
Додаток до наказу  

від 04.06.2010 р. № 209 

 

ПОРЯДОК 

застосування рейтингової системи оцінки діяльності 

кафедр та факультетів ДВНЗ УДХТУ 

 

1. Рейтингова система оцінки діяльності кафедр та факультетів ДВНЗ 

«УДХТУ» впроваджується з метою вдосконалення організації звітності та 

підвищення ефективності і результативності їхньої діяльності. 

2. При обчисленні рейтингу кафедр враховуються такі показники: кадрове 

забезпечення науково-педагогічними працівниками та їх кваліфікація; робота 

кафедри по підготовці кадрів; показники якості навчання студентів; показники 

підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедри; робота кафедри по 

ліцензуванню та акредитуванню; загальний рейтинг науково-педагогічних 

працівників кафедри (таблиця 1). 

3. При обчисленні рейтингу факультету враховуються такі показники: 

суспільні заходи; профорієнтаційна робота; участь в культурно-масових заходах 

університету; показники якості навчання студентів (таблиця 2). 

4. Рейтинг проводиться один раз на рік за наслідками роботи протягом 

поточного навчального року (звітний період червень-травень). При обчисленні 

рейтингу враховуються тільки досягнення минулого навчального року або роботи, 

завершені протягом звітного періоду. 

5. У термін до 30 червня кожного року завідувач кафедри (декан) організує 

збір показників для розрахунку рейтингу кафедри (факультету) за минулий 

навчальний рік та передає їх до науково-методичного відділу ННЦ університету. 

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на завідувача 

кафедри (декана), який засвідчує бланк показників кафедри (факультету) власним 

підписом. 

Бланк за встановленою формою (таблиця 1 або 2) заповнюється на аркуші 

формату А4.  

6. Навчально-науковий центр університету організує обробку отриманих 

даних і визначає кращі кафедри та факультети навчального року. 

Для цього по трьом групам кафедр (1. Кафедри соціально-економічного та 

гуманітарного спрямування. 2. Загальноосвітні кафедри математичного та 

природничо-наукового спрямування. 3. Випускаючі кафедри технологічного, 

технічного та інформаційного спрямування) визначаються переможці з 

найвищими накопиченими рейтингами. 

Загальний рейтинг кафедри (RК) складається з відносного 

середньоарифметичного рейтингу науково-педагогічних працівників, відносної 

суми показників кафедри (К) та відносного показника підсумків наукової та 

науково-технічної діяльності кафедри (НДР): 

 

RК = НДРК
N

R



, 



де  N - кількість ставок науково-педагогічних працівників у звітному навчальному 

році. 

Загальний рейтинг факультету (RФ) складається з відносного 

середньоарифметичного рейтингу кафедр та відносної суми показників 

факультету (Ф): 

 

RФ = Ф
n

RК



, 

де  n – кількість кафедр на факультеті. 

 

При підведенні підсумків навчально-науковий центр має право вимагати 

додаткову інформацію та документи про вказані у бланках рейтингів здобутки. 

Кращі кафедра та факультет навчального року оголошуються на щорічній 

серпневій нараді та оприлюднюються в університетській пресі і на інтернет-сайті 

університету. 

7. Показники роботи кафедри в розгорнутому варіанті на аркуші формату А1 

(у виді таблиці 1 цього положення, таблиць та пунктів щорічного звіту з науково-

дослідної роботи та таблиці рейтингів науково-педагогічних працівників кафедри 

з вказівкою середнього рейтингу працівників по кафедрі) для презентації на 

серпневій нараді оформлюються співробітниками кафедри та надаються у 

готовому вигляді до навчально-наукового центру (к. 324). 
 

Таблиця 1 

Показники кафедри ДВНЗ УДХТУ 

 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача кафедри______________________________________ 

 

Показники Кількісні показники Примітка 

1. Вчене звання та наукова ступінь завідувача кафедрою  

професор, д.н./ професор, к.н. / доцент, к.н 

  

2. Кількість ставок штатних викладачів    

3. Кількість докторів наук   

4. Кількість кандидатів наук   

5. Кількість аспірантів    

6. Кількість докторантів    

7. Кількість пошукачів    

8. Кількість випускників магістрів  За поточний 

навчальний 

рік 
9. Кількість випускників спеціалістів  

10. Кількість випускників бакалаврів  

11. Кількість дипломів з відзнакою магістрів  

12. Кількість дипломів з відзнакою спеціалістів  

13. Кількість дипломів з відзнакою бакалаврів  

14. Кількість студентів, що навчаються на кафедрі  

15. Кількість одержаних ліцензій на підготовку фахівців 

за новими спеціальностями 

 



16. Кількість спеціальностей, що пройшли акредитацію на 

підготовку фахівців за новими спеціальностями 

 

17. Сумарний рейтинг науково-педагогічних працівників   

 

 

 

 

 

Підпис завідувача кафедри __________________ 

 

 

 

Таблиця 2 

Показники факультету ДВНЗ УДХТУ 

 

Факультет _______________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові декана факультету______________________________________ 

Показники Кількісні показники Примітка 

1. Кількість суспільних заходів факультету (суботник, 

день відкритих дверей, ювілейні торжества й т.д.) 

  

2. Кількість учнів, що були загітовані до вступу в 

університет  

  

3. Участь у спортивних змаганнях університету 1 місце / 

2 місце /3 місце / 4 місце / 5 місце / 6 місце (загальне 

місце) 

 Вказати 

зайняте 

місце 

4. Участь у КВК 1 місце / 2 місце /3 місце / 4 місце / 5 

місце / 6 місце 

 

5. Участь у КВК 1 курсу 1 місце / 2 місце /3 місце / 4 

місце / 5 місце / 6 місце 

 

6. Участь у конкурсі «Зимова красуня» 1 місце / 2 місце 

/3 місце / 4 місце / 5 місце / 6 місце 

 

7. Участь у фестивалі „Студентська весна” 1 місце / 2 

місце /3 місце / 4 місце / 5 місце / 6 місце 

 

8. Найкраща група університету 1 курсу / 2 курсу /3 курсу 

/ 4 курсу / 5 курсу 

  

9. Результати зимової сесії: 

- якість навчання 

- абсолютна успішність 

- відсоток відмінників  

  

10. Результати літньої сесії  

- якість навчання 

- абсолютна успішність 

- відсоток відмінників 

  

 

 

 

 

Підпис декана факультету _________ 

 


