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Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ ТА АБСОЛЮТНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР 

(Значення показників надаються за останній навчальний рік) 
Умовне 

позначе

ння 

Назви тематичних  напрямів та абсолютних 

показників 

Ваговий 

коефіціє

нт (4-9) 

Обчис

люєтьс

я до 

Підрозділ, 

що надає 

інформацію 

1 2 3 4 5 

М ЗДОБУТКИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ    

М1 

Кількість зарубіжних навчальних закладів та організацій, з 

якими кафедра реально співпрацювала у сфері освітньої та 

наукової діяльності, одиниці 

4 А1 ННЦ 

ДПІОТтаА

М 

М2 

Обсяг фінансування міжнародних проектів і грантів, тис. грн. 8 А1 ННЦ 

ДПІОТтаА

М 

М3 

Чисельність НПП кафедри, які в звітному році приймали 

участь у викладацької або науковій роботі за кордоном, 

протягом більше тижня, особи 

6 А1 ННЦ 

ДПІОТтаА

М 

М4 

Чисельність студентів та аспірантів кафедри, направлених за 

кордон для навчання або стажування відповідно до програм 

міжнародної мобільності,  особи 

5 0,1(У1

+ 

У2+У3) 

ННЦ 

ДПІОТтаА

М 

М5 

Кількість доповідей  НПП кафедри у звітному році за кордоном 

на наукових конференціях, симпозіумах, форумах, одиниці  

4 А1 ННЦ 

ДПІОТтаА

М 

Н НАУКОВІ ЗДОБУТКИ    

Н1 
Загальний обсяг фінансування наукових робіт кафедри, тис. 

грн. 

8 А1 НДЧ 

Н2 
Обсяг опублікованих НПП кафедри в звітному році 

монографій, умовні друковані аркуші 

5 А1 НДЧ 

Н3 
Кількість отриманих кафедрою охоронних документів в 

звітному році, одиниці 

5 А1 НДЧ 

Н4 
Кількість опублікованих НПП кафедри в звітному році статей у 

науково метричних базах Scopus, WoS, одиниці 

9 А1 Наукова 

бібліотека 

Н5 
Кількість опублікованих НПП кафедри в звітному році статей у 

зарубіжних наукових виданнях країн ОЕСР, одиниці 

6 А1 Наукова 

бібліотека 

Н6 

Кількість опублікованих НПП кафедри в звітному році статей у 

інших зарубіжних виданнях та фахових наук. виданнях 

України, одиниці 

4 А1 Наукова 

бібліотека 

Н7 

Чисельність студентів, які брали участь у фіналах 

Міжнародних, Всеукраїнських та міських студентських 

олімпіад, конкурсів, конференцій, симпозіумів, спортивних 

змаганнь тощо, особи 

4 А1 НДЧ 

Н8 

Чисельність переможців та призерів Міжнародних, 

Всеукраїнських та міських студентських олімпіад, конкурсів, 

спортивних змагань, особи 

9 А1 НДЧ 

Н9 
Чисельність аспірантів і докторантів кафедри, особи 7 А1 Аспіранту

ра 

У НАВЧАЛЬНІ ЗДОБУТКИ    



У1 
Загітовано на навчання за програмами підготовки бакалавра на 

денне навчання, особи 

9 А1 Приймаль

на комісія 

У2 
Загітовано на навчання за програмами підготовки магістра на 

денне навчання, особи 

9 А1 Приймаль

на комісія 

У3 
Загітовано на навчання за програмами підготовки бакалавра на 

заочне навчання, особи 

4 А1 Приймаль

на комісія 

У4 
Загітовано на навчання за програмами підготовки магістра на 

заочне навчання, особи 

4 А1 Приймаль

на комісія 

У5 
Загітовано за навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, 

тис. грн. 

9 А1 Бухгалтері

я 

У6 
Середній бал за критерієм «повнота» дистанційних курсів, що 

застосовуються викладачами кафедри, бал 

5 10 ІОЦ 

У7 
Середній бал за критерієм «супровід» дистанційних курсів, що 

застосовуються викладачами кафедри, бал 

5 10 ІОЦ 

У8 
Обсяг опублікованих НПП кафедри в звітному році 

підручників, навчальних посібників, умовні друковані аркуші 

7 А1 Вчений 

секретар 

У9 
Обсяг опублікованих НПП кафедри в звітному році навчально-

методичних матеріалів, умовні друковані аркуші 

6 А1 Бібліотека 

У10 
Чисельність випускників денної форми навчання попереднього 

року, які влаштувалися на роботу за спеціальністю,  особи 

9 У6 Завідувач 

практикою 

У11 
Надходження коштів за надання додаткових освітніх послуг, за 

винятком платних консультацій, тис. грн. 

7 А1 Бухгалтері

я 

У12 
Сума балів викладачів кафедри, що були отримані в результаті 

оцінювання занять, бали 

8 А1 Методична 

комісія 

К РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ    

К1 

Чисельність співробітників або випускників аспірантури та 

докторантури на кафедрі, які у звітному році захистили 

кандидатські і докторські дисертації, особи 

8 А1 Аспіранту

ра 

К2 
Чисельність штатних НПП кафедри, які у поточному році 

отримали звання доцента або професора, особи 

8 А1 Вчений 

секретар 

К3 
Чисельність штатних НПП кафедри, які у поточному році були 

керівниками (консультантами) дисертаційних робіт, особи 

5 А1 Аспіранту

ра 

К4 

Чисельність штатних НПП кафедри, які у поточному році 

отримали сертифікат з іноземної мови на рівні не нижче В2, 

особи  

9 А1 НМВ 

К5 
Чисельність штатних НПП кафедри, які є членами 

спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, особи 

5 А1 НМВ 

К6 
Чисельність штатних НПП кафедри, які є членами редколегій 

фахових журналів, особи 

5 А1 НМВ 

К6 
Чисельність штатних НПП кафедри, які є членами експертних 

комісій МОН, НАЗЯВО, особи 

7 А1 НМВ 

К7 
Чисельність НПП у віці до 35 років (доктори наук до 40 років), 

особи 

6 А1 Відділ 

кадрів 

К8 Сума індексів Гірша у Scopus та WoS НПП кафедри, одиниці 8 А1 Бібліотека 

К9 Сума індексів Гірша у Google Scholar НПП кафедри, одиниці 4 А1 Бібліотека 

К10 
Чисельність штатних НПП кафедри, які пройшли у поточному 

році підвищення кваліфікації, особи 

4 А1 НМВ 

П ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗДОБУТКІВ    

П1 
Обернений рейтинг кафедрального сайту у конкурсі сайтів 

УІПА, бали 

7 10 ІОЦ 



П2 Кількість конференцій, які проведені на базі кафедри, одиниці 9 А1 НДЧ 

П3 

Чисельність штатних НПП кафедри - переможців міських і 

всеукраїнських конкурсів за фаховими напрямками, особи 

5 А1 ННЦ 

ДПІОТтаА

М, НДЧ 

П4 
Кількість поданих заяв абітурієнтів на навчання за програмами 

підготовки бакалаврів, одиниці 

8 А1 Приймаль

на комісія 

П5 

Кількість проведених загальноакадемічних, тематичних заходів 

з національно-патріотичного, інтелектуально-духовного і 

громадянсько-правового виховання 

5 А1 Проректор 

Васільєва 

І.Г. 

П6 

Кількість обласних та міських організаційних заходів, в яких 

брали участь співробітники кафедри 

5 А1 Проректор 

Васільєва 

І.Г. 

А НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ    

А1 
Загальна чисельність штатних НПП кафедри, особи  не 

обчис. 

не 

обчис. 

Відділ 

кадрів 

 

Методика обчислення рейтингу 

1. Заповнення початкових даних на всі кафедри. Інформацію надають 

підрозділи (графа 5 таблиці), відповідальні за збирання інформації, а не 

кафедри.  

2. Нормування абсолютних показників за формулою: 

  
 
 

  
 
     

 

    
 

     
 
  

де   
 
– значення j -го показника i -ї кафедри, 

  
 
 – значення нормованого j -го показника i -ї кафедри, 

    
 

- мінімальне значення j -го показника серед усіх кафедр, 

    
 

- максимальне значення j -го показника серед усіх кафедр. 

 

3. Отримується ваговий вклад показника   
 
в рейтинг, для чого нормований 

показник множиться на ваговий коефіцієнт    (графа 3 таблиці, знаходиться в 

діапазоні від 4 до 9) і ділиться на базу для обчислення j -го показника i -ї 

кафедри   
 
 (графа 4 таблиці): 

  
 
 
    

 

  
 
  

4. Загальний рейтинг кафедри визначається як сума   
 
 для кожної кафедри. 

5. Місце кафедри у рейтингу тим вище, чим більша сума ∑  
 
. 

6. Якщо у всіх кафедр j -й показник дорівнює 0, то ваговий вклад даного 

показника не обчислюється. 

7. Якщо для кафедри показник не може бути застосований (наприклад 

кафедра не випускає студентів), то приймаємо середній для всіх кафедр (щоб 

всі кафедри об’єднати у один рейтинговий список). Альтернатива – для таких 

кафедр замінювати окремі показники, але чи може бути така заміна 

еквівалентною? 


