даного підрозділу) на сайті університету 

Проставляється 
показник на 
момент 
заповнення 
форми 

Подається перелік Інтернет-
сторінок іноземними мовами за 
винятком російської 

4400  Наявність діючої персональної сторінки 
співробітника у даному підрозділі 

Проставляється 
показник на 
момент 
заповнення 
форми 

Подається посилання на 
персональну сторінку в 
Інтернеті. Приклад: 
http://ep.kpi.ua/tutor/prahovnik 

4411  Частка участі у підготованих файлах у 
форматах  Microsoft Word (.doc), Microsoft 
Excel (.xls), Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft 
PowerPoint (.ppt) та Adobe PostScript (.ps), 
розміщених у звітний період на сайті 
даного підрозділу або на персональній 
сторінці співробітника (публікації наукових 
робіт, результати досліджень, презентації, 
конспекти лекцій, методичні вказівки 
тощо) 

Проставляється 
показник на 
момент 
заповнення 
форми 

Подається перелік файлів для 
скачування, співавтори та дати 
їх розміщення в інтернеті. 
1. Додаток до диплома 
європейського зразка за 
спеціальністю "Автомобілі та 
автомобільне господарство", 
Петренко Р.А., 21 жовтня 2013 р. 
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4422  Частка участі співробітника у 
перекладених за звітний період 
іноземними мовами (окрім російської) та 
навпаки матеріалах науково-методичної 
документації, звітів, публікацій, 
авторефератів, дисертацій тощо, що 
офіційно розробляються у даному 
підрозділі університету [умовних 
друкарських аркушів] 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
перекладі 
іноземною 
мовою 
документів. 
Об'єм кожного 
документу 
обчислюють в 
умовних 
друкарських 
аркушах. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається повний перелік 
документів та співавтори, дати 
складання. Приклад:  
1. Додаток до диплома 
європейського зразка за 
спеціальністю "Автомобілі та 
автомобільне господарство", 
Петренко Р.А., 21 жовтня 2013 р. 

4433  Кількість навчальних дисциплін, які у 
звітному періоді викладалися 
співробітником іноземними мовами (окрім 
російської) у даному підрозділі. Якщо одну 
дисципліну викладає кілька викладачів, – 
вказати частку участі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
викладанні 
навчальних 
дисциплін 
іноземною 
мовою (кожна 
дисципліна 
рахується як 
одиниця). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
викладачів з 
дисципліни 

Подається повний перелік 
дисциплін та співавторів. 
Приклад:  
1. Деталі машин. Асистент 
Федоряченко С.О. Викладання 
англійською. Без співвикладачів 



21 

1 2 3 4 

4444  Частка участі співробітника у підготованих 
та сертифікованих файлах для 
дистанційного навчання студентів, що 
розміщені у звітний період на сайті 
факультету заочного навчання 
університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготованих 
файлах для 
дистанційного 
викладання 
навчальних 
дисциплін  
(кожний файл 
рахується як 
одиниця). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
викладачів з 
дисципліни 

Подається перелік файлів для 
скачування, співавтори та дати 
їх розміщення в інтернеті. 
1. Додаток до диплома 
європейського зразка за 
спеціальністю "Автомобілі та 
автомобільне господарство", 
Петренко Р.А., 21 жовтня 2013 р. 

4455  Частка участі співробітника у підготовці 
сертифікованих курсів для дистанційного 
навчання студентів, що розміщені у 
звітний період на сайті дистанційного 
навчання університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
сертифікованих 
курсів  
дистанційного 
навчання  
(кожний 
сертифікований 
дистанційний 
курс рахується 
як одиниця). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
викладачів з 
дисципліни 

Подається перелік курсів 
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4466  Частка участі співробітника у підготовці 
сертифікованих курсів для дистанційних 
програм підвищення кваліфікації, що 
розміщені у звітний період на сайті 
дистанційного навчання університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
сертифікованих 
курсів  
дистанційного 
навчання  
(кожний 
дистанційний 
курс рахується 
як одиниця). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
викладачів з 
дисципліни 

Подається перелік курсів 

4477  Частка участі співробітника у підготовці 
сертифікованих дистанційних курсів для 
шкіл розвитку учнівської молоді, що 
розміщені у звітний період на сайті 
дистанційного навчання університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
підготованих і 
сертифікованих 
курсів  
дистанційного 
навчання  
(кожний 
дистанційний 
курс рахується як 
одиниця). Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
викладачів з 
дисципліни 

Подається перелік курсів 

4488  Статистика цитування у Google Scholar за 
всі роки 

Проставляється 
показник з 
Google Scholar 

Надається посилання на 
електронний ресурс з публічним 
профілем співробітника у Google 
Scholar, наприклад, 
https://scholar.google.com.ua/citati
ons?hl=ru&user=Ap4USzkAAAAJ
&view_op=list_works 
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4499  Індекс Гірша в Google Scholar за всі роки Проставляється 
показник з 
Google Scholar 

Надається посилання на 
електронний ресурс з публічним 
профілем співробітника у Google 
Scholar, наприклад, 
https://scholar.google.com.ua/citatio
ns?hl=ru&user=Ap4USzkAAAAJ&vi
ew_op=list_works 

    ТН4. НАУКОВА РОБОТА      
5500  Частка участі у розроблених, поданих і 

зареєстрованих у звітний період проектах 
на отримання вітчизняних грантів, 
співвиконавцем яких у даному підрозділі є 
співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного проекту 
на отримання 
гранту. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік поданих 
проектів із  реєстраційними 
номерами та списками 
виконавців  

5511  Частка участі у виконанні за звітний 
період вітчизняних грантів, 
співвиконавцем яких у даному підрозділі є 
співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
виконанні 
кожного гранту 
(проекту, 
програми). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік грантів 
(проектів, програм). а також 
список виконавців і  реєстраційні 
номера. Приклад: грант 
Президента України для 
підтримки наукових досліджень 
молодих учених. Указ 
Президента України від 9 квітня 
2010 року № 31. Реєстраційний 
номер 568 

5522  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у всеукраїнських 
національних та галузевих виставках, на 
яких за звітний період репрезентовано 
здобутки університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного заходу. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
учасників 

Подається перелік виставок із 
списком учасників 
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5533  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у нагородах (медалі, 
грамоти, дипломи переможців тощо), 
отриманих за звітний період на 
всеукраїнських національних і галузевих 
виставках 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного заходу. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
авторів 

Подається перелік нагород із 
списком авторів. Приклад: 
Диплом лауреата конкурсу 
"Винахід-2010".  І місце, "Спосіб 
підбивання трубопроводу 
ґрунтом з відвалу та пристрій 
для його здійснення", патент 
№ 44294. Автори: Бондар І.І., 
Кулик П.П., Кузьменко С.С. 

5544  Наявність затверджених відповідним 
чином протягом останніх трьох років 
докторських дисертацій, що підготовані 
співробітником у даному підрозділі 

Проставляють 
число 1 або 2 чи 
інше, якщо є. 
Надається 
показник за 
останні три 
роки 

Зазначити спеціальності, за 
якими були виконані докторські 
дисертації 

5555  Наявність захищених протягом звітного 
періоду докторських дисертацій, що 
підготовані співробітником у даному 
підрозділі 

Проставляють 
число 1 або 2 чи 
інше, якщо є. 
Надається 
показник за 
звітний рік 

Зазначити спеціальності, за 
якими були виконані докторські 
дисертації 

5566  Наявність затверджених відповідним 
чином протягом останніх трьох років 
кандидатських дисертацій, що підготовані 
співробітником у даному підрозділі 

Проставляють 
число 1, якщо є. 
Надається 
показник за 
останні три 
роки 

Зазначити спеціальності, за 
якими були виконані 
кандидатські дисертації 

5577  Наявність захищених кандидатських 
дисертацій протягом звітного періоду, що 
підготовані співробітником у даному 
підрозділі 

Проставляють 
число 1, якщо є. 
Надається 
показник за 
звітний рік 

Зазначити спеціальності, за 
якими були виконані 
кандидатські дисертації 

5588  Чисельність докторантів університету, 
яких у звітному періоді консультував 
співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік докторантів, 
яким надається консультація 

5599  Чисельність аспірантів, якими у звітному 
періоді керував співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік аспірантів та 
здобувачів, якими керує 
співробітник 

6600  Чисельність інших здобувачів (на пошук 
кандидатського або докторського 
ступеня), якими у звітному періоді керував 
співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік здобувачів, 
якими керує співробітник 
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6611  Кількість затверджених відповідним чином 
у звітному періоді докторських дисертацій, 
що підготовані науково-педагогічними 
працівниками університету за 
консультуванням співробітника 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік дисертацій 

6622  Кількість затверджених відповідним чином 
у звітному періоді кандидатських 
дисертацій, що підготовані науково-
педагогічними працівниками університету 
під керівництвом співробітника 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік дисертацій 

6633  Кількість дисертацій, на захисті яких у 
звітному періоді співробітник брав участь 
у якості офіційного опонента 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік дисертацій 

6644  Обсяг фінансування НДР у звітному 
періоді за кошти державного бюджету, що 
виконувалися співробітником у даному 
підрозділі [грн] 

Зазначають суму 
фінансування у 
гривнях. 
Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік НДР, що 
виконуються співробітником та 
обсяг їх фінансування 

6655  Обсяг фінансування НДР у звітному 
періоді за кошти замовників, що 
виконувалися співробітником у даному 
підрозділі [грн] 

Зазначають суму 
фінансування у 
гривнях. 
Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік НДР, що 
виконуються співробітником, 
обсяг та їх джерела 
фінансування 

6666  Частка участі співробітника у звітному 
періоді у виконанні звітів про науково-
дослідні роботи у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного звіту. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік науково-
технічних звітів, дати їх 
складання та список 
співвиконавців. Приклад: 
Науково-технічний звіт про 
виконання науково-дослідних 
робіт на тему: «Проблеми 
підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємств в умовах ринкового 
середовища». грудень 2012 р. 
Виконавці: Прокопенко І.М., 
Стадник В.І. 

6677  Частка участі співробітника у виданні 
монографій за останні три роки у 
даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
останні три 
роки. Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного видання. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість авторів 

Подається бібліографічний опис 
монографій 
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6688  Частка участі співробітника у виданні за 
звітний період монографій у даному 
підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного видання. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість авторів 

Подається бібліографічний опис 
монографій 

6699  Кількість монографій, підручників, 
навчальних посібників (навчально-
наочних посібників, навчально-
методичних посібників, хрестоматій, 
словників, енциклопедій і довідників), 
прорецензованих у звітному періоді 
співробітником даного підрозділу 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік  
прорецензованих робіт 

7700  Кількість відгуків, які було написано у 
даному підрозділі співробітником за 
звітний період на автореферати 
дисертацій 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік 
авторефератів, на які було 
написано відгуки 

7711  Частка участі співробітника в наукових 
публікаціях у вітчизняних виданнях, що 
входять до переліку фахових (статті в 
журналах, збірниках), підготованих ним у 
даному підрозділу та виданих за звітний 
період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного видання. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість авторів 

Подається бібліографічний опис 
публікацій 

7722  Частка участі співробітника в наукових 
публікаціях у вітчизняних виданнях, що 
не входять до переліку фахових (окрім 
засобів масової інформації), підготованих 
ним у даному підрозділу та виданих за 
звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного видання. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість авторів 

Подається бібліографічний опис 
публікацій 
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7733  Кількість доповідей, що зроблено 
співробітником за звітний період в Україні 
на наукових конференціях, симпозіумах, 
форумах, семінарах, з публікацією тез 
або доповідей, підготованих особою у 
даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період, 
якщо 
співробітник 
персонально 
доповідав на 
конференціях, а 
не лише був 
співавтором 
публікації 

Подається бібліографічний опис 
тез або доповідей, зроблених на 
конференціях в Україні. 
Приклад: Проців В. В. 
Порівняльні характеристики 
магніторейкового та 
гравітаційного гальм при 
використанні на шахтному 
шарнірно-зчленованому 
локомотиві / В. В. Проців // 
Матеріали міжнародної 
конференції «Форум гірників – 
2008». –Д.: Національний 
гірничий університет, 2008. – С. 
204 – 211. 

7744  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених 
і студентів у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік заходів і 
терміни їх проведення, студентів 
- учасників та їх конкурсних 
робіт. Приклад:  Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
молодих учених та студентів на 
честь 110-ї річниці від дня 
народження Нобелівського 
лауреата з економіки Саймона 
Кузнеця, Дніпропетровськ, 
квітень 2011, студ. гр. ЕФ-11 
Степко Ю.В. Тема роботи: 
"Еволюція норми накопичення 
капіталу в розвинених країнах" 

7755  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади та 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік заходів і 
терміни їх проведення, студентів 
- учасників та їх конкурсних робіт 

7766  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади у 
звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік студентів - 
учасників та їх конкурсних робіт. 
Джерело: Наказ МОН "Про 
підсумки Всеукраїнської 
студентської олімпіади" 

7777  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік студентів - 
учасників та їх конкурсних робіт. 
Джерело: Наказ МОН "Про 
підсумки Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук" 
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7788  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів інших 
Всеукраїнських студентських олімпіад, 
конкурсів, науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених 
і студентів у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік заходів і 
терміни їх проведення, студентів 
- учасників, нагород та 
конкурсних робіт. Приклад: 
Фінал програми МТС з підтримки 
талановитих студентів 
«Професіонали майбутнього-
2011", Київ, листопад 2011, 
студ.гр. АТ-07 Степко С.С. посів 
1 місце. Тема наукової роботи: 
"Еволюція магістральних і 
транспортних мереж SDH на 
технології IPMPLS" 

7799  Частка участі співробітника в публікаціях 
у вітчизняних та закордонних 
виданнях (статті в журналах, збірниках, 
охоронні документи, тези доповідей тощо) 
у співавторстві зі студентами у 
звітному періоді, підготованих у даному 
підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
авторів, не 
враховуючи 
студентів 

Подається бібліографічний опис 
публікацій. Приклад: 1. Дербаба 
В.А., Войчишен О.Л., Пацера 
С.Т. Нові можливості 
програмування. Міжнародна 
конференція "Людина і космос". 
м. Дніпропетровськ, 16-18 
лютого 2010. Студент Пацера 
С.Т. гр. АТммС-12-1. 

8800  Частка участі співробітника у поданих 
заявках на патенти на винахід у звітному 
періоді, підготованих у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
патенту. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
авторів 

Подається перелік заявок на 
видачу охоронних документів, 
зазначається власник патенту 

8811  Частка участі співробітника у поданих 
заявках на патенти на корисну модель у 
звітному періоді, підготованих у даному 
підрозділі 

Подається перелік заявок на 
видачу охоронних документів, 
зазначається власник патенту 

8822  Частка участі співробітника в отриманих 
патентах на винахід у звітному періоді, 
підготованих у даному підрозділі 

Подається перелік патентів на 
винахід, вказується власник 
патенту 

8833  Частка участі співробітника в отриманих 
патентах на корисну модель у звітному 
періоді, підготованих у даному підрозділі 

Подається перелік патентів на 
корисну модель, зазначається 
власник патенту 

8844  Частка участі співробітника у власних 
інноваційних розробках у звітному періоді, 
підготованих у даному підрозділі та 
затверджених актом впровадження 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік актів 
упровадження у  виробництво 
власних інноваційних розробок 
(ескізний проект, технічний 
проект, дослідний зразок тощо) 
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8855  Частка участі співробітника даного 
підрозділу в розроблених за звітний 
період складових галузевих стандартів (у 
галузях науки та техніки), підготованих у 
даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік стандартів та 
їх складових, у розробці яких 
брав участь співробітник, а 
також перелік виконавців 

8866  Кількість самостійних публікацій 
студентів (без співавторів) за звітний 
період у вітчизняних та закордонних 
виданнях (статті в журналах, збірниках, 
охоронні документи, тези доповідей 
тощо), підготованих у даному підрозділі 
під керівництвом співробітника 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається бібліографічний опис 
публікацій. Приклад: Петров 
П.П. Перспективи використання 
нових вуглецевих матеріалів / 
П.П. Петров // Збагачення 
корисних копалин : наук.-техн. 
зб. / Нац. гірн. ун-т. – Д., 2012. – 
Вип. 49 (90). – С. 31 – 35. 

8877  Кількість проведених особою (як 
співробітником даного підрозділу) у 
звітному періоді рецензувань (наданих до 
редакційної колегії рецензій) статей, що 
готувалися до публікації у журналах 
університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік статей з 
вказуванням їх авторів. Приклад: 
Петров П.П. Перспективи 
використання нових вуглецевих 
матеріалів 

    ТН5. МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ      
8888  Частка участі у розроблених, поданих і 

зареєстрованих за звітний період 
проектах на отримання міжнародних 
грантів, наукових та освітніх проектів і 
програм, співвиконавцем яких у даному 
підрозділі був співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного проекту 
на отримання 
гранту. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість авторів 

Подається перелік поданих 
проектів з реєстраційними 
номерами та списками 
виконавців    

8899  Частка участі у виконанні за звітний 
період міжнародних грантів, наукових та 
освітніх проектів і програм, 
співвиконавцем яких у даному підрозділі є 
співробітник 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного гранту 
(проекту, 
програми). 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
виконавців 

Подається перелік міжнародних 
грантів (проектів, програм) з 
реєстраційними номерами і 
списками виконавців  
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9900  Частка участі співробітника у підготовці 
даного підрозділу до участі у міжнародних 
виставках у галузі науки, освіти, 
технологій, на яких у звітний період 
репрезентовано досягнення університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної виставки. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
авторів 

Подається перелік виставок 

9911  Частка участі співробітника у підготовці 
даного підрозділу до участі на 
міжнародних виставках у галузі науки, 
освіти, технологій з отриманням нагород 
(медалі, грамоти, дипломи переможців) за 
звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожної виставки, 
що отримала 
нагороду. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
авторів 

Подається перелік нагород. 
Приклад: стипендія 
"Міжнародного Вишеградського 
фонду" (IVF) для 
післядипломного навчання. 
Рішення незалежної комісії 
фахівців Вишеградських країн 
від 11.09.2010 р. 

9922  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників 
міжнародних науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених 
і студентів у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік заходів, 
список студентів -учасників та їх 
конкурсних робіт 

9933  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
зі студентів – призерів міжнародних 
студентських олімпіад, конкурсів, науково-
практичних конференцій, семінарів 
молодих учених і студентів у звітному 
періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік заходів, 
список студентів -учасників та їх 
конкурсних робіт. Приклад: 
Міжнародна студентська 
олімпіада з екології. Туреччина 
(м. Стамбул), травень 2010, 
студ. гр. ГІ-06-1 Хохлов І.І., 
Срібна медаль 
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9944  Кількість доповідей, зроблених 
співробітником у звітний період за 
кордоном на наукових конференціях, 
симпозіумах, форумах, семінарах, з 
публікацією тез або доповідей, 
підготованих у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період, 
якщо 
співробітник 
персонально 
доповідав на 
конференціях, а 
не лише був 
співавтором 
публікації 

Подається бібліографічний опис 
тез або доповідей, зроблених на 
конференціях за кордоном. 
Приклад: Процив В. В. 
Моделирование торможения 
шахтного шарнирно-
сочлененного локомотива на 
реальном участке рельсового 
пути / В. В. Процив, Э. М. 
Шляхов, А. Е. Гончар // 
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции «Современное 
машиностроение. Наука и 
образование». – С. Пб.: 
Политехнический университет, 
2011. – С. 331 – 340. 

9955  Частка участі співробітника в публікаціях 
у закордонних виданнях за звітний 
період, підготованих у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
публікацій у закордонних 
виданнях 

9966  Частка участі співробітника в публікаціях 
у закордонних виданнях за три 
останні роки, підготованих у даному 
підрозділі 

Проставляється 
показник за три 
останні роки. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Подається бібліографічний опис 
публікацій  у закордонних 
виданнях 
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9977  Кількість наукових публікацій за усі роки 
у фахових виданнях, що входять до 
міжнародної наукометричної бази даних 
SCOPUS, підготованих співробітником у 
даному підрозділі. Джерело: засіб пошуку 
авторів Scopus Author Preview. Режим 
доступу: 
http://www.scopus.com/search/form/authorF
reeLookup.url 

Проставляється 
показник за всі 
роки 

Подається бібліографічний опис 
наукових публікацій у фахових 
виданнях, що входять до 
міжнародної наукометричної 
бази даних SCOPUS 

9988  Кількість відряджень особи (як 
співробітника даного підрозділу) за 
кордон у звітний період для викладацької, 
наукової та організаційної роботи, 
стажування тощо 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік і терміни 
відряджень 

9999  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в укладанні угод про 
співпрацю з закордонними ВНЗ, що 
оформлені у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік закордонних 
ВНЗ, з якими укладено угоди про 
співпрацю 

110000  Частка участі співробітника за звітний 
період в публікаціях у виданнях, що 
індексуються базою Scopus*, підготованих 
у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Повторно подається 
бібліографічний опис публікацій 
із показників пп. 88, 89 або 91, 
що у звітному періоді були 
розміщені у виданнях з 
наукометричної бази Scopus* 

110011  Частка участі співробітника за звітний 
період в публікаціях у виданнях, що 
індексуються базою Web of Science**, 
підготованих у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного 
видання. Частка 
участі 
визначається як 
1/n, де   n - 
кількість 
авторів 

Повторно подається 
бібліографічний опис публікацій 
із показників пп. 88, 89 або 91, 
що у звітному періоді були 
розміщені у виданнях з 
наукометричної бази  Web of 
Science** 
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110022  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників 
міжнародних спортивних змагань у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі, 
яка розрахо-
вується як 1/n, де 
n - чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сумма 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

110033  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів 
міжнародних спортивних змагань у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
нагородах, яка 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сумма 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

110044  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у міжнародних 
спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, 
чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні 
Універсіади, чемпіонати світу та Європи 
серед студентів) за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
змаганнях, яка 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
брали участь у 
заходах 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

110055  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в отриманні нагород, 
здобутих спортсменами – 
співробітниками на міжнародних 
спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, 
чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні 
Універсіади, чемпіонати світу та Європи 
серед студентів) за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
нагородах, яка 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди на 
заходах 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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    ТН6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГРОМАДСЬКА 
РОБОТА  

    

110066  Кількість науково-методичних комісій 
Науково-методичної ради МОН та 
експертних комісій громадських органів 
МОН і ДАК, у яких був задіяний 
співробітник у звітний період (робота в 
ДЕК із захисту дипломів студентами не 
враховується) 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік науково-
методичних комісій та підкомісій, 
у яких працює співробітник, та 
посада. Приклад: голова 
підкомісії з гірництва комісії 0503 
Розробка родовищ корисних 
копалин Науково-методичної 
ради МОН України  

110077  Кількість вчених рад, спеціалізованих 
вчених рад, науково-методичних, 
науково-технічних рад університету, в 
яких був задіяний співробітник у звітний 
період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік вчених рад, 
спеціалізованих вчених рад, 
науково-методичних,  науково-
технічних рад і комісій 
університету та посад 
співробітника у них 

110088  Кількість виступів і публікацій у засобах 
масової інформації, зроблених 
співробітником у звітній період та 
підготованих у даному підрозділі 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік виступів і 
публікацій у засобах масової 
інформації 

110099  Кількість викладачів інших ВНЗ, що 
пройшли підвищення кваліфікації в 
даному підрозділі університету під 
керівництвом співробітника у звітний 
період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік викладачів. 
Приклад:  
1. Ковалева С.В. доц., каф. 
Деталей машин ДНВЗ УДХТУ, м. 
Дніпропетровськ 

111100  Частка участі співробітника в укладанні 
договорів щодо співпраці з ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, підготованих у даному 
підрозділі за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, з якими укладено 
договір про співпрацю 

111111  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у створенні та 
функціонуванні навчальних та навчально-
науково-виробничих комплексів за звітний 
період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік навчальних 
та навчально-науково-
виробничих комплексів 

111122  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в створенні, оновленні 
та функціонуванні навчальних й наукових 
лабораторій у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік навчальних 
та наукових лабораторій 

111133  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у надходженні 
матеріальних та нематеріальних активів, 
отриманих університетом від інших 
підприємств та установ у звітному періоді 
[грн] 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік матеріальних 
і/або нематеріальних активів. 
Наприклад, безкоштовне 
встановлення нових вікон в 
аудиторію, або видача ліцензії 
на програмне забезпечення із 
знижкою. 

111144  Кількість днів роботи особи як 
співробітника даної кафедри в 
приймальній комісії університету у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Зазначається номер наказу про 
залучення до роботи в 
приймальній комісії , її термін 
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111155  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у підготовці 
міжнародних науково-практичних 
конференцій з проблем вищої освіти й 
науки різних галузей та напрямів, що 
проведено у звітний період на базі 
університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного заходу. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
співробітників, що 
готували заходи 

Подається перелік наукових 
конференцій та список 
виконавців 

111166  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у підготовці 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій з проблем вищої освіти й 
науки різних галузей та напрямів, що 
проведено у звітний період на базі 
університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
сумою часток 
участі у 
підготовці 
кожного заходу. 
Частка участі 
визначається як 
1/n, де n - 
кількість 
співробітників, що 
готували заходи 

Подається перелік наукових 
конференцій та список 
виконавців 

111177  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) в організації 
університетських студентських олімпіад, 
конкурсів тощо, які проведено на базі 
університету у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період 

Подається перелік студентських 
олімпіад, конкурсів тощо та 
список виконавців 

111188  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в організації та 
проведенні позанавчальних культурно-
спортивних або науково-методичних 
заходів у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
заходах, яка 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
приймали участь 
у організації та 
проведенні 
позанавчальних 
культурно-
спортивних або 
наукових заходів 

Подається перелік 
позанавчальних культурно-
спортивних, науково-методичних 
заходів та список виконавців. 
Доцільно написати у вигляді 
простого або десяткового дробу 
(наприклад, =1/5 або 0,25). 
Розрахунок частки участі може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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111199  Участь співробітника у художній 
самодіяльності університету 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
заходах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
приймали участь 
у організації та 
проведенні 
заходів 

Подається перелік заходів 
самодіяльності та список 
виконавців. Доцільно написати у 
вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112200  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у міжнародних 
мистецьких виставках, фестивалях і 
конкурсах тощо, на яких репрезентовано 
здобутки університету за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
заходах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
приймали участь 
у організації та 
проведенні 
заходів 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112211  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в отриманні нагород 
(медалі, грамоти, дипломи переможців) 
на міжнародних мистецьких виставках, 
фестивалях і конкурсах тощо, на яких 
репрезентовано здобутки університету за 
звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди на 
заходах 
 
 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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112222  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у всеукраїнських 
фестивалях, мистецьких форумах, на 
яких репрезентовано здобутки 
університету за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у заходах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
приймали 
участь у 
організації та 
проведенні 
заходів 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112233  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в отриманні нагород 
(медалі, дипломи, грамоти) на 
всеукраїнських фестивалях, мистецьких 
форумах, на яких репрезентовано 
здобутки університету за звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди на 
заходах 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112244  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у керівництві 
(кураторство, тренування) збірними 
командами університету з видів спорту 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди на 
заходах 
 
 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у керівництві може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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112255  Частка участі викладача даної кафедри у 
створенні нових регіональних учбових 
центрів для майбутніх абітурієнтів за 
межами м. Харкова, що відкриті у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у роботах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
приймали 
участь у 
створенні 
центрів 

Подається перелік центрів, 
конкретно виконані роботи та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у роботах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри (деканату, 
ректорату), але сума всіх часток 
по кожному центру повинна 
дорівнювати 1 

112266  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників 
всеукраїнських спортивних змагань у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у змаганнях, що 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112277  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів 
всеукраїнських спортивних змагань у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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112288  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників 
обласних спортивних змагань у звітному 
періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у змаганнях, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у змаганнях може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

112299  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів обласних 
спортивних змагань у звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

113300  Частка участі особи (як співробітника 
даної кафедри) у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників та 
призерів міських спортивних змагань у 
звітному періоді 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі 
у змаганнях та 
нагородах, яка 
розраховується 
як 1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
підготували 
студента 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у змаганнях та 
нагородах може відбуватися 
також визначенням реального 
вкладу співробітника на 
засіданні кафедри, але сума всіх 
часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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113311  Частка в участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у всеукраїнських 
спортивних змаганнях у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
змаганнях, що 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
брали участь у 
змаганнях 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у змаганнях може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

113322  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в отриманні нагород у 
всеукраїнських спортивних змаганнях у 
звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
нагородах, що 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

113333  Частка в участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) у обласних спортивних 
змаганнях у звітний період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
змаганнях, що 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
брали участь у 
змаганнях 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у змаганнях може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 

113344  Частка участі особи (як співробітника 
даного підрозділу) в отриманні нагород у 
обласних спортивних змаганнях у звітний 
період 

Проставляється 
показник за 
звітний період. 
Показник 
визначається 
часткою участі у 
нагородах, що 
розраховується як 
1/n, де n - 
чисельність 
співробітників 
підрозділу, що 
отримали 
нагороди 

Подається перелік заходів та 
список виконавців. Доцільно 
написати у вигляді простого або 
десяткового дробу (наприклад, 
=1/5 або 0,25). Розрахунок 
частки участі у нагородах може 
відбуватися також визначенням 
реального вкладу співробітника 
на засіданні кафедри, але сума 
всіх часток по кафедрі повинна 
дорівнювати 1 
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    ТН7. РЕЗУЛЬТАТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ СПІВРОБІТНИКА  

    

113355  Оцінка викладача даної кафедри за 
результатами анонімного опитування 
студентів 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

113366  Оцінка викладача за результатами 
профорієнтаційної роботи (дані 
надаються центром профорієнтації 
університету) 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

113377  Інші відомості (показники) про результати 
діяльності співробітника в університеті 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

113388  Інтегральна оцінка виконання 
співробітником індивідуального плану 
роботи у даному підрозділі за звітний 
період 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

113399  Інтегральна оцінка виконання 
співробітником у даному підрозділі 
посадових обов'язків та завдань кадрової 
комісії ректорату за звітний період 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

114400  Частка у інтернет-посиланнях студентів за 
звітний період на файли дистанційної 
освіти факультету заочного навчання 
університету, що створені за участю 
викладача даної кафедри 

співробітник не 
заповнює цю 
клітинку 

співробітник не заповнює цю 
клітинку 

 
*Перелік видань (журналів), що індексуються наукометричною базою Scopus, наданий у файлі 

"Scopus.xlsx". 
**Перелік видань (журналів), що індексуються наукометричною базою Web of Science, наданий у 

файлі "Web of Science.xlsx". 
 
У жовтих клітинках випадають вичерпні списки можливих відповідей, з 

яких необхідно вибрати потрібне. 
У зелені клітинки третього стовбцю науково-педагогічний працівник має 

ввести чисельні значення отриманих за звітний період результатів, а у 
клітинках четвертого – надати їх обґрунтування. Без зрозумілого обґрунтування 
чисельні значення не приймаються. 

Далі співробітник заповнює клітинки показників (див. таблицю 2.1), де в 
нього у звітному періоді були відповідні досягнення. Починають з клітинки 
«Обґрунтування показника», а потім вводять чисельне «Значення». Для 
спрощення, після подвійного клацання по клітинці «Обґрунтування показника» 
відкривається допоміжний лист «Дописи» (наведений на рисунку 2.2), де у 
зручній формі наводять відомості про конкретні досягнення співробітника, 
потім вони переносяться до таблиці рейтингового звіту (після натискання на 
синю кнопку «Перенести відомості»). 

Задля запобігання виникнення технічно-змістовних помилок при вводі 
інформації у файл, програма не дозволяє вставляти деякі дані, що не можуть 
бути визначені як вірні, але кожен науково-педагогічний працівник несе 
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персональну відповідальність за правдивість наданих відомостей (у зв'язку з 
поданням інформації до Єдиної державної електронної бази). 

По закінченні вводу цієї (обов’язкової) частини інформації, натискають 
на червону кнопку «Створити файл співробітника» у правому верхньому куті 
екрану монітору в файлі. Це призведе до автоматичного створення нового 
файлу рейтингового звіту співробітника на диску «D» комп’ютера. Бажано 
вказану процедуру виконувати для усіх співробітників кафедри на одному 
комп’ютері, який умовно називають кафедральним. Якщо на ньому немає диска 
«D», то у відповідній клітинці можна вказати любе інше позначення диска 
латиницею. При цьому, програма автоматично створить у вказаному місці усі 
папки, починаючи з папки з назвою «Кафедра» і закінчуючи усіма вкладеними 
папками, включно з папкою відповідної кафедри. 

Якщо в обґрунтуванні потрібно вказати бібліографічний опис 
опублікованих співробітником робіт, то програма проведе попередню перевірку 
приведеного особою бібліографічного описи на відповідність діючим 
стандартам. При невідповідності запису програма не прийме таку інформацію і 
попередить про це користувача. Теж стосується клітинок, де потрібно вказати 
номери дипломів про науковий ступінь, та атестатів про вчене звання. 
Починаючи з другого звітного періоду програма буде автоматично переносити 
з фалу попереднього рейтингу ті відомості, що можуть повторюватися у 
новому. Співробітник повинен лише перевірити їх на відповідність, неактуальні 
видалити, а нові дописати.  

 

 
Рисунок 2.2 – Лист «Дописи» для зручності вводу відомостей про 

конкретні досягнення співробітника 
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Штатні співробітники починають рейтинговий звіт з файлу за основним 
місцем роботи в університеті. Якщо він працює на декількох посадах в 
університеті (до чотирьох), то має створити додаткові файли для роботи за 
внутрішнім сумісництвом. Це робиться дуже легко. У нижній частині таблиці 
рейтингового звіту основного файлу вказують факультет (це показано на 
рисунку 2.3), кафедру, посаду та умови працевлаштування для другого й інших 
місць роботи співробітника, а потім натискають на помаранчеву копку 
«Створити додаткові файли». Одразу будуть створені й розміщені у 
відповідних папках усі потрібні файли.  

Потім у кожному файлі мають бути внесені лише ті досягнення 
співробітника, що були зроблені на відповідній кафедрі. Повторюватися 
можуть лише показники, клітинки нумерації яких (лівий стовбець) позначені 
бірюзовим кольором. 

 

 
 
Рисунок 2.3 – Клітинки з відомостями про інші місця роботи 

співробітника в університеті за штатом або за внутрішнім сумісництвом у 
нижній частині файлу 

 
У будь який момент роботи з файлом можна зберегти введену 

інформацію натисканням на іконку «Сохранить». Закривання файлу теж 
збереже останні зміни у файлі. 

У клітинки обґрунтування можливо вставляти інформацію з інших файлів 
Excel або Word, (навіть цілий список лише у одну клітинку) за допомогою 
спеціальної функції з контекстного меню (визивають натисканням на праву 
кнопку миші) «Вставить абзацы из Word». Помилково введені відомості 
можливо видалити (не вирізати) кнопкою з клавіатури «Del», функції 
«Отменить» або «Вернуть» працюють лише з контекстного меню. 

Упродовж усієї роботи з файлом програма викидає віконця з поясненнями, 
попередженнями або запитами до користувача, які допомагають йому коректо 
працювати з файлом. Загалом, рейтингові файли є звичайними файлами 
програми Excel, але деякі їх функції змінені, переналаштовані або зовсім 
вимкнені задля уникнення можливих помилок при їх заповненні співробітником. 

Файл кожного співробітника за його бажанням може бути захищений від 
несанкціонованих змін вмісту. Для цього користувачеві при створенні файлу 
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пропонується ввести свій електронний підпис з літер, цифр та інших 
клавіатурних знаків (загалом до 20). Редагування файлу буде неможливе без 
підтвердження цього підпису. 

У файлі є лист з покроковою інструкцією створення рейтингового файлу 
співробітника та його заповнення, а також лист з прикладами відомостей, що 
мають бути у конкретних клітинках (див. таблицю 2.1). При наведенні на кожну 
жовту (потрібно вибрати лише один рядок зі списку, що випадає) та зелену 
(вводять відомості з клавіатури) клітинку з’являється віконце з контекстною 
підказкою дій користувача. 

Кожний співробітник може скопіювати свій файл з кафедрального 
комп’ютера на флеш-накопичувач, заповнювати його у продовж усього 
звітного періоду у зручний для себе час буть де, а потім покласти на те саме 
місце кафедрального комп’ютера перед підведенням підсумків рейтингу. 

 
3. Формування рейтингових показників структурних підрозділів 
 
3.1. Перелік відомостей, що надаються кафедрами університету 
 
У рейтингуванні беруть участь усі кафедри університету. 
Файл результатів діяльності структурного підрозділу генерується з файлу 

«Рейтингові показники підрозділу.xls», який автоматично збирає інформацію з файлів 
науково-педагогічного працівників, які працюють там за штатом або за 
сумісництвом. Але деякі відомості про результати діяльності підрозділу за звітний 
період керівнику підрозділу або його довіреній особі треба вручну додати у лист 
«Кафедра» цього файлу. 

Способи роботи з цим файлом такі ж, як і з файлом науково-педагогічного 
працівника, тут є електронний (цифровий) підпис, захист від помилок вводу, 
генерування файлу конкретного підрозділу із стандартним ім’ям. Але 
найважливіше, що цей файл повертається до підрозділу після підведення 
підсумків із рейтинговими коефіцієнтами і місцями, що отримали його НПП в 
університетському рейтингу. Там результати мають бути обговорені та 
проаналізовані, це допоможе виправити помилки та недоліки у роботі 
колективу підрозділу, а також сформувати плани на майбутнє. 

Головні питання, на які повинен відповісти керівник підрозділу або його 
довірена особа у жовтих та зелених клітинках, викладені у таблиці 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

Таблиця 3.1 – Рейтингові показники структурного підрозділу 
 

№ Показники Значення Обґрунтування 
показника 

 

1 2 3 4 

00  ТН1. МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ     

11  

Частка участі у виконанні за звітний період 
міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів і 
програм, співвиконавцями яких є співробітники даного 
підрозділу 

0,00 

12345 

22  
Чисельність іноземних громадян серед студентів 
академічних груп, закріплених за кафедрою (дані за 
звітний період) 

  

  

33  
Чисельність іноземних громадян серед аспірантів 
даної кафедри (дані за звітний період) 

  
  

44  
Чисельність іноземних громадян серед докторантів 
даної кафедри (дані за звітний період) 

  
  

55  

Кількість закордонних відряджень співробітників 
даного підрозділу для проведення наукової та 
викладацької роботи, стажування (дані за звітний 
період) 

0 

12345 

66  

Чисельність студентів закріплених за кафедрою 
академічних груп, направлених на навчання, 
виробничу практику за профілем підготовки або 
стажування до закордонних підприємств, організацій, 
установ (дані за звітний період) 

  

  

77  

Чисельність аспірантів даної кафедри, направлених 
на навчання, виробничу практику за профілем 
підготовки або стажування до закордонних 
підприємств, організацій, установ (дані за звітний 
період) 

  

  

88  

Чисельність докторантів кафедри, направлених на 
навчання, виробничу практику за профілем підготовки 
або стажування до закордонних підприємств, 
організацій, установ (дані за звітний період) 

  

  

99  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
міжнародних виставках у галузі науки, освіти, 
технологій, на яких репрезентовано здобутки 
університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

1100  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
нагородах (медалі, грамоти, дипломи переможців), 
отриманих на міжнародних виставках у галузі науки, 
освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки 
університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 
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1111  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і 
конкурсах тощо, на яких репрезентовано здобутки 
університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

1122  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
нагородах (медалі, грамоти, дипломи переможців), 
отриманих на міжнародних мистецьких виставках, 
фестивалях і конкурсах тощо, на яких репрезентовано 
здобутки університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

1133  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) студентів – учасників 
міжнародних наукових студентських олімпіад, науково-
практичних конференцій та семінарів молодих учених 
і студентів (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

1144  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) студентів-призерів (медалі, 
грамоти, дипломи) міжнародних наукових 
студентських олімпіад, науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених і студентів 
(дані за звітний період) 

0,00 

12345 

1155  

Частка участі співробітників даної кафедри в 
укладанні угод із зарубіжними університетами на 
навчання студентів за програмами «Подвійний 
диплом» (дані за звітний період) 

  

  

1166  

Чисельність студентів академічних груп, 
закріплених за кафедрами, які здобували вищу освіту 
за програмою «Подвійний диплом» (дані за звітний 
період) 

  

  

1177  

Частка участі в наукових працях, опублікованих у 
зарубіжних виданнях штатними співробітниками, 
аспірантами та докторантами даного підрозділу (дані 
за звітний період) 

0,00 

12345 

1188  

Кількість доповідей, зроблених штатними 
співробітниками даного підрозділу за кордоном на 
наукових конференціях, симпозіумах, форумах, 
семінарах із публікацією тез та доповідей (дані за 
звітний період) 

0 

12345 

1199  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
підготовці міжнародних науково-практичних 
конференцій з проблем вищої освіти і науки різних 
галузей та напрямів, які організовано та проведено на 
базі університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

2200  
Частка участі кафедри у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – учасників міжнародних 
спортивних змагань у звітному періоді 

0,00 

12345 
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2211  
Частка участі кафедри у підготовці (керівництво) 
кожного зі студентів – призерів міжнародних 
спортивних змагань у звітному періоді 

0,00 

12345 

2222  

Частка участі підрозділу у міжнародних спортивних 
змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи,  
Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи 
серед студентів) за звітний період 

0,00 

12345 

    ТН2. ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ      

2233  

Частка участі кафедри (за кількістю студентів) по 
спеціальностях, за якими на даній кафедрі ведеться 
підготовка бакалаврів першого курсу денної форми 
навчання (дані за звітний період) 

  

  

2244  

Частка участі кафедри (за кількістю студентів) по 
спеціальностях, за якими на даній кафедрі ведеться 
підготовка спеціалістів та магістрів денної форми 
навчання (дані за звітний період) 

  

  

2255  

Частка участі кафедри (за кількістю студентів) по 
спеціальностях, за якими на даній кафедрі ведеться 
підготовка магістрів денної форми навчання (дані за 
звітний період) 

  

  

2266  

Частка даної кафедри (за кількістю студентів) в 
ліцензованому обсязі прийому на перший курс 
денної форми навчання по спеціальностях 
бакалаврів (дані за звітний період) 

  

  

2277  
Чисельність студентів – бакалаврів денної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

2288  
Чисельність слухачів шкіл розвитку для учнівської 
молоді в корпоративній соціальній мережі 
Університету, закріплених за кафедрою 

  

  

2299  
Чисельність студентів корпоративної соціальної 
мережі Університету, закріплених за кафедрою 

  
  

3300  
Чисельність студентів – спеціалістів денної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

3311  
Чисельність студентів – магістрів денної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

3322  
Зараховано студентів – бакалаврів на перший курс 
денної форми навчання, закріплених за кафедрою 
(дані за звітний період) 

  

12345 

3333  

Частка даної кафедри (за кількістю студентів) в 
ліцензованому обсязі прийому студентів на перший 
курс заочної форми навчання за програмами 
підготовки бакалаврів (дані за звітний період) 
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3344  
Чисельність студентів – бакалаврів заочної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

3355  
Чисельність студентів – бакалаврів дистанційної 
форми навчання, закріплених за кафедрою (дані за 
звітний період) 

  
  

3366  
Чисельність студентів – спеціалістів заочної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

3377  
Чисельність на даній кафедрі студентів – магістрів 
заочної форми навчання (дані за звітний період) 

  
12345 

3388  
Чисельність на даній кафедрі студентів – магістрів 
дистанційної форми навчання (дані за звітний період) 

  
  

3399  
Зараховано студентів – бакалаврів на перший курс 
заочної форми навчання на даній кафедрі (дані за 
звітний період) 

  

12345 

4400  
Зараховано студентів – бакалаврів на перший курс 
дистанційної форми навчання на даній кафедрі (дані 
за звітний період) 

  

  

4411  
Кількість академічних груп студентів - бакалаврів 
денної форми навчання, закріплених за кафедрою 
(дані за звітний період) 

  

12345 

4422  
Кількість шкіл розвитку учнівської молоді, 
закріплених за кафедрою (дані за звітний період) 

  
  

4433  
Зараховано на денну форму навчання студентів – 
бакалаврів, закріплених за кафедрою, за кошти 
фізичних осіб (дані за звітний період) 

  

  

4444  

Зараховано на денну форму навчання студентів – 
бакалаврів, магістрів або спеціалістів, закріплених за 
кафедрою, за кошти підприємств (дані за звітний 
період) 

  

  

4455  
Чисельність випускників – бакалаврів денної форми 
навчання, закріплених за кафедрою (дані за звітний 
період) 

  
12345 

4466  
Чисельність випускників – бакалаврів денної форми 
навчання, закріплених за кафедрою, які здобули 
диплом з відзнакою (дані за звітний період) 

  

12345 

4477  
Чисельність випускників – бакалаврів денної форми 
навчання даної кафедри, які продовжили навчання у 
магістратурі (дані за звітний період) 

  

12345 

4488  
Чисельність випускників – спеціалістів, магістрів 
денної форми даної кафедри, які завершили повний 
цикл навчання (дані за звітний період) 

  

12345 

4499  

Чисельність випускників – спеціалістів, магістрів 
денної форми навчання даної кафедри, які 
продовжили навчання в аспірантурі (дані за звітний 
період) 
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5500  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

5511  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади у звітний період (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

5522  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

5533  

Частка участі співробітників даної кафедри у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
учасників всеукраїнських науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 
звітному періоді (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

5544  

Частка участі співробітників даного підрозділу у 
всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах 
тощо, на яких репрезентовано здобутки університету 
(дані за звітний період) 

0,00 

12345 

5555  

Частка участі підрозділу в нагородах (медалі, 
дипломи, грамоти), отриманих на всеукраїнських 
фестивалях тощо, мистецьких форумах, на яких 
репрезентовано здобутки університету (дані за звітний 
період) 

0,00 

12345 

5566  

Чисельність студентів - призерів міжнародних 
мистецьких та творчих конкурсів, підготованих 
співробітниками даної кафедри (дані за звітний 
період) 

  

  

5577  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
отриманні нагород, здобутих спортсменами – 
співробітниками на міжнародних спортивних 
змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, 
Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи 
серед студентів) за звітний період 

0,00 

12345 

5588  

Кількість нагород, здобутих студентами-призерами 
на національних спортивних змаганнях (чемпіонати 
України, Універсіади України, чемпіонати України 
серед студентів) за звітний період 

0,00 

12345 

5599  
Частка участі особи (як співробітника даного 
підрозділу) у керівництві (кураторство, тренування) 
збірними командами НГУ з видів спорту 

0,00 

12345 
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6600  

Частка участі особи (як співробітника даної кафедри) у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
учасників всеукраїнських спортивних змагань у 
звітному періоді 

0,00 

12345 

6611  

Частка участі особи (як співробітника даної кафедри) у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
учасників обласних спортивних змагань у звітному 
періоді 

0,00 

12345 

6622  

Частка участі особи (як співробітника даної кафедри) у 
підготовці (керівництво) кожного зі студентів – 
призерів обласних спортивних змагань у звітному 
періоді 

0,00 

12345 

6633  
Частка в участі особи (як співробітника даного 
підрозділу) у всеукраїнських спортивних змаганнях у 
звітний період 

0,00 
12345 

6644  
Частка участі особи (як співробітника даного 
підрозділу) в отриманні нагород у всеукраїнських 
спортивних змаганнях у звітний період 

0,00 

12345 

6655  
Частка в участі особи (як співробітника даного 
підрозділу) у обласних спортивних змаганнях у звітний 
період 

0,00 
12345 

6666  
Частка участі особи (як співробітника даного 
підрозділу) в отриманні нагород у обласних 
спортивних змаганнях у звітний період 

0,00 

12345 

    
ТН3. ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ  

  
  

6677  
Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-
кореспондентів Національної академій наук України 
серед штатних співробітників підрозділу 

0 

12345 

6688  
Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-
кореспондентів державних галузевих академій наук 
України серед штатних співробітників підрозділу 

0 

12345 

6699  
Чисельність лауреатів державних премій серед 
штатних співробітників підрозділу 

0 
12345 

7700  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають почесні звання 

0 
12345 

7711  Чисельність співробітників підрозділу - всього 0 12345 

7722  Чисельність штатних співробітників підрозділу 0 12345 

7733  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, що 
працюють менше, ніж на повну ставку 

0 
12345 

7744  
Чисельність іноземних викладачів серед науково-
педагогічних співробітників кафедри 

  
  

7755  
Кількість викладачів інших ВНЗ, що пройшли 
підвищення кваліфікації в університеті під 
керівництвом викладачів кафедри у звітний період 

0 

12345 

7766  
Чисельність співробітників підрозділу, які мають 
науковий ступінь доктора наук 

0 
12345 
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7777  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають науковий ступінь доктора наук 

0 
12345 

7788  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають науковий ступінь доктора наук і працюють на 
повну ставку 

0 
12345 

7799  
Чисельність співробітників підрозділу, які мають 
науковий ступінь кандидата наук 

0 
12345 

8800  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають науковий ступінь кандидата наук 

0 
12345 

8811  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають науковий ступінь кандидата наук і працюють на 
повну ставку 

0 
12345 

8822  
Чисельність співробітників підрозділу, які мають вчене 
звання професора 

0 
12345 

8833  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають вчене звання професора 

0 
12345 

8844  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають вчене звання професора і працюють на повну 
ставку 

0 
12345 

8855  
Чисельність співробітників підрозділу, які мають вчене 
звання доцента 

0 
12345 

8866  
Чисельність штатних науково-педагогічних 
співробітників кафедри, які мають вчене звання 
доцента 

0 
12345 

8877  
Чисельність штатних співробітників підрозділу, які 
мають вчене звання доцента і працюють на повну 
ставку 

0 
12345 

8888  
Чисельність штатних науково-педагогічних 
співробітників кафедри, яким присвоєно вчене звання 
професора за остатні три роки 

  

  

8899  
Чисельність штатних науково-педагогічних 
співробітників кафедри, яким присвоєно вчене звання 
доцента за остатні три роки 

  

  

9900  
Чи очолює кафедру особа, яка має науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора і працює в 
штаті на повну ставку 

0   

    
ТН4. ЯКІСТЬ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ    

12345 

9911  

Обсяг фінансування наукових, науково-технічних робіт 
за кошти Державного бюджету, що виконувалися 
співробітниками даного підрозділу (дані за звітний 
період) [грн] 

0,00 

12345 

9922  

Обсяг фінансування наукових, науково-технічних робіт 
за кошти замовників (вітчизняних та іноземних), що 
виконувалися співробітниками даного підрозділу (дані 
за звітний період) [грн] 

0,00 

12345 
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9933  
Частка участі у поданих штатними співробітниками 
даного підрозділу заявок на видачу патентів на 
винахід (дані за звітний період) 

0 

12345 

9944  
Частка участі у поданих штатними співробітниками 
даного підрозділу заявок на видачу патентів на 
корисну модель (дані за звітний період) 

0 

12345 

9955  
Частка участі в патентах на винахід, що отримано 
штатними співробітниками даного підрозділу (дані за 
звітний період) 

0 
12345 

9966  
Частка участі в патентах на корисну модель, що 
отримано штатними співробітниками даного 
підрозділу (дані за звітний період) 

0 

12345 

9977  
Частка участі співробітників підрозділу в 
опублікованих монографіях (дані за звітний період) 

0,00 
12345 

9988  

Частка участі у наукових працях, опублікованих у 
наукових фахових виданнях України штатними 
співробітниками даного підрозділу, аспірантами та 
докторантами (дані за звітний період) 

0 

12345 

9999  

Кількість доповідей, що зроблено штатними 
співробітниками даного підрозділу в Україні на 
наукових конференціях, симпозіумах, форумах, 
семінарах з публікацією тез та доповідей (дані за 
звітний період) 

0 

12345 

110000  
Частка участі співробітників підрозділу в публікаціях 
разом зі студентами (дані за звітний період) 

0,00 
12345 

110011  

Кількість самостійних публікацій студентів (без 
співавторів) у вітчизняних та закордонних виданнях 
(статті в журналах, збірниках, охоронні документи, 
тези доповідей тощо), підготованих у даному 
підрозділі під керівництвом співробітника (дані за 
звітний період) 

0 

12345 

110022  
Частка участі співробітників підрозділу у виданні 
підручників (дані за звітний період) 

0,00 
12345 

110033  

Частка участі співробітників підрозділу у виданні 
навчальних посібників (навчально-наочних посібників, 
навчально-методичних посібників, хрестоматій, 
словників, енциклопедій і довідників) (дані за звітний 
період) 

0,00 

12345 

110044  

Кількість вчених рад, спеціалізованих вчених рад, 
науково-методичних, науково-технічних рад 
університету, в яких були задіяні співробітники 
підрозділу в звітний період 

0 

12345 

110055  

Чисельність докторантів кафедри, яких консультували 
співробітники даного підрозділу (дані за звітний 
період) 
 

0 

12345 
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110066  
Чисельність аспірантів кафедри, якими керували 
співробітники даного підрозділу (дані за звітний 
період) 

0 
12345 

110077  
Чисельність співробітників даного підрозділу, які 
навчалися в цільовій аспірантурі, докторантурі інших 
організацій та установ (дані за звітний період) 

  

  

110088  

Кількість затверджених протягом останніх трьох 
років докторських дисертацій, що захищено 
докторантами, штатними співробітниками даного 
підрозділу 

0 

12345 

110099  
Кількість захищених докторських дисертацій 
штатними співробітниками даного підрозділу (дані 
за звітний період) 

0 
12345 

111100  

Кількість затверджених протягом останніх трьох 
років кандидатських дисертацій, що захищені 
штатними співробітниками підрозділу (дані за звітний 
період) 

0 

12345 

111111  
Кількість захищених кандидатських дисертацій 
штатними співробітниками підрозділу (дані за 
звітний період) 

0 
12345 

111122  
Чисельність аспірантів даної кафедри, які захистили 
кандидатські дисертації не пізніше одного року після 
закінчення аспірантури (дані за звітний період) 

  

  

111133  

Частка участі співробітників даного підрозділу у 
всеукраїнських національних та галузевих виставках, 
на яких у звітний період репрезентовано здобутки 
вищого навчального закладу 

0,00 

12345 

111144  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
нагородах (медалі, дипломи, грамоти), отриманих на 
всеукраїнських національних та галузевих виставках, 
на яких репрезентовано здобутки університету (дані 
за звітний період) 

0,00 

12345 

111155  

Частка участі співробітників даного підрозділу у 
всеукраїнських науково-практичних конференціях з 
проблем вищої освіти й науки різних галузей та 
напрямів, які були організовані і проведені на базі 
університету (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

    ТН5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ      

111166  
Кількість комп’ютерних робочих місць у даному 
підрозділі 

  
12345 

111177  
Кількість комп’ютерних робочих місць у даному 
підрозділі, що мають доступ до Інтернет 

  
12345 
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111188  

Частка участі співробітників даного підрозділу у 
підготованих файлах у форматах Microsoft Word 
(.doc), Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft PowerPoint (.ppt) 
та Adobe PostScript (.ps), розміщених на сайті даного 
підрозділу або на їх персональних сторінках 
(публікації наукових робіт, результати досліджень, 
презентації, конспекти лекцій, методичні вказівки 
тощо), що зараз доступні для скачування (дані за 
звітний період) 

0,00 

12345 

111199  

Частка участі співробітників даного підрозділу у 
перекладених іноземними мовами (окрім російської) 
та навпаки матеріалах науково-методичної 
документації, звітів, публікацій, авторефератів, 
дисертацій тощо, що офіційно розробляються у 
даному підрозділі університету [умовних друкарських 
аркушів] (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

112200  
Кількість діючих Інтернет-сторінок, що розміщено 
співробітниками у даному підрозділі 

0 
12345 

112211  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
опублікованих за всі роки наукових статтях у фахових 
виданнях, що входять до міжнародної наукометричної 
бази даних SCOPUS. Джерело: засіб пошуку авторів 
Scopus Author Preview. Режим доступу: 
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

0,00 

12345 

112222  

Кількість матеріалів іноземними мовами (окрім 
російської), що розміщені особою (як співробітником 
даного підрозділу) на сайті університету (дані за 
звітний період) 

0 

12345 

    ТН6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГРОМАДСЬКА РОБОТА      

112233  
Кількість виступів і публікацій в засобах масової 
інформації, підготованих співробітниками у даному 
підрозділі (дані за звітний період) 

0 

12345 

112244  
Частка участі співробітників даного підрозділі в 
укладанні договорів щодо співпраці з ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, підготованих у звітний період 

0,00 

12345 

112255  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
створенні та функціонуванні навчальних та 
навчально-науково-виробничих комплексів (дані за 
звітний період) 

0,00 

12345 

112266  
Частка участі співробітників даного підрозділу в 
створенні, оновленні та функціонуванні навчальних й 
наукових лабораторій (дані за звітний період) 

0,00 

12345 

112277  

Частка участі співробітників даного підрозділу в 
надходженні матеріальних та нематеріальних активів, 
що отримано університетом від інших підприємств та 
установ у звітному періоді [грн] 

0,00 

12345 
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112288  
Участь співробітників підрозділу у художній 
самодіяльності університету 0,00 

12345 

112299  

Частка участі співробітників даної кафедри в 
організації університетських студентських олімпіад, 
конкурсів тощо, які проведено на базі університету у 
звітний період 

0,00 

12345 

    
ТН7. РЕЗУЛЬТАТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ 
СПІВРОБІТНИКА    

  

113300  
Сумарна оцінка викладачів даної кафедри за 
результатами анонімного опитування студентів 

0,00 
12345 

113311  
Сумарна оцінка викладачів за результатами 
профорієнтаційної роботи (дані надаються центром 
профорієнтації університету) 

0,00 

12345 

113322  
Сумарна оцінка виконання співробітниками даного 
підрозділу посадових обов'язків та завдань кадрової 
комісії ректорату за звітний період 

0,00 

12345 

 
3.2. Роз’яснення щодо змісту деяких показників та обрахунку 

результатів 
 
Загалом, при виборі у файлі курсором зеленої або жовтої клітинки, на 

екрані монітора з’являється вікно із підказкою про зміст відомостей, що тут 
потрібно надати. Найчастіше користувачеві цього достатньо, але деякі 
показники потребують пояснень, наприклад, пункт «23 Частка участі кафедри 
(за кількістю студентів) по спеціальностях, за якими на даній кафедрі ведеться 
підготовка бакалаврів першого курсу денної форми навчання (дані за звітний 
період)». Тут маються на увазі студенти, яких випускова кафедра готує як 
бакалаврів певної спеціальності, а розрахунки виконують наступним чином.  

Якщо випускова кафедра навчає усіх бакалаврів першого курсу денної 
форми, яких випускає університет за конкретною спеціальністю, то у клітинці 
стовбця «С» («Значення») слід вказати одиницю. Але коли бакалаврів однієї 
спеціальності навчають декілька випускових кафедр університету (наприклад, 
за різними спеціалізаціями»), то вказують частку від ділення кількості 
бакалаврів першого курсу денної форми, які проходять навчання за конкретною 
спеціальністю на звітній кафедрі, на загальну кількість бакалаврів першого 
курсу денної форми навчання в університеті за тою самою спеціальністю. Якщо 
таких спеціальностей на випусковій кафедрі більше однієї, – вказують суму 
часток за кожною з них. Текст підказки мовить таке: «Частка участі або сума 
часток у підготовці бакалаврів. Частка участі визначається як n/m, де n – 
кількість бакалаврів, що готуються на кафедрі за конкретною спеціальністю; 
m – загальна кількість бакалаврів цієї спеціальності в університеті», як це видно 
з рисунка 3.1.  

Так само обраховують чисельні показники за пунктами 24 і 25, але 
визначають чисельність спеціалістів та магістрів. У показнику 26 мова йде не 
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про фактичну чисельність студентів, які навчаються на звітній кафедрі, а про 
ліцензований обсяг бакалаврів, але розрахунки виконують так само. 

У пунктах 27, 28 та 29 потрібно навести відомості по загальну кількість 
студентів (відповідно бакалаврів, спеціалістів, магістрів), які навчаються за 
спеціальностями випускової кафедри (закріплені за нею) на усіх курсах 
денної форми. 

Показники 31 – 35 розраховують аналогічно, але відповідно для студентів 
заочної та вечірньої форм навчання. 

 

 
Рисунок 3.1 – Вікно підказки клітинки стовбця С («Значення») 23-го 

показника 
 
3.3. Деякі особливості створення, використання файлу кафедри та 

обрахунку результатів рейтингування 
 
Файл рейтингових показників кафедри створюється один раз у кожному 

звітному періоді. Потім потрібно лише періодично поповнювати його 
відомостями (заповнювати зелені клітинки, на натискати червону кнопку). При 
цьому на листі «Співробітники» автоматично заповнюється список членів 
кафедри, що склали свої персональні рейтингові файли, а на лист «Результати» 
переносяться чисельні показники їх діяльності у звітному періоді, а також 
відбувається перерахунок за питомими результатами (приведеними до одиниці 
ставки штатної посади). Завідувач кафедри має можливість проаналізувати 
діяльність кожного співробітника свого підрозділу за окремим показником, 
оскільки у правому стовбці (IU) відповідних таблиць подаються розраховані 
середні показники. 

Також автоматично на листі «Рейтинг» складається рейтинг 
співробітників «За сумою місць» за абсолютними та питомими результатами. 

Після обновлювання за допомогою натискання на червону кнопку, на 
листі «Позиції» вказаного файлу з’являється список співробітників кафедри 
(таблиця 3.2) з інформацією про місце, яке займає кожен з них у кафедральному 
рейтингу за абсолютними та питомими (приведеними до одиниці ставки 
штатної посади) результатами.  
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Таблиця 3.2 – Інформація про місце, що займає кожен зі співробітників 
кафедри за абсолютними та питомими результатами 

 

 
 
Використовуючи вбудовані фільтри Excel (натискаючи на квадрати з 

трикутниками у кожному стовбці) можливо розставляти співробітників у 
відповідному порядку, наприклад, за зростанням місць, або виводити рядки 
співробітників, що працюють на конкретних посадах, наприклад, лише 
професорів та доцентів. 

Після підбиття підсумків, до файлу кафедри можуть бути передані 
відомості про місце співробітника серед університету (права клітинка у 
таблиці 3.2) та кафедри серед факультету й університету – вони виводяться у 
бірюзові клітинки додаткової таблиці (що наведена у таблиці 3.3), на листі 
«Підрозділ». 

 
Таблиця 3.3 – Інформація про місце, яке займає кафедра на факультеті та 

в університеті 
Місце кафедри серед університету     
Місце кафедри серед факультету     

 
У файлі є можливість підбивати підсумки роботи кафедри у звітний 

період, враховуючи роботу окремих співробітників за внутрішнім 
сумісництвом. Для цього на листі «Інструкції» у зеленій клітинці «А25» 
вказують відповідну чисельну ознаку. Так, число 2 або 21 запускає обробку, що 
враховує сумарні результати роботи співробітника на усіх посадах у підрозділі 
(коли, наприклад, викладач працює за штатом на кафедрі вищої математики 
доцентом на 1 ставку, та ще й старшим викладачем за внутрішнім 
сумісництвом на 0,25 ставки и створює при цьому два окремі файли 
рейтингових звітів). Якщо ж викладач працює на одній посаді навіть на 1,5 
ставки, то це умовно рахується як одна штатна посада і такий викладач має 
створити лише один файл свого рейтингового звіту. Вказані налаштування 
встановлені за замовчуванням. Уведене число 21 не викликає запитів програми 
на врахування виявлених додаткових файлів внутрішнього сумісництва 
(обробка виконується автоматично), а число 2 – викликає запит-попередження, 
що може бути корисним для самоконтролю особи, відповідальної за проведення 
рейтингування на кафедрі. Саме з такими налаштуваннями (число 21) файли 
рейтингових звітів кафедр надалі беруть участь у рейтингуванні кафедр серед 
університету. 

Уведене число 3 або 31 запускає обробку, що враховує сумарні 
результати роботи співробітника на усіх посадах в університеті. Таким чином, 
співробітник бере участь у рейтингуванні серед університету із врахуванням 
усіх результатів його діяльності на всіх посадах, що він обіймає в університеті 
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(для яких він склав основний та додаткові файли рейтингових звітів). Число 31 
не викликає запитів програми на врахування виявлених додаткових файлів 
внутрішнього сумісництва співробітника за університетом. 

У зеленій клітинці «А25» на листі «Інструкції» можливо також вставляти 
число 1 або 0, що вмикає або вимикає появу вікна-попередження про 
відсутність у папці кафедри файлу конкретного співробітника, що попередньо 
вже був створений. Це також може бути корисним задля пошуку «загублених» 
файлів (для самоконтролю особи, відповідальної за проведення рейтингування 
на кафедрі). 

Як і у файлі рейтингового звіту співробітника, у файлі кафедри для 
заповнення зелених клітинок показників починають з клітинки «Обґрунтування 
показника» (якщо у звітному періоді були відповідні досягнення), а потім 
вводять чисельне «Значення». Для зручності, після подвійного клацання по 
клітинці «Обґрунтування показника» відкривається допоміжний лист 
«Дописи», де у зручній формі наводять відомості про конкретні досягнення 
співробітника, потім вони переносяться до таблиці рейтингового звіту (після 
натискання на синю кнопку «Перенести відомості»). Для деяких показників 
обґрунтування непотрібне. 

У будь який момент роботи з файлом можна зберегти введену 
інформацію натисканням на іконку «Сохранить». Закривання файлу теж 
збереже останні зміни у файлі. 

У клітинки обґрунтування можливо вставляти інформацію з інших файлів 
Excel або Word, (навіть цілий список лише у одну клітинку) за допомогою 
спеціальної функції з контекстного меню (визивають натисканням на праву 
кнопку миші) «Вставить абзацы из Word». Помилково введені відомості 
можливо видалити (не вирізати) кнопкою з клавіатури «Del», функції 
«Отменить» або «Вернуть» працюють лише з контекстного меню. 

Упродовж усієї роботи з файлом програма викидає віконця з 
поясненнями, попередженнями або запитами до користувача, які допомагають 
йому коректо працювати з файлом.  

Також файл кожного підрозділу може бути захищений від 
несанкціонованих змін вмісту. Для цього користувачеві при створенні файлу 
пропонується ввести свій електронний підпис з літер, цифр та інших 
клавіатурних знаків (загалом до 20). Редагування файлу буде неможливе без 
підтвердження цього підпису. 

 
4. Методика рейтингового оцінювання 
 
4.1. Методики рейтингування суб’єктів освітнього процесу 

університету 
 
Найбільш простою, прозорою, зрозумілою для пересічного співробітника 

і найлегшою для рейтингових підрахунків є методика «За сумою місць». Вона 
спонукає окремого співробітника і цілі підрозділи працювати у широкому 
спектрі показників, а не лише у кількох улюблених, де співробітник і підрозділ 
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можуть отримувати видатні досягнення. 
Найбільш ретельною, всебічною, глибинною і зваженою є методика «За 

інтегральними рейтинговими індексами», що дозволяє «зважити» 
результативність роботи окремого співробітника і цілого підрозділу та 
розрахувати відносний показник суб’єкта рейтингування відносно середнього 
за університетом рівня. Вона також дозоляє розрахувати внесок кожного 
суб’єкта у загальний результат університету, що є найбільш точною його 
рейтинговою оцінкою, але допускає можливість перемоги (отримання високих 
рейтингових місць) завдяки неприродньо високим результатам за одним або 
кількома показниками, наприклад, публікація одним викладачем десятьох 
підручників за звітний період (півріччя). Звісно, що «За сумою місць» це було б 
лише перше місце за одним – двома показниками, що суттєво не зменшило б 
суму місць співробітника й не дало б йому призового місця за університетом. І 
скоріше за все, така особа не змогла б мати пристойні результати за іншими 
показниками, тому що не мала б часу на іншу роботу. 

Тому підбиття підсумків за кожною з вищенаведених методик 
ранжуватиме співробітників (підрозділи) по різному, і, задля більшої 
об’єктивності, є сенс зробити ще один етап ранжування – за середнім місцем 
по двох методиках, тобто «За середньозваженим місцем». Такий підхід дасть 
можливість уважити і тих, хто плідно працює за всіма рейтинговими 
показниками, і тих, хто зосередився лише на кількох з них із здобуттям 
найвищих досягнень. 

Нижче в описі математичної моделі використовують такі умовні 
позначення: 

фК  – кількість факультетів в університеті; 

iкК  – кількість кафедр на i -му факультеті; 

ijкК  – кількість співробітників на j -й кафедрі i -го факультету; 

iПК  – кількість показників, за якими i -й факультет має право приймати 
участь у рейтингуванні; 

ijПК  – кількість показників, за якими j -та кафедра i -го факультету має 

право приймати участь у рейтингуванні; 

ijtПК  – кількість показників, за якими t -й співробітник j -ї кафедри i -го 

факультету має право приймати участь у рейтингуванні; 

ijС  – кількість ставок (сума часток штатної посади) на j -ї кафедри i -го 

факультету; 

ijtС  – сума часток штатної посади t -го співробітника j -ї кафедри i -го 

факультету загалом за університетом; 

kijП  – чисельне значення k -го показника j -ї кафедри i -го факультету; 

kijtП  – чисельне значення k -го показника у t -го співробітника j -ї 

кафедри i -го факультету; 

kijІ  – індикатор j -ї кафедри i -го факультету за k -м показником; 
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kijtІ  – індикатор t -го співробітника j -ї кафедри i -го факультету за k -м 

показником; 

kk  – ваговий коефіцієнт за k -м показником в університеті; 

kkп  – поправний коефіцієнт для пріоритетних напрямів діяльності 
підрозділів за k -м показником в університеті; 

kkс  – поправний коефіцієнт для пріоритетних напрямів діяльності 
співробітників за k -м показником в університеті; 

kijK  – коефіцієнт позиціонування j -ї кафедри i -го факультеті за k -м 

показником; 

kiK  – коефіцієнт позиціонування i -го факультету за k -м показником; 

kijР  – інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) j -ї кафедри i -го факультету 

за k -м показником; 

ijР  – інтегральний рейтинговий індекс j -ї кафедри i -го факультету за 

університетом; 

iР  – інтегральний рейтинговий індекс i -го факультету за університетом; 

ijtР  – інтегральний рейтинговий індекс t -го співробітника j -ї кафедри i -

го факультету за університетом; 
h  – нижній індекс, що вказує на методику, за якою знаходять рейтингове 

місце суб’єкта, 1 – «За сумою місць», 2 – «За інтегральним рейтинговим 
індексом» 3 – «За середньозваженим місцем»; додається до останнього 
нижнього індексу, наприклад, 1Мijt  – місце t -го співробітника j -ї кафедри i -

го факультету, розраховане «За сумою місць»; 

1Мkij  – місце j -ї кафедри i -го факультету за k -м показником (за яким 

вона приймає участь), розраховане «За сумою місць»; 

1Мki  – місце i -го факультету за k -м показником (за яким він приймає 
участь), розраховане «За сумою місць»; 

1Мkijt  – місце t -го співробітника i -го факультету за k -м показником за 

університетом, розраховане «За сумою місць»; 

ijhМ  – місце j -ї кафедри i -го факультету за університетом; 

ihМ  – місце i -го факультету за університетом; 

ijthМ  – місце t -го співробітника i -го факультету за університетом. 

Усі показники мають чисельне значення та відображають долю участі 
суб’єкта в конкретному досягненні. Наприклад, якщо в заході «День відкритих 
дверей факультету» приймали участь n  кафедр, то кожна з них надає собі 
значення показника, що дорівнює 

 

nkij
1

П  , 

де n  – кількість учасників (кафедр). 
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Так само розраховують долю участі окремого співробітника в 
конкретному досягненні, тоді n  – кількість учасників (співробітників). 

Це роблять ще на стадії вводу первинної інформації у файлі рейтингового 
звіту кафедри (а також співробітника), де, наприклад, може бути кілька 
співавторів наукової статті. 

 
4.2. Методика рейтингування «За сумою місць» 
 
Методика «За сумою місць» припускає встановлення місця, що займає 

суб’єкт рейтингування по кожному окремому показнику, тобто ранжування по 
рядках, коли суб’єкти у таблиці прямують один за одним по стовбцях. Таким 
чином, у множині показників М  перше місце займе суб’єкт, показник якого 
відповідатиме найменшій верхній грані Мsup  (тобто max, найбільший елемент 
множини). 

Потім для кожного суб’єкта (по стовбцях) розраховують середнє місце на 
показник як суму місць, що він набрав за всіма показниками (у яких приймав 
участь), поділену на кількість таких показників. Для j -ї кафедри i -го 
факультету це 
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для i -го факультету 
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для t -го співробітника j -ї кафедри i -го факультету 
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Тут кількість показників, у яких факультет приймає участь, знаходять як 
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Наступним кроком виконують ранжування суб’єктів «За сумою місць», – 
найвище місце займає той, хто має найменше середнє місце на показник. Тобто 
у множині місць П  перше місце займе кафедра, сума місць якої відповідатиме 
найбільшій нижній грані Пinf  (тобто min , найменший елемент множини). 
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4.3. Методика рейтингування «За інтегральними рейтинговими 
індексами» 

 
Загалом цю методику використовують для рейтингування і підрозділів, і 

співробітників, але є сенс розглянути її окремо для кожного з вказаних 
суб’єктів. 

 
4.3.1. Методика рейтингування кафедр і факультетів (підрозділів) «За 

інтегральними рейтинговими індексами» 
 
Щоб привести результати роботи кожної кафедри за k -м показником до 

загального знаменника, тобто чисельного показника, що припадає на одного 
співробітника ( j -ї кафедри i -го факультету), який умовно працює на одну 
ставку, використовують термін «Індикатор». Його розраховують як 
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Для i -го факультету «Індикатор» розраховують як суму чисельних 
значень за k -м показником усіх його кафедр  
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Середній «Індикатор» за k -м показником в університеті дорівнює 
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Далі використовують термін «Ваговий коефіцієнт» за k -м показником, 

що є зворотною величиною до середнього «Індикатора» за цим показником в 
університеті як 
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Тепер обчислюють коефіцієнти позиціонування j -ї кафедри i -го 

факультету за k -м показником як добуток відповідних Індикатора, Вагового 
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коефіцієнта та поправочного коефіцієнта для пріоритетних напрямів діяльності  
 

kkkijkij kkK пІ . 

Поправочні коефіцієнти для пріоритетних напрямів діяльності 
встановлюються методом експертних оцінок на засіданні спеціально 
призначеної наказом ректора університету робочої групи. 

Потім знаходять інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) j -ї кафедри i -го 
факультету як частка від ділення суми коефіцієнтів позиціонування за усіма 
показниками (за якими рейтингується кафедра) та кількості показників 

 

ij

k
kij

ij

ij
K

П

К

1
К

Р

П


 . 

Далі, за обчисленими інтегральними рейтинговими індексами j -ї 
кафедри i -го факультету проводять ранжування, тобто кожній кафедрі 
встановлюють місце 2Мij , що вона отримала серед інших за університетом. 

Чим більше ijР , тим вище місце кафедри при ранжуванні за показником. У 

множині інтегральних рейтингових індексів Р  перше місце займе кафедра, 
показник якої відповідатиме найбільшій нижній межі Рinf . 

Залишилося зробити рейтингування факультетів. Для цього розраховують 
коефіцієнт позиціонування i -го факультету за k -м показником, як добуток 
відповідних Індикатора, Вагового коефіцієнта та поправочного для 
пріоритетних напрямів діяльності  
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Потім знаходять інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) i -го факультету 

як частка від ділення суми коефіцієнтів позиціонування за усіма показниками 
(за якими рейтингуються кафедри факультету) та кількості показників 
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Далі, за обчисленими інтегральними рейтинговими індексами i -го 
факультету проводять ранжування, тобто кожному факультету встановлюють 
місце 2Мi , що він отримав серед інших за університетом. Чим більше kiР , тим 
вище місце факультету при ранжуванні за показником. У множині інтегральних 
рейтингових індексів Р  перше місце займе факультет, показник якого 
відповідатиме найбільшій нижній межі Рinf . 
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Тут кількість показників, у яких факультет приймає участь, знаходять як 
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4.3.2.  Методика рейтингування співробітників «За інтегральними 

рейтинговими індексами» 
 
Щоб привести результати роботи кожного співробітників за k -м 

показником до загального знаменника, тобто чисельного показника, що 
відповідає роботі t -го співробітника j -ї кафедри i -го факультету, який працює 
на повну ставку, використовують термін «Індикатор». Його розраховують як 
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Середній «Індикатор» за k -м показником в університеті дорівнює 
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Далі використовують термін «Ваговий коефіцієнт» за k -м показником, 

що є зворотною величиною до середнього «Індикатора» за цим показником в 
університеті як 
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Тепер обчислюють коефіцієнти позиціонування t -го співробітника j -ї 

кафедри i -го факультеті за k -м показником як добуток відповідних Індикатора, 
Вагового коефіцієнта та поправочного коефіцієнта для пріоритетних напрямів 
діяльності  

 

kkkijtkijt kkK сІ . 
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Потім знаходять інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) t -го 
співробітника j -ї кафедри i -го факультету як частка від ділення суми 
коефіцієнтів позиціонування за усіма показниками (за якими рейтингуються 
співробітники кафедри) та кількості показників 
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Далі, за обчисленими інтегральними рейтинговими індексами t -го 
співробітника j -ї кафедри i -го факультету проводять ранжування, тобто 
кожному співробітнику встановлюють місце 2Мijt , що він отримав серед інших за 

університетом. Чим більше ijtР , тим вище місце співробітника при ранжуванні за 

показником. У множині інтегральних рейтингових індексів Р  перше місце займе 
співробітник, показник якого відповідатиме найбільшій нижній межі Рinf . 

 
4.4. Методика рейтингування «За середньозваженим місцем» 
 
Спочатку знаходять середньоарифметичне значення, розраховане для 

кожного суб’єкта рейтингування «За сумою місць» та «За інтегральними 
рейтинговими індексами». Для j -ї кафедри i -го факультету це 
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для t -го співробітника j -ї кафедри i -го факультету 
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За отриманим величинами виконують ранжування суб’єктів «За 
середньозваженим місцем», – найвище місце займає той, хто має найменше 
середньозважене місце. Тобто у множині місць М  перше місце займе суб’єкт, 
найменше середньозважене місце якого відповідатиме найменшій верхній грані 

Мsup . 
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4.5. Рейтингування за номінаціями 
 
Використовуючи описані вище методики можливе також підбиття 

підсумків рейтингування об’єктів за номінаціями (у нашому випадку їх сім як 
для співробітників, так і для кафедр та факультетів). Для цього використовують 
підсумовування чисельних показників та індикаторів по номінаціях, а усі 
розрахунки виконують як для звичайних показників. 

 
5.  Рейтингування НПП університету 
 
Оскільки рейтингування співробітників університету проводиться окремо 

для штатних викладачів (перша категорія співробітників), викладачів, які 
працюють в університеті як сторонні сумісники (друга категорія 
співробітників) та інженерів, аспірантів, докторантів кафедр (третя категорія 
співробітників), то потрібні три окремі файли, де буде опрацьовано увесь масив 
рейтингових звітів співробітників.  

Ці файли мають однакову структуру, але кожен з них обраховує лише ті 
відомості, що мають відношення до конкретної категорії співробітників. 

Усі три файли містять значні розміри програмної інформації та можуть 
працювати лише у середовищі Excel-2007 або вище. 

 
5.1. Робота з файлом рейтингування співробітників університету 
 
Файли рейтингування співробітників працюють таким чином. Файл 

рейтингування певної категорії співробітників звертається до всіх файлів 
рейтингових звітів кафедр і веде в них пошук відповідних співробітників. 
Наприклад, файл рейтингування штатних викладачів університету шукає на 
листі «Результати» файлів рейтингових звітів кафедр стовбці, що помічені у 
рядку 10 буквою «Ш». Це позначення штатного викладача у системі 
рейтингування викладачів університету. Потім відомості про чисельні 
результати роботи цього викладача переносяться на лист відповідного 
факультету у файлі рейтингування співробітників (ярлики цих листів помічені 
помаранчевим кольором). 

По закінченні збору первинних відомостей з файлів кафедр, програма 
починає їх обробку згідно з методикою рейтингування співробітників 
університету, як це було описано розділі 4, і виводить отримані результати на 
листи «Сума місць», «Загальний» та «Загальний зведений». 

Стисла інструкція по роботі з файлом наведена на листі «Інструкції». 
Перш за все треба налаштувати звітний період, вибравши у жовтій 

клітинці «J1» потрібний, наприклад, 2017-1 (перше півріччя 2017 року). 
Також у клітинці «А20» можливо зробити налаштування диска, на якому 

знаходиться папка «Кафедра» з файлами відомостей про усіх суб’єктів 
рейтингування (її потрібно перенести на один «університетський» комп’ютер із 
усіх кафедральних комп’ютерів). За умовчанням це диск «D».  
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У клітинці «А21» можливо увімкнути (ввести цифру 1) або вимкнути 
(ввести цифру 0) появу вікна, що інформує користувача про відсутність на 
університетському комп’ютері файлу конкретної кафедри з результатами 
рейтингу. Це унеможливить помилки, пов’язані з перенесенням інформації з 
кафедральних комп’ютерів на університетський і дасть можливість своєчасно 
встановити «загублені» файли. Оскільки відсутність файлів кафедр викликає 
зупинку в роботі програми (доти, поки користувач не прочитає повідомлення та 
не підтвердить це натисканням на кнопку ОК у вікні повідомлення), то після 
перенесення файлів усіх кафедр і співробітників на кафедральний комп’ютер є 
сенс відключити цю опцію введенням цифри 0 у клітинку «А21». Це також 
прийдеться зробити, якщо за якихось умов не всі кафедри університету 
приймуть участь у рейтингуванні й підсумки прийдеться підводити без них. 

Оскільки файли рейтингових звітів кафедр працюють за двома 
можливими сценаріями, що описані у розділі 3, (є можливість підбивати 
підсумки діяльності кафедри у звітний період, враховуючи або роботу окремих 
співробітників за внутрішнім сумісництвом на одній звітній кафедрі, або за 
повним сумісництвом в університеті), то перед рейтингуванням співробітників 
за університетом потрібно перерахувати файли рейтингових звітів кафедр 
таким чином, щоб кожний співробітник приймав участь в університетському 
рейтингу із сумарним результатом своєї роботи в університеті на всіх посадах, 
які він має. Для цього натискають на зелену кнопку «Перерахувати файли 
кафедр (налаштування 31)» на листі «Інструкції». Ця процедура займе певний 
(досить великий) час, оскільки усі файли кафедр будуть наново перераховані з 
налаштуванням 31. 

За рішенням ректорату для окремих пунктів рейтингування можуть 
вводитися поправні коефіцієнти kkс  (для пріоритетних напрямів діяльності 
співробітників) за k -м показником в університеті. Їхні значення можуть бути як 
більшими за одиницю (для надважливих показників), так і меншими одиниці 
(для менш суттєвих). Чисельні значення цих коефіцієнтів вводять у стовбці 
“IU” на листі «Університет» (рядки з 311 по 496). Відсутність чисельного 
показника автоматично сприймається комп’ютерною програмою як одиниця. 

Файл рейтингування співробітників готовий до роботи. 
Тепер потрібно натиснути на жовту кнопку «Створити або оновити файл» 

на листі «Сума місць» чи на одному з листів факультетів (що мають 
помаранчеві ярлички). Це запустить процедуру рейтинговання співробітників, 
наприклад, штатних викладачів університету. Процедура тривала і може діяти 
більше доби в залежності від продуктивності процесора «університетського» 
комп’ютера та об’єму його оперативної пам’яті.  

По її завершенні відкриється лист «Університет», де буде міститися 
повний список усіх співробітників, що приймали в участь у рейтингуванні, але 
розташованих зверху вниз за абеткою. Його потрібно ретельно переглянути, 
звертаючи особливу увагу на правий стовбець «повтори». Якщо в ньому 
з’явиться напис «повтор нижче», то це може свідчити про те, що конкретний 
співробітник некоректно створив файли своїх основного та додаткових місць 
роботи в університеті, а саме створив декілька файлів основних місць роботи. У 
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такому випадку програма не врахувала при рейтингуванні його сумарний 
результат роботи в університеті на усіх посадах. 

У цьому разі, (можливо) потрібно запропонувати такій особі переробити 
свої файли й знову провести підрахунки. 

Підсумки рейтингування співробітників наведені на листі «Загальний». 
На листах «Загальний зведений» та «Т1»…«Т7» прізвища усіх співробітників 
можливо розставити за усіма трьома системами рейтингування («За сумою 
місць», «За інтегральним рейтинговим індексом» та за «За середньозваженим 
місцем»). Можливо також вивести результати за категорією співробітника, 
наприклад, лише для професорів або доцентів і таке інше. На листах з «Т1» по 
«Т7» можна проаналізувати результати роботи співробітників у окремих 
номінаціях, наприклад «Т3 Методична робота». 

На листі «Сума місць» у рядках з 677 по 686 надається інформація про 
«Процент досягнення від найкращого результату за університетом, %» для 
кожного співробітника. А у рядках з 691 по 698 є відомості про «Внесок 
співробітника у загальний результат університету, %». Це створює додаткові 
можливості для оцінки роботи конкретної особи у звітний період порівняно з 
іншими співробітниками. 

По завершенню підведення підсумків є можливість передати деякі 
результати рейтингування у файли рейтингових звітів кафедр, що потім 
повертаються на кафедри для аналізу роботи як усього підрозділу, так і 
окремих його членів (викладачів) серед університету (про це описано у 
розділі 3). Для цього на листі «Університет» потрібно натиснути на блакитну 
кнопку «Передати результати у файли підрозділів». Ця процедура теж займе 
певний час, але значно менший за перші дві. 

Додатково слід сказати про службові позначки (№, %, #, $), що передують 
текстам деяких показників. Ці позначки вказують програмі на те, чи 
враховується цей показник при рейтингуванні певних категорій співробітників 
(випускових, невипускових кафедр, кафедри фізвиховання і спорту та інше). Ці 
відомості приведені у нижній таблиці на листі «Сума місць». 

 
5.2. Робота з файлом рейтингування підрозділів університету 
 
Файл рейтингування підрозділів (кафедр) працює таким чином. Файл 

рейтингування звертається до всіх файлів рейтингових звітів кафедр і веде в 
них пошук відомостей про результати роботи підрозділу у звітний період, що 
вказані на листі «Підрозділ». Потім відомості про чисельні результати роботи 
кафедри переносяться на лист «Показники» у файлі рейтингування підрозділів. 

По закінченні збору первинних відомостей з файлів кафедр, програма 
починає їх обробку згідно з методикою рейтингування підрозділів 
університету, як це було описано у розділі 3, і виводить отримані результати на 
листи «Сума місць», «Загальний», «Рейтинг кафедр», «Рейтинг факультетів», та 
«Загальний зведений». 

Стисла інструкція по роботі з файлом наведена на листі «Інструкції». 
Перш за все треба налаштувати звітний період, вибравши у жовтій 
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клітинці J1 потрібний, наприклад, 2017-1 (перше півріччя 2017 року). 
Також у клітинці «А20» можливо зробити налаштування диска, на якому 

знаходиться папка «Кафедра» з файлами відомостей про усіх суб’єктів 
рейтингування (її потрібно перенести на один «університетський» комп’ютер із 
усіх кафедральних комп’ютерів). За умовчанням це диск «D».  

У клітинці «А21» можливо увімкнути (ввести цифру 1) або вимкнути 
(ввести цифру 0) появу вікна, що інформує користувача про відсутність на 
університетському комп’ютері файлу конкретної кафедри з результатами 
рейтингу. Це унеможливить помилки, пов’язані з перенесенням інформації з 
кафедральних комп’ютерів на університетський і дасть можливість своєчасно 
встановити «загублені» файли. Оскільки відсутність файлів кафедр викликає 
зупинку в роботі програми (доти, поки користувач не прочитає повідомлення та 
не підтвердить це натисканням на кнопку ОК у вікні повідомлення), то після 
перенесення файлів усіх кафедр і співробітників на кафедральний комп’ютер є 
сенс відключити цю опцію введенням цифри 0 у клітинку «А21». 

Оскільки файли рейтингових звітів кафедр працюють за двома 
можливими сценаріями, що описані у розділі 3, (є можливість підбивати 
підсумки діяльності кафедри у звітний період, враховуючи або роботу окремих 
співробітників за внутрішнім сумісництвом на одній звітній кафедрі, або за 
повним сумісництвом в університеті), то перед рейтингуванням кафедр за 
університетом потрібно у клітинку «А21» ввести число 21 (воно встановлене за 
умовчанням). Це увімкне режим перерахунку файлів рейтингових звітів кафедр 
таким чином, щоб враховувалися результати роботи співробітників тільки в 
межах однієї кафедри за основним місцем роботи, але з урахуванням 
внутрішнього сумісництва на інших посадах, які вони мають на цій же кафедрі. 

Далі, у правому стовбці зелених клітинок «Штатних посад на кафедрі 
всього» потрібно вказати кількість штатних посад викладачів, якими учбовий 
відділ (учбова частина) наділила кожну кафедру університету на звітний 
період. Штатні посади інженерів (лаборантів) не враховуються, але досягнення 
цієї категорії співробітників додатково збільшують показники роботи кафедри. 

За рішенням ректорату для окремих пунктів рейтингування можуть 
вводитися поправні коефіцієнти kkп  (для пріоритетних напрямів діяльності 
підрозділів) за k -м показником в університеті. Їхні значення можуть бути як 
більшими за одиницю (для надважливих показників), так і меншими одиниці 
(для менш суттєвих). Чисельні значення цих коефіцієнтів вводять у стовбці 
“AH” на листі «Коефіцієнти, ІРІ» (рядки з 11 по 203). Відсутність чисельного 
показника автоматично сприймається комп’ютерною програмою як одиниця. 

Файл рейтингування співробітників готовий до роботи. 
Тепер потрібно натиснути на жовту кнопку «Створити або оновити файл» 

на листах «Сума місць», «Індикатори» чи «Коефіцієнти, ІРІ». Це запустить 
процедуру рейтингування підрозділів. Процедура тривала і може діяти кілька 
годин в залежності від продуктивності процесора «університетського» 
комп’ютера та об’єму його оперативної пам’яті.  

По її завершенні на листах «Рейтинг кафедр», «Рейтинг факультетів», та 
«Загальний зведений» абревіатурні скорочення усіх кафедр можливо 



70 

розставити за усіма трьома системами рейтингування («За сумою місць», «За 
інтегральним рейтинговим індексом» та за «За середньозваженим місцем»). 
Можливо також вивести результати за категорією кафедри, наприклад, лише 
для випускових або невипускових. На листах «Рейтинг кафедр», «Рейтинг 
факультетів» можна проаналізувати результати роботи кафедр у окремих 
номінаціях, наприклад «Т3 Якість науково-педагогічного персоналу». 

Додатково слід сказати про службові позначки (№, %, #, $), що передують 
текстам деяких показників. Ці позначки вказують програмі на те, чи 
враховується цей показник при рейтингуванні певних кафедр (випускових, 
невипускових, кафедри фізвиховання і спорту та інше). Ці відомості приведені 
у нижній таблиці на листі «Показники». 

 
6. Перевірка достовірності рейтингових звітів (файлів) 
 
Для перевірки рейтингових звітів (файлів) співробітників та структурних 

підрозділів доцільно наказом за університетом створити експертну групу. 
Кількість такої групи може приблизно дорівнювати кількості підрозділів 
першого рівня, тобто по одному представнику від факультету (наприклад, 
заступники деканів з методичної роботи або інші уповноважені деканом особи) 
плюс керівник експертної групи – проректор та керівник ІОЦ. 

Робота експертної групи будується таким чином, що кожен з її членів 
повинен (або може) переглянути особисті звіти (файли) співробітників та/або 
загальні файли результатів рейтингування кафедр ще до оголошення його 
підсумків з метою знаходження у них неправдивих відомостей (що дають 
суттєву рейтингову перевагу), перш за все, у звітах «чужих» йому підрозділів 
(перехресні перевірки). У разі виявлення таких відомостей, вони можуть бути 
видалені з файлів співробітників і кафедр або добровільно тими особами, що їх 
внесли до відповідних файлів при складанні звітів, або керівником експертної 
групи. Для захищених персональними електронними підписами файлів він 
може використати майстер-ключ, що анулює електронний підпис 
співробітника та є відомим лише керівнику експертної групи або 
уповноваженій ним особі. 

Експертна група працює за розкладом, що встановлюється її керівником. 
Відсутність когось з членів експертної групи не є підставою для перенесення її 
засідань. 

Остаточні результати рейтингування співробітників і кафедр університету 
затверджуються на засіданні експертної групи простою більшістю присутніх. 

 
7. Порядок заохочення переможців 
 
За ресурсними можливостями, ректорат може обирати одну з двох 

моделей визначення розміру матеріального заохочення переможців рейтингу. 
За результатами обробки відомостей про рейтингові показники науково-

педагогічних працівників університету визначаються переможці серед 
викладачів та інженерів (аспірантів, докторантів). 
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Матеріально заохочують кращих з категорії посад НПП – професорів, 
доцентів, та асистентів (до них долучають усіх інших), а також інженерів, 
аспірантів, докторантів. 

Матеріальне заохочення переможців рейтингування здійснюється в 
межах економії фонду заробітної плати шляхом преміювання. Розмір фонду 
затверджується керівництвом. 

Фонд матеріального заохочення переможців рейтингування направляється 
на виплату премій особам, які зайняли місця з 1-го по 20-е за категоріями посад 
НПП. Розподіл коштів наданий в таблиці 7.1. 

 
Таблиця 7.1 – Розподіл коштів на премії за підсумками півріччя 

переможцям рейтингу за категоріями посад, % 
 

Місце НПП у рейтингу 
Максимальний розмір 

преміювання від посадового окладу 
1 125 
2 120 
3 115 
4 110 
5 100 
6 95 
7 90 
8 85 
9 80 
10 75 
11 70 
12 65 
13 60 
14 55 
15 50 
16 45 
17 40 
18 35 
19 30 
20 25 

 
Встановлення премій переможцям рейтингу відбувається за наказом 

ректора.  
Моральне заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які 

посіли в рейтингу місця з 21 по 50. Це пам’ятні медалі, знаки, дипломи, грамоти 
від адміністрації та профспілкового комітету університету. 

Для прийняття позитивних кадрових рішень адміністрації університету 
щодо призначення НПП на посаду керівника підрозділу, він повинен займати 
місце у загально університетському рейтингу не нижче 100. 
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Для прийняття позитивних кадрових рішень адміністрації університету 
щодо обрання та переобрання НПП на штатну посаду, він повинен займати 
місце у загально університетському рейтингу не нижче 200. 

Щодо підрозділу університету, що протягом двох років займає одно з 
трьох останніх місць у загально університетському рейтингу, адміністрація 
повинна розглянути питання про удосконалення організаційної структури та 
призначення на посаду керівника іншої людини. 

НПП, який претендує на штатну посаду викладача в університеті (якщо він 
до того працював за сумісництвом), не повинен займати місце у загально 
університетському рейтингу нижче 300. 

НПП, який претендує на додаткове навчальне навантаження за 
сумісництвом в університеті, не повинен займати місце у загально 
університетському рейтингу нижче 400. 

 
8. Порядок внесення змін та доповнень 
 
Цей стандарт може бути змінений та доповнений на основі пропозицій 

вченої ради, ректорату, підрозділів, науково-педагогічних працівників та 
громадських організацій університету. 
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