


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників 
Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (далі 
– Положення) розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту»,
Закону України «Про освіту», Статуту Приватного вищого навчального 
закладу «Університет сучасних знань».  

Положення визначає порядок проведення щорічного оцінювання 
науково-педагогічних працівників Приватного вищого навчального закладу 
«Університет сучасних знань» (далі – Університету). Головною метою 
оцінювання є визначення відповідності кваліфікації науково-педагогічного 
працівника займаній посаді. 

 Під час щорічного оцінювання перевіряється рівень професійної 
підготовки науково-педагогічного працівника, ефективність праці з 
урахуванням конкретних вимог до цієї категорії працівників, визначаються 
заходи щодо стимулювання підвищення його професійного рівня, потреба в 
підвищенні кваліфікації та професійного вдосконалення.  

Щорічному оцінюванню підлягають науково-педагогічні працівники, 
посади яких включено до переліку посад науково-педагогічних працівників. 

 Не підлягають щорічному оцінюваннюкерівництво Університету, 
доктори наук, професори, завідувачі кафедр, а також особи, які обіймають 
посади науково-педагогічних працівників на умовах суміщення 
адміністративних посад.  

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ 

 Терміни і графік проведення щорічного оцінювання науково-
педагогічних працівників затверджуються наказом ректора. 

 Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за 
дитиною віком до трьох років, оцінювання проходять не раніше ніж через рік 
після виходу на роботу. Щорічне оцінювання не може бути призначене 
жінкам, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах, та жінкам, які 
мають дітей віком до трьох років. Від щорічного оцінювання звільняються 
науково-педагогічні працівники, які перебувають на займаній посаді менше 
одного року.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ  

Для організації та проведення щорічного оцінювання науково-
педагогічних працівників наказом ректора утворюється рейтингова комісія у 
складі голови, секретаря, та членів комісії. До складу членів комісії 
залучаються представники управління з організації освітнього процесу, 



завідувачі кафедр, представник студентського самоврядування та в 
обов’язковому порядку незацікавлена особа, яка не перебуває в трудових 
стосунках з Університетом.  

На науково-педагогічних працівників, які підлягаютьоцінюванню, 
складається загальний сумарний консолідований показник з навчальної 
роботи, який включає дані, які сформовані з використанням засобів 
контролю за якістю освітнього процесу, зокрема, дані контрольних 
відвідувань занять управлінням з організації освітнього процесуз 
використанням програмної платформи MOODLE, анонімне опитування 
студентського контингенту, методичної роботи, організаційної роботи, 
наукової активності науково-педагогічного працівника відповідно 
Ліцензійних умов  провадження освітньої діяльності протягом календарного 
року (Додаток 1). Сумарний показник формується на підставі вищенаведених 
показників рейтинговою комісією. 

Рішення рейтингової комісії приймається відкритим або таємним 
голосуванням за відсутності науково-педагогічного працівника, який 
проходить оцінювання. У разі проведення таємного голосування рейтингова 
комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну 
комісію.  

Засідання рейтингової комісії вважається правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менше 2/3 її складу.  

Рішення рейтингової комісії приймається стосовно кожного науково-
педагогічного працівника, який оцінюється, простою більшістю голосів 
членів рейтингової комісії. У разі однакового розподілу голосів рішення 
приймається на користь працівника, який оцінюється.  

Для проведення таємного голосування бюлетень для таємного 
голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування 
посади науково-педагогічного працівника, а також оцінки діяльності 
працівника. Якщо під час таємного голосування у бюлетені не було 
закреслено жодної з оцінок діяльності працівника або закреслено обидві, 
бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь працівника, якого 
оцінюють. За результатами таємного голосування складається протокол 
лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням і який 
повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади науково-
педагогічного працівника, результати голосування, висновок лічильної 
комісії, її склад та бути підписаний членами лічильної комісії.  

Комісія також може ухвалити рекомендації про заохочення науково-
педагогічного працівника, зміну посади, призначення позачергового 
оцінювання тощо.  



Рішення рейтингової комісії повинно містити оцінку діяльності за 
результатами голосування та її рекомендації.  

Рішення підписується головою, секретарем і всіма членами комісії.  

Якщо за результатами оцінки науково-педагогічного працівника визнано 
таким, що не відповідає займаній посаді, ректор має право протягом двох 
місяців перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що 
відповідає його кваліфікації. У разі незгоди науково-педагогічного 
працівника з переведенням на іншу посаду або неможливості його 
переведення трудовий договір (контракт) з ним у той же термін може бути 
розірвано відповідно до законодавства.  

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

У разі непогодження з визначеним місцем науково-педагогічний 
працівник може подати заяву ректору щодо перегляду і перерахуванню його 
рейтингових показників протягом місяці після оприлюднення рейтингу.  

Ректор має право ініціювати повторне оцінювання науково-
педагогічного працівника.  

Голова рейтингової комісії або уповноважений член комісії розглядають 
заяву в присутності науково-педагогічного працівника. 



 

Додаток 1 

Основні показники та норми бального оцінювання для підрахунку 
рейтингових балів науково-педагогічного працівника за 100 бальною 

шкалою 

 

№ 
з/п 

Назва показника Кількість балів 

Навчально-методична робота 
1 Виконання навчального навантаження     4 
2 Видання  конспектів лекцій, методичних 

матеріалів до семінарських, практичних, 
лабораторних занять, практик, самостійної 
роботи студентів  

4 

3 Розроблення: 
-робочих навчальних програм дисциплін та 
практик;  
- тестових завдань 

5 

4 Розроблення дидактичного та методичного 
забезпечення дисциплін за технологіями 
дистанційного навчання 

4 

5 Розроблення та надання до впровадження в 
університеті:  
- робочих навчальних програм дисциплін та їх 
науково-методичного забезпечення для навчання 
іноземних студентів, що прибувають до 
університету на навчання;    
- робочих навчальних програм дисциплін та їх 
науково-методичного забезпечення за освітньо-
науковими програмами підготовки докторів 
філософії 

4 

6 Підготовка до акредитації освітніх програм для 
підготовки здобувачів вищої освіти 

5 

7 Розроблення нормативних документів 
університету  з питань організації навчальної, 
наукової, науково-дослідної, виховної роботи, 
міжнародної діяльності тощо 

4 

Наукова робота 
8 Завершення та захист (наявність наукового 

ступеня): 
- докторської дисертації; 
- кандидатської дисертації або роботи на здобуття 

4 



№ 
з/п 

Назва показника Кількість балів 

освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» 
9 Отримання (наявність) вченого звання: 

- професора; 
- доцента, старшого дослідника 

4 

10 Отримання почесного звання, державної, 
відомчої нагороди, гранту, премії за наукову 
діяльність: 
- заслужений діяч або працівник України 
(наявність почесного звання); 
- державної нагороди; 
- відомчої відзнаки МОН України ; 
- отримання гранту, стипендії, премії на рівні 
держави (міжнародному); 
- отримання гранту, стипендії, премії на рівні 
області (міста) 

3 

11 Підготовка кадрів вищої кваліфікації: 
- наукове керівництво аспірантом, здобувачем;  
- наукове консультування докторанта 

3 

12 Захист дисертації під керівництвом науково-
педагогічного працівника: 
- докторської; 
- кандидатської або роботи на здобуття освітньо-
наукового ступеня «доктор філософії» 

10 

13 Публікації: 
- видання підручника, навчального посібника; 
 
- видання за рекомендацією Вченої ради 
університету: 

 монографії в Україні (за кордоном), 
 навчального посібника в Україні (за 
кордоном),  
 словника, довідника в Україні (за 
кордоном),  
 нариси, аналітичні огляди, стандарти; 

 
- публікації (статті) у: 

  виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних, 
  фахових виданнях, 

 інших наукових (науково-популярних) виданнях 

5 

14 Експертиза та підготовка відзиву, рецензування: 
- матеріалів НДР, НДДКР, авторефератів; 

3 



№ 
з/п 

Назва показника Кількість балів 

- докторської (кандидатської, доктора філософії) 
дисертації; 
- наукових статей; 
- автореферату докторської (кандидатської, 
доктора філософії) дисертації; 
- матеріалів (тез) доповідей 

15 Наукове редагування видань 3 
16 Конференції, виставки: 

- доповіді на конференціях, симпозіумах, 
семінарах з публікацією матеріалів: 

  за кордоном (тез),  
  в Україні міжнародних (всеукраїнських) 
  університету (факультету); 

- участь у наукових виставках: 
  за кордоном, 
  в Україні, 
  в області, 
  в університеті. 

5 

Організаційна робота 
17 Робота протягом року в робочих групах 

(комісіях) МОН України  
3 

18 Робота в спеціалізованих радах із захисту 
дисертацій: 
- голова, заступник голови; 
- секретар; 
- член ради 

4 

19 Робота у Вченій раді університету: 
- голова, заступник голови; 
- секретар; 
- член ради 

2 

20 Організація та проведення міжнародних, 
всеукраїнських (регіональних) наукових 
конференцій, симпозіумів і семінарів:  
- голова оргкомітету; 
- відповідальний секретар; 
- член оргкомітету 

3 

21 Робота по виданню наукових збірників, журналів:  
- відповідальний редактор; 
- відповідальний секретар; 
- член редакційної колегії 

3 

22 Робота в приймальній комісії університету: 
- відповідальний секретар;  

3 



№ 
з/п 

Назва показника Кількість балів 

- заступник відповідального секретаря; 
- голова комісії  

23 Участь у виховній роботі в студентському 
колективі:  
- виконання обов’язків куратора академічної 
групи; 
- проведення виховної роботи в гуртожитках 

3 

24 Керівництво студентським науковим гуртком, 
клубом за інтересами в університеті 

3 

25 Участь у роботі журі студентських або 
учнівських олімпіад, конкурсів наукових, 
науково-дослідних робіт на міжнародному 
(всеукраїнському, регіональному) рівні: 
- голова; 
- член 

3 

26 Участь в профорієнтаційній роботі:  
 - кафедри, факультету; 
 - керівництво науковими роботами членів МАН 

3 

 


