РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РОБОТИ
____________________________
посада

кафедри
_______________________________________
Факультету історії, політології і міжнародних відносин
________________

прізвище, ім’я, по батькові

за період
№
з/п

1.1.

Вид роботи

Бали

року до

року

Пояснення

1. СТАТУС ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
Бали
виставляються за
Отримані державні відзнаки
почесні звання і
(почесні звання, нагороди):
- ордени, медалі, нагрудні
нагороди,
50 балів
відзнаки МОНУ, НАНУ
отримані у
звітному році
- академік НАНУ, член-кор
50 балів
НАНУ, АПН, АМН
- лауреат державної премії
40 балів
України або іменної державної
премії
- присвоєння звання
заслуженого діяча науки і
40 балів
Подаються
техніки України; заслуженного
відповідні
працівника відповідної галузі
документи про
- академік галузевої академії
40 балів
отримання
(присудження)
відзнаки

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

М
К-ть балів

- відмінник освіти, грамота
30 бали
МОН
Отримані нагороди та
відзнаки ОДА, обласної та
20 бали
міської ради
Отримані нагороди та
відзнаки Прикарпатського
10 бали
національного університету
ім. В.Стефаника
Атестат про
Присвоєння вчених звань:
присвоєння
- доцента
10 балів
вченого звання
- професора
20 балів
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Обсяг лекційних годин у
Брати до уваги
навчальному навантаженні (у
середню
відсотках)
кількість годин
до 10% год.
за звітний
5 балів
навчальний рік
10 – 14%
7 балів
15 – 20%
9 балів
21 – 24% год.
12 балів

Макс. кть балів

50 балів
50 балів
40 балів

40 балів
40 балів
30 бали
20 бали

20 балів
10 балів
20 балів

5 балів
7 балів
9 балів
12 балів

Підтверджуючі
документи

2.2.

2.3
2.4

2.5.

25% і більше
Обсяг аудиторних годин
(лекційних та семінарських
занять) у навчальному
навантаженні (у відсотках)
до 45 %
45-50%
51-60%
61-65%
66-70%
71% і більше
Участь у польових практиках
(археологічній, етнографічній)
Викладання навчального
курсу іноземною мовою
Розробка і впровадження
нових:
- форм, методів і технологій
навчання (наприклад,
інтерактивні заняття);
- методичних матеріалів для
нових курсів, спецкурсів;

Брати до уваги
середній обсяг
аудиторних
годин за звітний
навчальний рік

2.7.

Оновлення:
- оновлення комплексу
методичного забезпечення
методичного матеріалу
існуючих курсів, спецкурсів;
- оновлення існуючого
лекційного курсу;
- наочних навчальних
посібників (схем, діаграм,
стендів, слайдів)
Публікація навчальнометодичної літератури:

Крім викладачів
кафедри
іноземних мов і
перекладу
Підтверджується
протоколом
кафедри

7 балів
8 балів
9 балів
10 балів
12 балів

7 балів
8 балів
9 балів
10 балів
12 балів
14 балів

5 балів

10 балів

20 балів

40 балів

5 балів

7 балів за
кожен
курс
7 балів

5 балів

Підтверджується
протоколом
кафедри

Підтверджується
видрукуваним
примірником

- більше 20 др. арк.
- більше 10 др. арк.

15 балів

14 балів

- підготовка нового лекційного
курсу;
- наочних навчальних
посібників (схем, діаграм,
стендів, слайдів)

2.6.

15 балів

По 10 балів
кожному
співавтору, якщо
їх не більше

5 балів за
кожен
курс

30 балів
35 балів
35 балів

35 балів
20 балів

5 балів

20 балів

3 бали

12 балів

40 балів

30

Примірники
200 балів
трьох
методичних
видань
150 балів

трьох
- від 5 до 10 др.арк.
- від 3 до 5 др.арк.
- методичні рекомендації до 3
др.арк.
- підготовка і передача у
внутрішню електронну
бібліотеку університету
електронних варіантів
наукової та навчальнометодичної літератури
- створення електронного
варіанту лекційного курсу і
передача у внутрішню
електронну бібліотеку
університету
2.8.

2.9

Розробка комплексу
методичних матеріалів для
дисциплін за дистанційною
формою навчання
Розробка, оновлення та
доповнення тестових завдань
до вступних фахових
випробувань

2.10 Робота щодо підготовки та
впровадження програм
подвійного (паралельного)
навчання із закордонними
університетами
3.1.

3.2.

3.3.

Розрахунок балів
проводиться із
загальної
кількості,
поділеної на
кількість
співавторів

Враховуються
дані за звітній
рік
Враховуються
дані за звітній
рік
Враховуються
дані за звітній
рік

3. НАУКОВА РОБОТА
Підготовка експертних
Підтверджується
висновків на запити Верховної
запитом
ради України, МОН України,
органів державної влади та
місцевого самоврядування
У разі, коли та
Керівництво НДР що
сама особа керує
виконуються у ПрНУ:
- держбюджетною
кількома НДР
кількість балів
- договірною
додається.
Вказати рік
- грантовою
початку і
завершення
роботи
Участь у міжнародних
Вказати вихідні
грантах, програмах, договорах,
дані документа,
що фінансуються і
який

20 балів

100 балів

15 балів

100 балів
50 балів

10 балів

50 балів
5 балів за
кожне
видання
10 балів
за
кожний
курс

50 балів

10 балів
за
кожний
курс
5 балів

50 балів

10 балів

20 балів

20 балів

20 балів
5 балів за
один
висновок

15 балів
15 балів

45 балів
45
балів
45 балів

15 балів
по 10
балів за
кожен

30 балів

Довідка з
бібліотеки

виконуються у ПрНУ
3.4.

3.5.

Рецензування наукових
видань і наукових робіт
- рецензування дипломних
робіт
- рецензування магістерських
робіт

підтверджує
участь
Підтверджується
рішенням,
протоколом
кафедри

Підтверджується
рішенням,
протоколом
кафедри

- рецензування монографій

Підтверджується
рішенням,
протоколом
кафедри

- рецензування навчальнометодичних посібників

Підтверджується
рішенням,
протоколом
кафедри

Опонування на захистах
дисертацій:

Подається
документальне
підтвердження

Подається
документальне
підтвердження

- докторської дисертації

3.7.

За захист:
- кандидатської дисертації

20 балів

по 4 бали
за кожну
роботу

- рецензування дисертаційних
робіт аспірантів, здобувачів
під час їх попереднього
захисту на випускаючій
кафедрі Факультету

Підготовка відгуку на
автореферат:
- кандидатської дисертації

по 2 бали
за кожну
роботу

20 балів

- кандидатської дисертації
- докторської дисертації
3.6.

вид
роботи

Надається особі,
яка захистила
дисертацію.

10 балів
за
рецензування
однієї
дисертаційної
роботи
10 балів
за
рецензування
однієї
монографії
3 бали за
рецензув
ання
одного
навчальнометодичного
посібника

50 балів

10 балів
за кожне

50 балів

20 балів
за кожне

100 балів

5 балів за
один
відгук

50 балів

10 балів
за один
відгук

50 балів

20 балів

20 балів

50 балів

30 балів

- докторської дисертації
3.8

Публікація монографії:
- 4 – 10 др. арк.
- 11 – 14 др. арк.
- 15 – 19 др. арк.
- 20 – 24 др. арк.
- 25 - 30 др. арк.
-

3.9

більше 30 др. арк.

Публікації статей у
журналах, збірниках,
вісниках:
- у закордонному журналі,
який входить до наукометричних баз Scopus, Web of
Science
- в українських журналах, що
входять до міжнародних
наукометричних баз

- в українських журналах, що
входять до переліку фахових
видань

- у збірниках та вісниках

- публікації в періодичній
пресі статей історикокраєзнавчого характеру

Підтверджується
фактом захисту
По 20, 25, 30, 35,
40, 50 балів
відповідно
кожному
співавтору, якщо
їх не більше
трьох;

30 балів
20 балів
25 балів
30 балів
35 балів
40 балів

30 балів
100 балів
100 балів
150 балів
150 балів
200 балів

50 балів 200 балів
при більшій
кількості авторів
по 7, 10, 15, 20,
Керівнику
25, 30 балів
авторського
відповідно.
колективу –
Підтверджується 15 балів
примірником
монографії
По 30 балів
кожному
30 балів
Зміст
співавтору, якщо
за одну 150 балів журналів
їх не більше
статтю
і копії
трьох; при
статей
більшій кількості
авторів по 20
балів
По 20 балів
200 балів Зміст
кожному
журналів
співавтору, якщо
20 балів
і копії
їх не більше
за
статей
трьох; при
одну
більшій кількості
статтю
авторів по 10
балів
По 15 балів
кожному
співавтору, якщо
їх не більше
трьох; при
більшій кількості
авторів по 7
балів
Розрахунок балів
проводиться із
загальної
кількості,
поділеної на
кількість
співавторів.
Додатково по 5
балів за
співавторство зі

200 балів
15 балів
за
одну
статтю

10 балів
за одну
статтю

50 балів
50 балів

5 балів
за одну
статтю

Зміст
журналів
і копії
статей

студентами.
Підтверджується
копією змісту
журналу

- патенти, а/с, участь у
виставках різних рівнів
(авторам виставкових
експонатів)
3.10 Участь у симпозіумах,
з’їздах, конференціях з
публікацією матеріалів :
- міжнародних
- всеукраїнських

10 балів

Розрахунок балів
проводиться із
загальної
кількості,
поділеної на
кількість
співавторів.
Додатково по 3 б
за співавторство
зі студентами
Підтверджується
копією змісту
матеріалів
конференції

- регіональних
3.11 Врахування імпакт-фактору
(індекс цитувань іноземній
науковій літературі) в
оцінюванні наукової роботи

4.1.

4.2.

7 балів за
участь в
одному
заході

5 балів
до 3

Участь у підготовці питань
на засідання:
- Вченої ради Університету
- Вченої ради Факультету

Підтверджується
протоколом
відповідної ради
(комітету)

- профспілкового комітету
Діяльність щодо укладення
госпдоговорів, договорів на

50 балів
Збірник
матеріа35 балів
лів конференції

25 балів
200 балів

посилань
– 10 балів
більше 3
посилань
– 20 балів

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГРОМАДСЬКА РОБОТА
Участь у забезпеченні
Підтверджується
ліцензування, акредитації
розпорядженням
10 балів
спеціальності
Факультету

- науково-методичної ради

4.3.

10 балів

50 балів

6 балів

6
балів

4 бали

4
бали
4
бали
4
бали
20
балів

4 бали
4 бали

Підтверджується
укладеними

20
балів

5 балів за
кожен

4.4.

4.5.

проходження практики,
стажування студентів

договорами

Підготовка грантів, договорів
до участі у міжнародних
програмах, що
виконуватимуться на
Факультеті
Забезпечення міжнародної
співпраці Факультету з
міжнародними організаціями

Подається
відповідне
документальне
підтвердження

4.6.

Забезпечення видавничої
справи Факультету

4.7.

Проходження курсів
підвищення кваліфікації,
стажування у практичних
органах чи інших ВНЗ у
звітньому році

4.8.

Участь у:
- роботі журі всеукраїнських
та міжнародних олімпіад,
конкурсів, оглядів наукових
робіт, фестивалів;
- роботі журі обласних
учнівських олімпіад з базових
дисциплін;
- роботі журі МАН;
- рецензуванні, керівництві
учнівських робіт МАН;
- підготовці студентів до
студентських олімпіад;
- підготовці виступів студентів
на внутрішньоуніверситетських та міжвузівських
конференціях;
- підготовці наукових робіт
студентів
- підготовці студентом
наукової статті

4.9.

Одержання студентами
призових місць на

Подається
відповідне
документальне
підтвердження

Рішення кафедри
про направлення
на курси чи
стажування та
звіт про
відповідну
діяльність

Підтверджується
розпорядженням
деканату
Факультету

вид
роботи
10 балів
за кожен
грант,
договір

50
балів

10 балів

30
балів

10 балів

30
балів

5 балів

10
балів

10 балів

30
балів

10 балів

10
балів

10 балів

10
балів
20
балів
10
балів
20
балів

5 балів
5 балів

Підтверджується
програмою
конференції або
протоколом
засідання секції

2 бали за
підготовку одного
студента

Підтверджується
розпорядженням
декана

5 балів за
підготовку однієї
роботи

10
балів

5 балів за
підготовку однієї
статті

20
балів

І місце- 30
балів

100
балів

Підтверджується
змістом
опублікованих
матеріалів
Подається

студентських олімпіадах,
конкурсах:
- міжнародних

документальне
підтвердження
одержання
призового місця

ІІ місце –
25 балів
ІІІ місце –
20 балів

- українських
І місце –
20 балів
ІІ місце –
15 балів
ІІІ місце –
10 балів

4.10 Громадська робота :
- заступником декана на
громадських засадах
(за наказом ректора,
розпорядженням деканату);

- відповідальним за
дистанційне навчання на
Факультеті;
- головою чи членом
виборного профспілкового
органу університету;
- головою чи членом комісії по
трудових спорах;
- членом вченої ради
університету;
- членом науково-методичної
ради університету;
- членом науково-технічної
ради університету;
- членом науково-методичної
ради Факультету;

Додатково 20
балів за
виконання
обов’язків голови
та 10 балів за
виконання
обов'язків
вченого
секретаря
відповідної ради

Підтверджується
рішенням про
призначення

- членом вченої ради
Факультету;
- членом ради студентів,
аспірантів і молодих вчених;
- заступник завідувача
кафедри на громадських
засадах
4.11 Участь, членство у:
4.11.1
у роботі при складанні

Подається

100
балів

15 балів

15
балів

10 балів

10
балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8
балів

8 балів

8 балів

4 бали

4 бали

6 балів

6 балів

по 5 балів

4.11.2

кандидатських іспитів
(відповідно до наказів
ректора), участь у роботі
екзаменаційних комісій з
прийому на навчання,
приймальних комісій
(відповідно до наказів
ректора)
Робота в науково-методичних
комісіях, науково-методичних
чи експертних радах МОНУ,
ДАК

4.12 Членство у спеціалізованих
вчених радах із захисту
дисертацій

4.13 Підготовка матеріалів,
організація та участь у
виставках, круглих столів, в
яких заявлена участь
університету, Факультету
4.14 Організація, проведення
наукових конференцій,
симпозіумів круглих столів
тощо (робота в оргкомітеті):
- міжнародних, всеукраїнських
з міжнародною участю
- у всеукраїнських

документальне
підтвердження

20
балів

Копія наказу

Підтверджується
наказом про
призначення

Додатково 20
балів за виконання обов’язків
голови, 10 балів
за виконання
обов'язків
вченого
секретаря
спеціалізованої
ради по захисту
кандидатських
дисертацій;
Рішення про
створення ради
Підтверджується
програмами
виставок,
круглих столів

Підтверджується
програмами
конференцій

10 балів
за
кожний
вид
роботи

30
балів

5 балів

20
балів

4 бали за
кожний
вид
роботи

20
балів

8 балів

6 балів

- регіональних
4.15 Членство у редколегіях
наукових журналів, вісників,
збірників:
- зарубіжних
- українських вісниках,
збірниках ПрНУ

за кожний
вид
роботи

4 бали
Додатково 10
балів за
виконання
обов’язків
голови редколегії
(наукового
редактора) та 8
балів
відповідального

7 балів
5 балів

40
балів
30
балів
20
балів

21
бал
15
балів

4.16 Створення, керівництво та
модернізація протягом
календарного року навчальнометодичного кабінету, музею,
лабораторії, що існують у
структурі університету,
Факультету

4.17 Керівництво студентськими
науковими гуртками,
науковими семінарами,
проблемними групами

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

секретаря
редколегії
Подається
документальне
підтвердження
Копія наказу про
створення

Наявність
журналів обліку,
копії відповідних
документів

10 балів
за
створення
5 балів за
керівництво та
модерніза
цію

20
балів

10 балів

20
балів

5. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ТА ВИХОВНА РОБОТА
Участь у проведенні «Дня
відкритих дверей» в
5 балів
університеті, на Факультеті
Профорієнтаційна робота у
Подається
навчальних закладах (школах,
відповідне
5 балів
ліцеях, гімназіях)
документальне
підтвердження
Результативність
Подається
7 балів за
профорієнтаційної роботи
відповідне
кожного
документальне
студента
підтвердження
І курсу
Підготовка рекламних
Подається
матеріалів, що відображають
відповідне
10 балів
досягнення Факультету
документальне
підтвердження
Підготовка та публікація
Подається
5 балів за
(оприлюднення) інформації у
відповідне
кожну
пресі, ЗМІ, що відображають
документальне
публікадосягнення Факультету, серія
підтвердження
цію або
тематичних виступів у ЗМІ
виступ у

5 балів

50
балів

70
балів

30
балів

30
балів

ЗМІ

5.6.

Розробка, наповнення та
оновлення веб-сайту
Факультету

Подається
документальне
підтвердження

5 балів

5 балів

5.7.

Організація та проведення
позанавчальних заходів:
культурно-просвітницьких
(керівництво художніми
колективами, гуртками
самодіяльності, творчими
колективами, збірними
команд) та ін.;
- спортивних;

Подається
документальне
підтвердження
10 балів

3 бали за
один
захід
3 бали за
один
виступ

- виступів з лекціями;

5.8.

5.9.

Виконання обов’язків
академнаставника (куратора)
групи

Оцінюється
заступником
декана з
виховної роботи

Виконання обов’язків
заступника декана з виховної
роботи на Факультеті

Оцінюється
деканом
Факультету
6. СТЯГНЕННЯ
Факт
правопорушення
повинен бути
зафіксований
актом або
доповідною, які
складаються
комісійно, або
підтверджується
протоколом
відповідних
засідань

до 70
балів

70 балів

6.2.

Зрив заняття без поважної
10 балів
причини
Невиконання розпорядження
10 балів
деканату Факультету, рішень
кафедри
Систематичні*, без поважних
причин, пропуски засідань
Вченої ради Факультету,
10 балів
науково-методичної ради,
зборів трудового колективу,
засідань кафедри
*Систематичністю вважається відсутність працівника три і більше рази.
Оцінка завідувача кафедри

Відмітка зав.
каф.

Оцінка декана

Відмітка
Декана

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ

12
балів

50 балів

Систематичне* запізнення без
поважної причини

6.4.

12
балів

до 50
балів

6.1.

6.3.

30
балів

10 балів

До 2% від
загальної
кількості
балів
До 2% від
загальної
кількості
балів

