
Попередні результати 
рейтингування НПП  

за 2019/2020 та 2020/2021 н.р. 

Доповідачі: Тетяна ЖЕЛЯСКОВА 
Олексій ФІНОГЕНОВ 



Особливості організації рейтингування 

Рейтингування за 
єдиними Нормами 
одночасно за 2 н.р.  

Заповнення рейтингу в 
Електронному кампусі 

37 з 200 пунктів 
заповнювалися 

автоматично 

за 6 пунктами бали 
зараховувалися після 

верифікації 



Попередні результати рейтингування 

Показник 2019/2020 2020/2021 
Кількість НПП  (ALL)  -- кількість НПП,  яким були нараховані бали 
за місцями роботи 2693 2792 
Кількість НПП (REAL) – враховано НПП, які особисто заповнили 
принаймні один пункт 2404 2520 

57,6% 
31,5% 

10,9% 

2019/2020 

Навчально-методична робота 

Науково-інноваційна робота 

Організаційно-вихована робота 

37,4% 

56,2% 

6,4% 
2020/2021 

Розподіл балів за видами робіт 



Види діяльності НПП (норми) за якими 
отримано найбільше записів 

2019-2020 
НМР Навчальне навантаження (дидактичне 

забезпечення, підготовка та проведення 
навчальних занять тощо): 
- українською мовою 

4084 

НМР Розроблення планів, програм: 
– програм навчальних дисциплін, 
робочих програм кредитних модулів 

7055 

НІР Доповіді на конференціях, симпозіумах, 
семінарах із публікацією матеріалів: 
міжнародних в Україні 

2159 

НІР Стаття у наукових виданнях, включених 
до переліку наукових фахових видань 
України (з 01.07.2020 будуть 
враховуватися публікації у виданнях 
тільки категорії Б) 

2175 

ОВР Підтримка персонального е-кабінету в 
ЕС Кампус 

2430 

2020-2021 
НМР Навчальне навантаження (дидактичне 

забезпечення, підготовка та проведення 
навчальних занять тощо): 
- українською мовою 

4274 

НМР Розроблення планів, програм: 
– програм навчальних дисциплін, робочих 
програм кредитних модулів 

7183 

НМР Розроблення і впровадження в освітній 
процес: лабораторних робіт, віртуальних 
лабораторних робіт 

2642 

НМР Розроблення і впровадження в освітній 
процес: комплекту відео-лекцій, відео-
практикумів 

3057 

ОВР Куратор навчальної групи 2073 

ОВР Підтримка персонального е-кабінету в ЕС 
Кампус 

2561 



Види діяльності НПП, які «зробили»  
найбільший вклад в рейтинг НПП 



Інтенсивність заповнення модуля Рейтинг НПП 
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Проєкт рішення 

1. Створити Комісію з перегляду норм бального оцінювання та функціонування системи 
рейтингування НПП. Комісії подати оновлені Норми на розгляд Методичної ради не пізніше 
листопада 2021 року. 

2. Начальнику відділу атестації НПП здійснювати координацію роботи Комісії. 

3. Доручити Комісії підготувати результати оцінювання НПП для оприлюднення в інформаційному 
просторі університету. 

4. КБІС розробити та надати Комісії інформацію, щодо порядку внесення пунктів у Норми. Надати 
рекомендації щодо організаційних та технічних питань для можливості заповнення Рейтингу 
впродовж року (механізми централізованого внесення даних підрозділами, засобів та правил 
верифікації внесених даних тощо). 

5. Рекомендувати керівництву підрозділів враховувати показники рейтингування НПП у плануванні 
кадрового забезпечення для оптимального розподілу навчального навантаження. 

6. Пропонувати Вченим радам факультетів/інститутів узагальнити пропозиції кафедр щодо 
удосконалення системи рейтингування НПП та до 15.10.2021р. подати їх до Комісії.   
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