


1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок організації та проведення 

рейтингової оцінки наукових працівників, які займаються проведенням 

навчальних занять з аспірантами (далі – НП) Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Інститут), визначає поняття рейтингу, 

методику його розрахунку для оцінювання діяльності НП наукових підрозділів 

Інституту. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ. 

1.2. Рейтинг наукових працівників, які займаються проведенням навчальних 

занять з аспірантами – кількісний показник ефективності роботи, що формується за 

результатами наукової, методичної та організаційної роботи. 

1.3. Рейтингове оцінювання наукової, методичної та організаційної  

діяльності НП здійснюється з метою: 

‒ підвищення якості надання освітніх послуг; 

‒ забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання роботи наукових 

працівників, які займаються проведенням навчальних занять з аспірантами; 

‒ забезпечення здорової конкуренції між учасниками освітнього процесу; 

‒ стимулювання НП до наукового та методичного самовдосконалення. 

1.4. Основними завданнями рейтингового оцінювання є 

‒ створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів діяльності 

НП; 

‒ посилення зацікавленості НП у підвищенні своєї професійної кваліфікації, 

в освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу 

викладання; 

‒ забезпечення об’єктивності оцінок якості діяльності НП за рахунок 

повноти та достовірності інформації; 

‒ посилення колективної зацікавленості НП в покращенні кінцевих 

результатів підготовки здобувачів вищої освіти; 

‒ розроблення і використання єдиних комплексних критеріїв для оцінювання 

і контролю рівня та ефективності діяльності НП Інституту; 

‒ активізація та стимулювання видів діяльності, які орієнтують і сприяють 

підвищенню рейтингу Інституту та його розвитку в цілому, створення умов для 

професійного зростання НП; 

‒ виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності НП Інституту; 

‒ визначення кращих НП за показниками рейтингу; 

‒ удосконалення системи матеріального і морального стимулювання 

діяльності НП. 

1.5. Основними вимогами до системи рейтингового оцінювання є 

‒ об’єктивно визначена кількість показників, які характеризують професійну 

діяльність учасників рейтингу; 

‒ можливість доповнення і зміни показників рейтингу; 

‒ постійне вивчення і врахування досвіду інших вищих навчальних 

закладів; 

‒ вироблення рекомендацій щодо стимулювання кожного учасника 

рейтингового оцінювання. 

 



2.  Порядок визначення рейтингу наукових  працівників, які займаються 

проведенням навчальних занять з аспірантами 

 

2.1. Рейтингова оцінка НП з наукової, методичної та організаційної 

роботи визначається за сумою балів (Додаток 1): 

Загальний рейтинг (за фактом виконаних робіт) = Н1+Н2+Н3+Н..., 

де Н – нормативний бал за виконання певного виду роботи 

 

2.2. Рейтинг НП щодо проведеної наукової, методичної та організаційної 

роботи подається до Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності у 

розгорнутому вигляді з наведенням конкретних інформаційних даних та 

підтверджуючих кількісні показники документів за кожним видом діяльності. 

2.3. Зведена інформація про результати рейтингової діяльності НП у 

термін до 31 жовтня подається гаранту освітньо-наукової програми. 

2.4. Обрахунок рейтингу НП проводиться за період з 01 листопада 

попереднього року по 31 жовтня поточного року. 

2.5. Розгляд інформації про результати рейтингової оцінки НП та 

узагальнення рейтингових списків відбувається в останній тиждень поточного 

навчального року на засіданні рейтингової комісії, до складу якої входять 

заступник директора з наукової роботи, вчений секретар Інституту, гарант 

освітньо-наукової програми, голова Ради молодих вчених. 

2.6. Результати рейтингового оцінювання навчально-методичної та 

організаційної роботи НП включаються у річний звіт голови ЦЗЯО, 

заслуховуються та затверджуються  вченою радою Інституту. 

 

3. Застосування рейтингової системи оцінювання 

 

3.1 Рейтингова система оцінювання використовується для проведення 

щорічного підведення підсумків діяльності НП для надання рекомендацій щодо 

удосконалення діяльності НП. 

Рекомендовані висновки за показником індивідуального підсумкового 

рейтингу: 

‒ потребує покращення показників роботи за напрямами  діяльності; 

‒ заслуговує заохочення. 

3.2. Результати рейтингової оцінки застосовуються під час прийняття 

рішень щодо: 

‒ морального та матеріального заохочення НП Інституту; 

‒ конкурсного відбору на заміщення вакантних посад наукових працівників 

тощо.



ДОДАТОК 1  

 

Нормативні показники діяльності наукових працівників, які займаються 

проведенням навчальних занять з аспірантами, за результатами наукової, 

методичної та організаційної роботи 

 

№ 

з/п 
Показник 

Норматив 

(бали) 

1 Наукове керівництво аспірантами 25 

2 Статті у періодичному виданні, яке включене до 

наукометричної бази Scopus та Web  of Science у 

звітному навчальному році 

25 

 

3 Статті у вітчизняних наукових виданнях, включених 

до Переліку наукових фахових видань України* 

15 

4 Статті у наукових періодичних виданнях, що 

індексуються іншими міжнародними базами даних** 

10 

5 Монографії(всього) 

у тому числі: 

 

 одноосібні 50 

розділи в колективних монографія 25 

6 Статті у збірниках наукових праць 8 

7 Статті у закордонних виданнях 8 

8 Тези міжнародних конференцій, що відбулися за 

кордоном 

10 

9 Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні, 

та всеукраїнських конференцій і науково-практичних 

семінарів 

5 

10 Публікації, які оприлюднені на фахових модерованих 

інтернет-ресурсах 

15 

11 Опанування та рецензування кваліфікаційних робіт    

 дисертацій 30 

магістерських робіт 20 

12 Об’єкти права інтелектуальної власності  

 патент на корисну модель 20 

 патент  40 

13 Підвищення кваліфікації  

 ступінь доктора філософії 30 

ступінь доктора наук 50 

вчене звання старшого дослідника 25 

вчене звання професора 50 

14 Наукові заходи та зв’язки з громадськістю 10 

15 Участь у проведенні наукових і науково-технічних 

експертиз  

30 

16 Участь в конкурсах наукових та науково-технічних 

проєктів  

30 



17 Отримання гранту за участь у  науковому проєкті  

 держбюджет або  госпдоговір 40 

міжнародний 60 

18 Членство в освітньо-науковій секції вченої ради  20 

19 Робота у складі  проєктної/робочої групи  освітньо-

наукової програми: 

 

керівник проєктної/робочої групи 50 

член проєктної /робочої групи 40 

20 Реалізація дистанційного викладання  навчальної 

дисципліни 

30 

21 Виконання функцій   

 наукового керівника наукової теми  30 

відповідального виконавця наукової теми 20 

22 Виконання функцій головного редактора/члена 

редакційної колегії  наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань 

20 

23 Участь в атестації наукових кадрів 10 

24 Участь у діяльності спеціалізованої  вченої ради 50  

25 Отримання державних нагород, почесних звань, 

відзнак НАНУ, Уряду та ін.  

100 

26 Отримання національних та міжнародних стипендії, 

грантів, особливих відзнак за наукові досягнення 

(медалі, премії та ін.) –  

50 

27 Стажування з підвищенням кваліфікації протягом 

року 

 

 за кордоном  75 

у межах України 50 

Загальний рейтинг    

 


