


 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників (далі – НПП), кафедр (далі – Положення) в 

Українській академії друкарства (далі – Академія) розроблено відповідно до 

закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

1.2. Рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП, кафедр є 

складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти в Академії. 

1.3. Суб’єктами рейтингової оцінки є штатні НПП та внутрішні 

сумісники, які працюють в Академії не менше одного року. 

Рейтинг професійної діяльності НПП визначається за результатами 

календарного року відповідно до основних напрямів діяльності, а саме: 

– навчально-методична;  

– науково-дослідна;  

– організаційно-виховна. 

1.4. Основним нормативним документом, який регламентує роботу 

кожного викладача, є його індивідуальний план, який затверджується 

кафедрою. 

1.5. Метою запровадження системи визначення рейтингу НПП, кафедр є: 

– підвищення і стимулювання ефективності та результативності 

професійної діяльності НПП; 

–  створення системи об'єктивних та порівняльних показників 

результатів діяльності НПП та відкритого конкурентного 

середовища; 

– створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів 

діяльності викладачів кафедр Академії; 

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності 

кожного НПП Академії. 



1.6. Принципи визначення рейтингу НПП кафедр: 

оптимізація – при вирішенні питань матеріального стимулювання 

система спрямована не на штрафні санкції стосовно менш результативних 

показників діяльності, а на стимулювання праці осіб, що мають кращі 

результати в роботі; 

прозорість – доступна система показників, за якими визначається 

рейтинг; 

достовірність – отримання достовірності інформації на підставі 

сформованої системи показників форм статистичної звітності; 

достатність системи показників – отримання інформації,що містить 

перелік критеріїв, достатніх для оцінки та матеріального заохочення роботи 

особи чи структурного підрозділу, який проходить рейтингове оцінювання; 

доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та забезпечення 

вільного доступу до неї; 

гнучкість – можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок 

зміни показників для оцінки видів діяльності. 

1.7. Рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП Академії, як 

форма визначення рівня їх професійної компетентності та ефективності 

роботи, проводиться за наслідками кожного календарного року. 

1.8. При підрахунку рейтингових оцінок враховуються тільки ті 

показники діяльності НПП, які можуть бути підтверджені та перевірені. 

Підтвердженням того чи іншого результату діяльності НПП є: 

індивідуальний план викладача, оригінал (фотокопія чи сканована версія) 

документу, що підтверджує наявність певного результату, або/та посилання 

на офіційний Інтернет-ресурс з підтвердженням. 

1.9. Оцінка рейтингу передбачає заповнення інформації щодо 

професійної роботи кожного викладача за звітний період у відповідний 

шаблон анкети (Додаток 1). Шаблон рейтингової анкети розробляється 

навчальним відділом та доводиться для використання кафедрам Академії. 



1.10. Результати рейтингової оцінки використовують під час прийняття 

рішень стосовно: 

– подання до нагородження; 

– морального та матеріального заохочення кращих науково-

педагогічних працівників; 

– конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників; 

– дострокового розірвання трудового договору. 

 

2. Порядок формування рейтингу науково-педагогічних 

працівників 

2.1. Визначення рейтингу НПП проводиться за бальною системою. При 

оцінюванні роботи НПП враховується обсяг і якість виконання всіх видів 

робіт за звітний період. 

2.2. Робочий час НПП Академії включає час виконання ним навчально-

методичної, наукової, організаційно-виховної (в тому числі й роботи із 

забезпечення контролю якості підготовки фахівців) робіт та інших трудових 

обов’язків. 

2.3. Для планування й оцінювання обсягу роботи, виконаної НПП, в 

Академії використовуються норми часу згідно «Положення про норми часу 

для планування і обліку навчальної роботи та переліки основеихвидів 

методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних 

працівників Української академії друкратсва». 

2.4. Індивідуальний рейтинговий бал НПП кафедри (Ркі) – це сума 

набраних балів за напрямами діяльності викладача, які обчислюються згідно 

з Додатком 2. 

Ркі = Dм + Dн + Dв - Dш 

де Dм - бали за виконання робіт навчально-методичного напряму діяльності; 

Dн – бали за виконання робіт науково-дослідного напряму діяльності; 

Dв – бали за виконання робіт організаційно-виховного напряму діяльності; 



Dш – штрафні бали за порушення НПП вимог чинного законодавства України 

про вищу освіту та нормативних документів Академії (Додаток 3). 

Абсолютний індивідуальний рейтинговий бал НПП (RAi) визначається 

як частка від ділення індивідуального рейтингового балу Ркі на долю ставки 

kі, яку він займає:  

RAi = Ркі / kі. 

2.5. Рейтинговий бал професійної діяльності НПП (Ri) визначається як: 

Ri  = RAi / SRg, 

де SRg – середній рейтинговий бал по Академії. 

2.6. Значення середнього рейтингового балу НПП розраховується за 

формулою: 
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де n – кількість НПП, які беруть участь у рейтинговому оцінюванні. 

 

3. Організація розрахунків рейтингів НПП 

3.1. Складання рейтингового звіту за відповідний період своєї діяльності 

– обов’язкова компетенція кожного НПП Академії, а складання рейтингового 

звіту результатів діяльності кафедри – обов’язкова компетенція кожного 

завідувача кафендри. 

3.2. Рейтингування НПП Академії проводиться раз на рік за 

результатами діяльності у звітному році з січня по грудень попереднього 

року. Кафедри надають анкети звітів та НПП до навчального відділу не 

пізніше 31 січня поточного року. Навчальний відділ не пізніше 25 лютого 

поточного року опрацьовує відомості, що надані НПП, й ранжує учасників за 

місцем по Академії. 

3.3. Персональну відповідальність за достовірність інформації про 

науково-педагогічну діяльність у рейтингових анкетах несе сам працівник та 

завідувач кафедри. 



3.4. Працівник навчального відділу має право додатково перевірити 

достовірність поданих НПП даних у рейтинг-листі. 

3.5. За результатами підрахунку складається зведений рейтинговий 

список НПП (Додаток 4). 

3.6. Результати рейтингу НПП Академії оформлюються протоколом, 

який подається на розгляд вченої ради Академії до 1 березня поточного року. 

3.7. Завідувачі кафедр та декани факультетів одержують інформацію про 

рейтинги всіх штатних НПП кафедр Академії. 

3.8. Обговорення узагальнених матеріалів щодо результатів 

рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП проводиться на 

засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та вченої ради Академії в березні 

місяці поточного року. Рейтингові списки НПП (до 25% верхньої частини 

списків) оприлюднюються на сайті Академії до 15 березня поточного року. 

 

4. Наслідки рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП 

Академії 

4.1. За наслідками рейтингового оцінювання професійної діяльності 

НПП рівень його професійної компетентності та ефективності роботи на 

займаній посаді може бути визнаним як високий, достатній, низький або 

недопустимий. 

4.2. Високий (Ri≥1,5) та достатній (1,5>Ri≥1,0) рівні ефективності 

роботи НПП на займаній посаді є підставою для його матеріального і 

морального заохочення. Навчальний відділ з відділом кадрів Академії 

враховує рейтингові показники діяльності НПП при розгляді конкурсних 

справ на заміщення вакантних посад. Високий рівень ефективності роботи є 

підставою для укладання трудового договору (контракту) на термін 

передбачений трудовим законодавством. 

4.3. Низький рівень ефективності роботи (1,0>Ri≥0,75) є підставою для 

попередження НПП про його неповну відповідність займаній посаді, 

недопущення до конкурсу на заміщення вакантних посад або розгляду в 



подальшому питання про дострокове припинення дії укладеного з ним 

трудового договору (контракту). 

4.4. Недопустимий рівень ефективності роботи (Ri<0,75) є підставою для 

дострокового припинення дії укладеного з НПП трудового договору 

(контракту). 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Основні показники та норми бального оцінювання для підрахунку 

рейтингових балів НПП можуть щорічно переглядатися та затверджуватися 

вченою радою Академії. 

5.2. Це Положення набуває чинності після його затвердження вченою 

радою Академії та видання відповідного наказу ректором Академії.  

  



 

 

Додаток 1 

Українська академія друкарства 
РЕЙТИНГ-ЛИСТ 

науково-педагогічного працівника 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

за 20__   календарний рік 

факультет  ____________________________________________________________________ 

кафедра  ______________________________________________________________________ 

посада  _______________________________________________________________________ 

науковий ступінь ______________________________________________________________ 

вчене звання __________________________________________________________________ 

 обсяг ставки __________________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 
Результат роботи за календарний рік Кількість балів 

Навчально-методична робота 

   

   

   

Науково-дослідна робота 

   

   

   

Організаційно-виховна робота 

   

   

   

Сума  

 

 

 

 

Науково-педагогічний працівник    _____________                       _______________________ 
                                                                                                        (підпис)                                                                      (прізвище, ініціали) 

Затверджено рішенням засідання кафедри  

протокол № ____ від «____» ____________    20 ___ р. 

Завідувач кафедри                 ________________                  ____________________ 

                                                                                       (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 

 

 

 

  



Додаток 2 

Норми бального оцінювання науково-педагогічних працівників  

Української академії друкарства 
 

1. Навчально-методична робота
1 

 

№ 

з/п 
Назва виду  роботи Бали Примітка 

1 2 3 4 

1.1. Підготовка до:   

 -лекцій 1,0 на одну годину занять;  

під час проведення занять з 

навчальної дисципліни уперше 

збільшується у два рази; 

під час проведення занять з 

навчальної дисципліни іноземною 

мовою збільшується у чотири рази 

 -лабораторних, практичних, 

семінарських та індивідуальних 

занять 

1,0  

1.2. Розробка засобів діагностування для 

проведення контролю знань: 

  

 - екзаменаційних білетів, завдань вперше – 10 

оновлення - 2 

на всіх співавторів 

 - тестового комп’ютерного 

контролю  

вперше – 30 

оновлення - 5 

на всіх співавторів 

 - комплексу завдань з 

розрахункових робіт 

вперше – 20 

оновлення - 5 

на всіх співавторів 

 - комплексу контрольних завдань 

для проведення поточного 

контролю 

вперше – 5 

оновлення - 2 

на один контрольний захід на всіх 

співавторів 

 - комплексу контрольних завдань 

для проведення модульного 

контролю  

вперше – 20 

оновлення – 5 

на один модульний контроль на 

всіх співавторів 

 - пакету ККР вперше – 50 

оновлення – 10  

на всіх співавторів 

1.3.  Розроблення і постановка 

лабораторних робіт 

вперше – 25 

оновлення - 5 

на 1 роботу для всіх співавторів 

1.4. Складання комплексу контрольних 

завдань із вступних випробувань на 

навчання за ОР «бакалавр», 

«магістр» 

вперше – 60 

оновлення – 10 

на всіх співавторів за один 

комплекс 

1.5. Складання конкурсних завдань до 

студентських олімпіад 

вперше – 40 

оновлення – 20 

на всіх співавторів за одний 

комплект 

1.6. Розроблення наочних навчальних 

матеріалів (схем, діаграм, слайдів 

тощо) 

3 на одне заняття на всіх співавторів 

1.7 Розробка складових стандартів 

вищої освіти (галузевих стандартів) 

і стандартів академії 

50 кожному розробнику (кількість 

розробників не більше 5 осіб) 

1.8 Розроблення навчального плану та 

робочого навчального плану 

50  на 1 план на колектив авторів 

1.9 Оновлення навчального та робочого 

навчального планів 

10 на 1 план на колектив авторів 

1.10. Розробка і апробація робочої 

навчальної програми нової 

дисципліни 

10 на всіх співавторів 

1.11. Коригування робочої навчальної 

програми з дисципліни 

2 на всіх співавторів 

1.12 Взаємне відвідування занять, 

відвідування відкритих занять 

2 за умови наявності рецензії на 

відвідане заняття, але не більше 

ніж 20 балів на рік 

1.13 Керівництво освітньою програмою 

(гарант освітньої програми) 

30 щороку на кожну програму 

1- Враховується навчальна робота зі студентами всіх категорій 



 

1 2 3 4 

Написання та підготовка до видання 

1.14. Конспекту лекцій з дисципліни вперше – 30 

перевидання - 10 

за 1 др. арк. на всіх співавторів; 

у разі підготовки видання 

іноземною мовою (крім викладачів 

кафедри ІМ) збільшується удвічі  

1.15. Навчально-методичних видань   

 - до лабораторних робіт, 

практичних, семінарських занять 

 

 

 

 

 

 

 

вперше – 30 

перевидання - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 1 др. арк. на всіх співавторів; 

у разі підготовки видання 

іноземною мовою (крім викладачів 

кафедри ІМ) збільшується удвічі 

 - до самостійної роботи студентів 

над програмним матеріалом  (до 

вивчення окремих тем, розділів 

навчальної дисципліни) 

 - до виконання курсових проектів 

(робіт), магістерських (випускних) 

робіт, до проведення практик, до 

написання контрольних робіт 

 - до виконання індивідуальних 

завдань, розрахункових робіт, 

графічних робіт 

 - для забезпечення інтерактивних 

методів навчання (майстер-класів, 

кейсів, імітаційних і ділових ігор, 

ситуаційних задач) 

вперше – 50 

перевидання - 10 

 

Інша методична робота 

1.16. Підготовка матеріалів щодо 

ліцензування, акредитації 

спеціальності (освітньої програми) 

150 на всіх розробників на 1 освітню 

програму 

1.17. Стажування 

- без відриву від виробництва 

- з відривом від виробництва 

 

30 

70 

 

За місяць перебування на 

стажуванні (за наявності звіту) 

1.18 Підвищення кваліфікації Відповідно до програми 

стажування 

(сертифікату чи іншого 

документу) 

 

1.19 Робота у НМК МОН України   

 - голови, заступника голови 150  

 

на навчальний рік 
 - секретар комісії 100 

 - член комісії 50 

1.20 Робота у науково-методичній раді 

УАД 

  

 

на навчальний рік  -голова, заступник голови 100 

 - секретар 50 

 - член ради 25 

 

Примітки: 
1. один друк.арк. – це 16 сторінок формату А4, надрукованих шрифтом 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом; 

2. при виконанні видів робіт, що не передбачені цим додатком, їх обсяг встановлюється за погодженням з навчальною 

частиною 

 



ІІ. Наукова робота  
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Бали Примітка 

1 2 3 4 

І. Виконання наукових досліджень 
1.1. Підготовка і участь у міжнародному 

конкурсі грантів  
200 На колектив авторів 

1.3.  Виконання НДР за бюджетною 
тематикою з фінансуванням 

  

 керівник НДР За фактичними витратами 
часу 

 

 відповідальний виконавець НДР За фактичними витратами 
часу 

 

1.4. Виконання НДР за госпдоговірною 
тематикою 

  

 керівник НДР За фактичними витратами 
часу 

 

 відповідальний виконавець НДР За фактичними витратами 
часу 

 

1.5. Виконання планових наукових 
досліджень без фінансування: 
- з реєстрацією в ЦНУТРІ 
- зі звітністю у формі науково-
технічного звіту 

 
 

150 
 

100 

 
 
 

на колектив авторів 
 
 1.6. Підготовка бюджетного запиту на 

фінансування НДР за бюджетною 
тематикою  

 
40 

2. Підготовка та видання друкованих праць 
2.1. Монографія Вперше – 40 

Перевидання – 20 
 

за 1 друк. аркуш на всіх 
авторів  в.ч. депонована 25 

2.2. Підручник, навчальний посібник, 
словник 

Вперше – 30 
Перевидання – 15 

2.3. Розроблення і затвердження 
нормативно-технічної документації 
(стандартів, норм, технічних умов, 
положень, технологічних інструкцій 
тощо) 

 
80 

 
за один вид роботи на всіх 

авторів 

2.4. Наукові статті   
 - в базі даних Web of Science, “Scopus” 200  

 
 
 
 

За одну роботу на всіх авторів 

 - наукових виданнях, які входять до 
інших міжнародних наукометричних 
баз даних: 
■ закордонних наукових виданнях 
■ вітчизняних наукових виданнях 

 
 
 

150 
100 

 - закордонних наукових виданнях, які 
не входять до міжнародних 
наукометричних баз 

80 

 -у вітчизняному фаховому журналі чи 
фаховій збірці наукових праць 

80 

 - інших виданнях 25 
2.5. Опублікування матеріалів та тез 

доповідей: 
  

 
 
 

За одну доповідь на всіх 
авторів 

 - матеріали конференції, які внесені до 
наукометричних баз даних “Scopus” , 
Web of Science 

60 

 - матеріали міжнародних конференції, 
які не внесені до наукометричних баз 
даних “Scopus”, Web of science 

40 
 

 - матеріали всеукраїнських 
конференції, які не внесені до 
наукометричних баз даних “Scopus”, 
Web of science 

 
 

30 

 -  тези міжнародних конференцій 20 
 - тези всеукраїнських конференцій 10 
 - тези внутрішньо вузівських 

конференцій 
5 



 
1 2 3 4 

2.7. Рецензування монографії, 
підручника, наукового посібника (з 
поданням копії рецензії) 

2 за 1 друк. аркуш праці 

2.8. Рецензування статей (з поданням 
копії рецензії) 

2 за одну рецензію 

3.  Отримання охоронних документів, захист дисертацій 
3.1. Підготовка і захист дисертації:   
 - докторської 300  

 
За фактом захисту 

 - кандидатської 200 
3.2. Науковий керівник (консультант) 

дисертаційної роботи: 
 

 - докторської 70 
 - кандидатської 40 
3.3. Рецензування дисертації, 

автореферату дисертації (за 
наявності підтвердження0 

  
 
 

за один відгук  - кандидатської 10 
 - докторської 15 
3.4. Опонування дисертацій:   

за одну дисертацію  - кандидатської 25 
 - докторської 40 
3.5. Отримання державних та інших  

премій за наукові досягнення 
100 кожному автору 

3.6 Подання заявки на отримання 
патенту, авторського свідоцтва 

20  за останній рік; 
на кожного виконавця 

3.7. Отримання державного патенту на 
винахід 

20  
 
 

кожному автору 
3.8. Отримання державного патенту на 

корисну модель 
10 

3.9 Отримання міжнародного патенту, 
авторського свідоцтва 

40 

3.10. Створення та обладнання наукової 
лабораторії, її атестація та 
сертифікація 

 
100 

 
на всіх виконавців у рік 
отримання сертифікату 

4. Керівництво науковою роботою студентів 
4.1. Керівництво науково-дослідною 

роботою студента з підготовкою: 
  

 - фахової статті  
30 

 
 
 
 

за один документ 

 - роботи на конкурс 
 - заявки на видачу охоронних 

документів 
 -тез доповіді на міжнародній 

конференції 
10 

 -тез доповіді на всеукраїнській 
конференції 

5  

 - тез доповіді на вузівській 
конференції 

2 

4.2. Підготовка студентів до участі:   
 - всеукраїнських та міжнародних 

студентських олімпіадах 
20 на кожного студента у І етапі 
40 на кожного студента у ІІ етапі 
60 на кожного студента-учасника  

міжнародної олімпіади (за умови 
одержання призового місця 

збільшується удвічі) 
 - всеукраїнських та міжнародних 

студентських конкурсах, що 
проходять в Україні 

15 на кожного студента у І етапі 
20 на кожного студента у ІІ етапі 

 - міжнародних конкурсах, що 
проходять за кордоном 

30 на кожного студента-учасника 

4.3. Керівництво науковою роботою 
студентів, які здобули перемогу у: 

  

 - всеукраїнському конкурсі 20  
на кожного студента-переможця  - міжнародному конкурсі, який 

відбувався в Україні 
30 

 - міжнародному конкурсі, який 
відбувався за кордоном 

40 



 
1 2 3 4 

4.4. Керівництво студентським 
науковим бюро, гуртком, науковим 
центром 

20 на навчальний рік 

5. Інші види наукової роботи 
5.1. Участь у роботі журі олімпіад, 

конкурсів наукових робіт 
2 на одного учасника 

5.2. Перевірка конкурсних (творчих) 
робіт 

3 на одну роботу 

5.3. Проведення експертизи бюджетних 
запитів на фінансування НДР 

4 на один бюджетний запит 

5.4. Підготовка міжнародного проекту, 
укладання міжнародного договору 
про наукове співробітництво 

20  
 

на всіх авторів 
5.5  Підготовка проекту та укладання 

договору про наукове 
співробітництво з науковими 
організаціями і установами України 

 
20 

5.6 Проектування, виготовлення та 
монтаж експериментального стенду 
(пристрою, обладнання) 

100 на рік на всіх виконавців 

5.7. Проведення експериментальних 
досліджень, що завершені 
опублікуванням результатів 

100 на рік на всіх авторів 

5.8. Науковий переклад на іноземну 
мову 

20 за 1 друк. арк.. 

5.9. Участь у виставках наукових 
досягнень: 

  

 - міжнародних 50 за кожний експонат на всіх 
авторів (за наявності диплому або 

іншого документу) 
 - всеукраїнських 25 
 - регіональних 10 
5.10. Стажування у закордонних ВНЗ або 

наукових установах в межах 
індивідуального гранту 

8 за один робочий день стажування 

5.11. Участь у експертних радах і 
комісіях МОН України, 
Держкомтелерадіо, 
облдержадміністрації, міської ради 

2 на одне засідання 

5.12 Робота у науково-технічній раді 
УАД 

  
 

на одне засідання  -голова, заступник голови 4 
 - секретар 4 
 - член ради 2 
5.13.  Участь у проведенні між 

кафедральних наукових семінарів з 
розгляду дисертаційних робіт: 

  

 - кандидатських 2  
 - докторських  3  
5.14. Підготовка звіту про науково-

дослідну роботу  
- кафедри 
- академії 

 
 

30 
50 

 
за календарний рік на всіх 

виконавців 

 

Примітка: 

1. при виконанні видів робіт, що не передбачені цим додатком, їх обсяг встановлюється за погодженням з науково-
дослідною частиною. 

 



ІІІ. Організаційно-виховна робота  

 

№ 

з/п 
Назва виду  роботи Бали Примітка 

1 2 3 4 

1. Робота в постійно діючих структурах академії 

1.1. Робота в спеціалізованих радах по 

захисту дисертацій 

  

 - голова спеціалізованої ради 150 впродовж року  

 - секретар спеціалізованої ради 150 

 - член спеціалізованої ради: 2 на захист кандидатської 

дисертації 

4 на захист докторської 

дисертації 

1.2. Робота в приймальній комісії   

 - відповідальному секретарю 300  

на навчальний рік  - заступнику відповідального секретаря 150 

 - особам, залученим до роботи в 

Приймальній комісії згідно з наказом 

20 

1.3. Робота у складі Вчених рад академії та 

факультетів 

  

 - члену Вченої ради 3 на одне засідання, але не 

більше ніж 30 балів на рік у 

кожній раді 

 - вченому секретарю Вченої ради 

академії 

100 на рік 

 - секретарю Вченої ради факультету 50 на рік 

1.4. Участь у роботі наукового товариства 

молодих вчених 

30 на навчальний рік 

1.5 Виконання обов’язків:    

 - декана факультету 400  

на навчальний рік  - заступника декана факультету 250 

 - завідувача кафедри, керівника 

структурного підрозділу 

150 

1.6. Робота у редакційних колегіях наукових 

та науково-методичних видань 

10 на кожний випуск 

1.7. Робота з формування та підготовки до 

видання наукових видань, які: 

  

 - індексуються наукометричною базою 

“Scopus”, Web of science 

200  

Відповідальному 

редакторові, його заступнику 

та відповідальному 

секретареві за кожний випуск 

 - індексуються іншими міжнародними 

наукометричними базами 

100 

 - належать до фахових чи інших видань 

України 

60 

2. Участь в організації та проведенні олімпіад, наукових конференцій, семінарів на базі академії 

2.1. Організація та проведення на базі 

академії наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів тощо 

  

 - міжнародних заходів 300  

на всіх членів наукового та 

організаційного комітетів 
 - всеукраїнських заходів 150 

 - заходів з дистанційною участю 

(зокрема, інтернет-конференції) 

100 

 - академічних студентських заходів 75 

2.2 Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

40  

на всіх організаторів за один 

захід 2.3. Організація та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

дипломів та наукових робіт 

120 

 

 



1 2 3 4 

3. Організаційно-виховна робота на кафедрі 

3.2. Секретар кафедри 50 на навчальний рік 

3.3. Розподіл навчального навантаження 50 відповідальному на кафедрі 

на навчальний рік 

3.4. Участь у профорієнтаційній роботі та 

роботі з до вузівської підготовки молоді 

6 за один день відрядження 

3.5. Забезпечення цивільної оборони та 

техніки безпеки. Ведення документації з 

охорони праці на кафедрі 

10 відповідальному на кафедрі 

на навчальний рік 

3.6. Робота викладача-куратора академгрупи 100 на рік 

3.7. Розроблення сайту: 

- академії 

-  кафедри, структурного підрозділу 

 

200 

100 

 

на всіх розробників 

3.8. Підтримка WEB-сторінок сайту: 

- академії 

- кафедри, структурного підрозділу 

 

50 

10 

 

на рік 

3.9.  Адміністрування комп’ютерної мережі 

академії 

50 на рік 

3.10. Адміністрування комп’ютерної мережі 

кафедри 

10 на рік 

3.13.  Адміністрування ЄДБО 300 на рік 

3.14. Проведення екскурсій студентів, 

концертів, театральних вистав тощо*  

4 на один захід 

3.15 Організація і проведення культурно-

пізнавальних заходів (лекцій, зустрічей 

тощо)* 

10 на всіх організаторів на один 

захід 

3.16 Керівництво студентським клубом за 

інтересами, гуртком, секцією 

15 За наявності плану роботи та 

звіту, затвердженого 

проректором 

3.18 Участь у засіданнях кафедри 2   На одне засідання, але не 

більше ніж 20 балів на 

навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 3 

 

Основні показники, за які нараховуються штрафні бали за порушення вимог законодавства 

України про освіту та нормативних документів Академії 

№ 

з/п 
Назва показника 

Кількість 

балів 
Примітки1 

1 Відсутність без поважних причин на занятті 10 нараховується за 

доповідною завідувача 

кафедри, декана 

факультету, працівника 

навчального відділу, 

наукового відділу, 

відділу кадрів 

2. Відсутність необхідного навчально-методичного 

забезпечення з дисципліни (передбаченого 

робочою програмою навчальної дисципліни) 

20 

3. Невиконання положень, наказів по Академії, 

розпоряджень структурних підрозділів 
20 

4. Систематичні помилки у заповненні навчальної 

документації (академічних журналів, залікових 

книжок, заліково-екзаменаційних відомостей) 

10 

5. Здійснення порушень академічної доброчесності, 

зазначених в п. 3.1 Положення академічної 

доброчесності в УАД 

50 

нараховується за 

поданням 

відповідальної особи 

на факультеті за 

академічну 

доброчесність 

6. Порушення вимоги щодо контролю над 

дотриманням студентами правил академічної 

доброчесності 

20 

7. Надання недостовірних відомостей у рейтинг-

листі про результати власної діяльності за 

календарний рік (без поважних причин) 

100 

нараховується за 

доповідною завідувача 

кафедри, декана 

факультету, працівника 

навчального відділу 
8. Несвоєчасне подання відомостей у рейтинг-листі 

про результати власної діяльності за календарний 

рік 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Українська академія друкарства 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада Кафедра 

Індивідуальний 

рейтинговий 

бал 

Абсолютний 

індивідуальний 

рейтинговий бал 

Рейтинговий 

бал 

професійної 

діяльності 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Протокол № _____ від «___» _____________ 20__ р. 

 

Проректор з  

науково-педагогічної роботи         ______________            _____________________ 

                                                                                                     (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

Начальник навчального відділу      ______________            _____________________ 

                                                                                                     (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

Начальник відділу кадрів                 ______________            _____________________ 

                                                                                                     (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 


