
РЕЙТИНГ ПРОФЕСОРА



Сумарний результат

Рейтингова оцінка за 2013-2015 роки 

ПІП / кафедра / інститут, факультет

Підсумкова оцінка за наукову діяльність

(обмеження: не більше 300 балів)

Підсумкова оцінка за навчально-методичну

діяльність (обмеження: не більше 300 балів)

Підсумкова оцінка за гуманітарно-виховну

діяльність (обмеження: не більше 200 балів)

Загальна кількість балів



Рейтингова оцінка за 2013-2015 роки НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІП / кафедра / інститут, факультет

Назва показника Порядок розрахунку балів Бали Примітка

Чи опублікована стаття у рейтинговому міжнародному журналі (відповідно до 

імпакт-фактора журналу І )

По 10.(1+І) балів кожному співавтору (але не більше 40), якщо їх не більше трьох; для 4-

х, 5-ти авторів – 75% вартісних балів; при кількості авторів >5 – 50% вартісних балів

10.(1+І) балів

Стаття 1 Вказати імпакт-фактор журналу та гіперпосилання на статтю

Стаття 2 Вказати імпакт-фактор журналу та гіперпосилання на статтю

Стаття 3 Вказати імпакт-фактор журналу та гіперпосилання на статтю

Стаття 4….Вказати імпакт-фактор журналу та гіперпосилання на статтю

Чи опублікована стаття у академічних журналах чи зі списку баз даних EBSCO чи

Kopernicus    (ділити на кількість авторів)

7 балів (для природничих 

факультетів/інститутів) 10 балів 

для гуманітарних факультетів

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4….

Індекс Гірша, h 10.h балів

Захисти аспірантів, здобувачів під Вашим керівництвом (за наказом по 

університету):

-за умови вчасного (невчасного) захисту аспіранта, здобувача -консультант вчасно

(невчасно) захищеної докторської дисертації

10 балів (5 балів)

30 балів (15 балів)

Захист 1

Захист 2

Консультування 1….

Консультування 2….

Чи опублікована монографія або розділ монографії в Україні (за рекомендацією 

вченої ради ВНЗ, НУ)     Враховують не більше 3 вітчизняних монографій. При цьому 

розрахунок балів отримують шляхом ділення на кількість авторів.

4 бали за 1 друк. арк.

Монографія 1

Монографія 2

Монографія 3

Монографія 4….

Чи опублікована монографія або розділ монографії за кордоном    

Розрахунок балів отримують шляхом ділення на кількість авторів
8 бали за 1 друк. арк.

Монографія 1

Монографія 2

Монографія 3

Монографія 4….

Загальна кількість балів за наукову діяльність:

I. Наукова діяльність



II. Навчально-методична діяльність
Рейтингова оцінка за 2013-2015 роки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІП / кафедра / інститут, факультет

Назва показника Порядок розрахунку балів Бали

Чи опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом 

Вченої ради університету обсягом не менше

5 д.а. (упродовж 3-х останніх років)

Враховують не більше 1 підручника, посібників за 3 роки. При 

цьому розрахунок балів отримують шляхом ділення на кількість 

авторів.

4 бали за 1 друк. арк.

Підручник 1

Підручник 2….

Посібник 1

Посібник 2….

Чи підготовлено ліцензійну (акредитаційну) справу (упродовж

3-х останніх років

Враховують не більше 1 справи за рік. При участі в розробці

справи кількох викладачів сума ділиться між ними порівну

75 балів

Ліцензійна справа 1

Ліцензійна справа 2

Ліцензійна справа 3

Ліцензійна справа 4….

Чи розроблено освітні програми (бакалаврська, магістерська, 

аспірантська) (упродовж 3-х останніх років)

Враховують не більше 1 програми за рік. За участі в розробці 

програми кількох викладачів кількість балів ділять між ними 

порівну або за пропозицією зав. кафедри.

75 балів

Освітня програма 1

Освітня програма 2

Освітня програма 3

Освітня програма 4….

Загальна кількість балів за навчально-методичну діяльність:



III. Гуманітарно-виховна діяльність
Рейтингова оцінка за 2013-2015 роки ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІП / кафедра / інститут, факультет

Назва показника Порядок розрахунку балів Бали Приміттка

Чи організовували та проводили культурно-мистецькі та 

спортивно-масові заходи (конференції):                                                                     

-університетський, міський, обласний рівень;

-всеукраїнський рівень;

-міжнародний рівень.

Враховують не більше 3-х заходів. За участі в проведенні заходу 

кількох співробітників кількість балів ділять між ними порівну

10 балів                                                  

15 балів

20 балів 

Захід 1

Захід 2

Захід 3

Чи підготували призерів студентських олімпіад, наукових, 

творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань

(упродовж 3-х останніх років):                                                                     

-міський, обласний рівень;

-всеукраїнський рівень;

-міжнародний рівень.

Враховують не більше 3-х призерів кожного рівня або не більше

100 балів за рік

10 балів                                   

(10 – 7.5 – 5 б.) за 1, 2 та 3 

місце відповідно                     

15 балів (15 – 10 – 7.5 б)           

20 балів (20 – 15 – 10 б)

Призер 1

Призер 2

Призер 3

Чи організовували та проводили благодійні акції 

університетського рівня (упродовж 3-х останніх років):

Враховують не більше 3-х заходів за рік 10 балів 

Захід 1

Захід 2

Захід 3

Загальна кількість балів за гуманітарно-виховну діяльність:


