




 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 

 

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДР ТДАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь 

2019



 2 

Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  

/Ломейко О.П., Надикто В.Т., Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Єфіменко Л.М., 

Максимець О.М., Костякова А.А., Герасько Т.В., Вовк О.Ю., Тараненко Г.Г.,  

Сабо А.Г., Грицаєнко І.М., Білоцька О.М., – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 

 

 

Методику рейтингового оцінювання діяльності кафедр Таврійського 

державного агротехнологічного університету розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти ТДАТУ, Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021р., 

плану розвитку університету на 2016-2021 роки, вимог міжнародного стандарту ІSO 

9001:2008 та Національного стандарту системи управління якістю освіти ДСТУ ISO 

9001:2009. 

 

Авторський колектив: 

ЛОМЕЙКО О.П. – проректор з науково-педагогічної, к.т.н., доцент 

НАДИКТО В.Т. – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, д.т.н., 

професор 

БОЛТЯНСЬКА Н.І. – начальник Науково-методичного центру, к.т.н., доцент; 

СКЛЯР Р.В. – завідувач відділу моніторингу якості освітньої діяльності 

університету, к.т.н, доцент 

ЄФІМЕНКО Л.М. – начальник відділу міжнародних зв’язків, к.н.держ.упр., доцент 

МАКСИМЕЦЬ О.М. – завідувач кафедри СГН, к.філ.н., доцент; 

КОСТЯКОВА А.А. – голова метод. комісії факультету ЕБ, к.е.н., доцент; 

ГЕРАСЬКО Т.В. – доцент кафедри ПВБ, к.с.г.н.; 

ВОВК О.Ю. – доцент кафедри ЕТЕМ, к.т.н.; 

ТАРАНЕНКО Г.Г. – голова методичної комісії ННІЗУП, к.пед.н., доцент; 

САБО А.Г. – доцент кафедри ЕЕА, к.т.н. 

ГРИЦАЄНКО І.М. – помічник ректора з виховної роботи; 

БІЛОЦЬКА О.М. – директор наукової бібліотеки; 

 

РОЗГЛЯНУТО І УХВАЛЕНО 

Протокол Науково-методичної ради 

ТДАТУ 

25 листопада 2019 року № 4 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол Вченої ради ТДАТУ 

26 листопада 2019 року № 4 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 
№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 

Кількісні 

показники 

Самоаналіз 

(бали) 

Фактично 

(бали) 

1.  Кількість виданих підручників за навчальний 

рік з грифом вченої ради університету * 
15 

(1 у.д.а.) 
   

2.  Кількість виданих навчальних посібників за 

навчальний рік з грифом вченої ради 

університету * 

10 

(1 у.д.а.) 
   

3.  Кількість схвалених та виданих за навчальний 
рік навчально-методичних посібників/ 
посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання/конспектів лекцій, 
практикумів, методичних рекомендацій 

5 
(1 ум. д.а.) 

   

4.  Кількість опублікованих статей методичного 
характеру за навчальний рік * 

30 
(1стат.) 

   

5.  Кількість розроблених за навчальний рік 
навчально-методичних комплексів дисциплін, 
які відповідають встановленим критеріям * 

50 
(1НМКД) 

   

6.  Кількість навчальних електронних видань, 
розроблених за навчальний рік *: 

- електронний аналог 
друкованого видання 
навчального посібника 

- електронний підручник 
(посібник) 

∑ бал.    

50 
(1 посіб.) 

   

150 
(1 підр.) 

   

7.  Кількість переможців олімпіад у навчальному 
році, підготовлених викладачами кафедри * 

- Міжнародних 
- Всеукраїнських (ІІ, ІІІ етапів) 
- регіональних, обласних 

∑ бал.    

300(1особа)    
200(1особа)    
50 (1особа)    

8.  Організація та проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни або спеціальності * 

300 
(1 олімп.) 

   

9.  Кількість залучених погодинно та за 
сумісництвом до викладання дисциплін 
провідних виробничників та науковців 
(розраховується як частка від 240 годин)* 

100 
(1особа при 

240 год.) 
   

10. Кількість НПП кафедри, які пройшли 
стажування не менше 1 місяця на базі 
профільних провідних підприємств у 
навчальному році. * 

100 

(1 НПП) 
   

11. Кількість нових лабораторних установок  та 
устаткування, розроблених за начальний рік та 
впроваджених в освітній процес (за наявності 
затверджених методичних вказівок)* 

40 
(1 устан.) 

   

* - надати додаток з переліком та підтвердження 

Рейтинг з навчальної роботи визначається співвідношенням загальної суми балів за показники в 

навчальній роботі до кількості ставок на кафедрі у звітному навчальному році 
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НАУКОВА РОБОТА І МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 
з/п Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Кількісні 

показники 

Самоаналіз 

(бали) 

Фактично 

(бали) 

1.  Наявність наукової лабораторії НДІ 

університету * 
25 (1лаб.)    

2.  Отримання гранту або фінансування 
запиту за участь у науковому проекті (у 
разі співавторства – з фіксованим 
відсотком власного внеску):* 
 міжнародний 
 
 держбюджетний або госпдоговірний 

 
∑ бал. 

 
 

50 
(1 тис. грн) 

10 
(1 тис. грн) 

   

3.  Економічна ефективність від 

упровадження наукових розробок  

кафедри  (в т.ч. і патентів на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки) в 

ТДАТУ  та його НВЦ , тис. грн. * 

10 

(за 1 тис.) 
   

4.  Захист НПП кафедри дисертаційних робіт 
у навчальному році:* 
- доктора наук 
- кандидата наук (доктора філософії) 

Σ бал. 

 
200 (1НПП) 
100 (1НПП) 

   

5.  Видання НПП кафедри монографій у 

звітному навчальному році (у разі 

співавторства – з фіксованим відсотком 

власного внеску):* 

- у країнах ЄС 

- в Україні та інших країнах 

 

 

 

 

50 (1 у.д.а.) 

20 (1 у.д.а.) 

   

6.  Отримання НПП авторських свідоцтв та/ 
або патентів (у разі співавторства – з 
фіксованим відсотком власного внеску): 
- корисні моделі 
- винахід, промислові зразки 

 
 
 

50 (1 пат.) 
100 (1 пат.) 

   

7.  Наукові публікації НПП кафедри у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричної бази Scopus у звітному 
навчальному році (у разі співавторства – з 
фіксованим відсотком власного внеску)* 

200 
(1 стат.) 

   

8.  Наукові публікації НПП кафедри у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричної бази Web of Science Core 
Collection у звітному навчальному році (у 
разі співавторства – з фіксованим 
відсотком власного внеску)* 

150 
(1 стат.) 

   

9.  Наукові публікації НПП (у разі 
співавторства – з фіксованим відсотком 
власного внеску):* 

- у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань 
України; 

- в науково-популярних журналах  
консультаційних (дорадчих) виданнях з 
наукової чи професійної тематики 

 
 
 

30 
(1 стат.) 

 
20 

(1 стат.) 
 
 

   



 5 

№ 
з/п Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Кількісні 

показники 

Самоаналіз 

(бали) 

Фактично 

(бали) 

10. Кількість надрукованих тез доповідей НПП 

кафедри у навчальному році: * 

- на науково-технічних конференціях 

(пленарні засідання та засідання по 

напрямках) і науково-практичних 

семінарах ТДАТУ 

- на міжнародних (в Україні) та 

всеукраїнських конференціях і науково-

практичних семінарах 

-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 

 

5 (1 пуб.) 

 

 

 

15 (1 пуб.) 

 

 

50 (1 пуб.) 

   

11. Кількість організованих міжнародних і 
всеукраїнських конференцій, науково-
практичних семінарів, «Днів поля» (у разі 
сумісної роботи декількох кафедр – з 
фіксованим відсотком внеску кафедри)* 

100 
(1захід) 

   

12. Кількість призових місць, що посіли учні 
під керівництвом НПП:* 
- на рівні області 
- на рівні України 

 
 

25 (за місце) 
50 (за місце) 

   

13. Кількість надрукованих особисто 
студентами наукових праць:* 
- у збірниках тез наукових конференцій 
- у наукових (в т.ч. електронних) 
збірниках України 

- у закордонних виданнях 

Σ бал. 
 
10 (1 публ.) 
30 (1 публ.) 

 
50 (1 публ.) 

   

14. Кількість конкурсних робіт, які посіли 
призове місце на міжнародних, 
Всеукраїнських конкурсах та інших 
регіональних і державних конкурсах 
наукових робіт *: 
- переможці 1-го етапу  
- переможці 2-го етапу 
-  переможці міжнародного конкурсу 

 
Σ бал. 

 
 
 

25 
50 
100 

   

15. Кількість отриманих студентами 
авторських свідоцтв у співавторстві або 
під керівництвом викладача на науковий 
твір і патентів на винаходи, корисні 
моделі та промислові зразки* 

25 (1пат.)    

16. Кількість договорів, укладених кафедрою із 
міжнародними організаціями/асоціаціями у 
навчальному році* 

50 
(1 договір) 

   

17. Кількість залучених у навчальному році до 
викладання дисциплін кафедри  іноземних 
спеціалістів* 

до 50    

* - надати додаток з переліком та підтвердження 

Рейтинг з наукової роботи і міжнародної діяльності визначається співвідношенням загальної суми 

балів за показники в науковій роботі до кількості ставок на кафедрі у звітному навчальному році 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ 
пп 

Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Кількісні 

показники 
Самоаналіз 

(бали) 
Фактично 

(бали) 
1.  Показник зарахованих у навчальному році 

абітурієнтів на денну або заочну форму із 

закріплених за кафедрою ЗОШ, ВПУ і ліцеїв
1
: 

 

райоблзарах ККБАР   

 
де А – кількість зарахованих у звітному році 

до університету абітурієнтів на денну 

або заочну форму із закріплених за 

кафедрою районів, ЗОШ, ВПУ і ліцеїв 

згідно із списками наданих кафедрами 

у ЦПДП, осіб*; 

Б – кількість балів за одну зараховану 

особу із закріплених за кафедрою 

ЗОШ, ВПУ і ліцеїв, Б=100 балів; 

Кобл – коефіцієнт області
2
; 

Край – коефіцієнт міста та району
3
. 

 

 

 

 

Рзарах 

   

2.  Зараховано у навчальному році інших 

абітурієнтів на денну або заочну форму згідно 

із списками кафедр, наданих у ЦПДП, осіб: 

- із ЗОШ, ВПУ і ліцеїв, які не закріплені 

за кафедрами або з інших регіонів*; 

- випускників навчальних закладів 

минулих років*; 

- коледжів, технікумів, які не входять 

до структури ТДАТУ (за узгодженням 

з деканом факультету або керівником 

ННІЗУП)*; 

- переведені до університету на старші 

курси з інших ВНЗ (за узгодженням з 

деканом факультету або керівником 

ННІЗУП)*; 

- з неспоріднених спеціальностей на 

старші курси (за узгодженням з 

деканом факультету або керівником 

ННІЗУП)*; 

- на другий магістерський рівень з 

числа випускників ТДАТУ минулих 

років або інших ВНЗ (за узгодженням 

з деканом факультету або керівником 

ННІЗУП)*; 

- отримання другої вищої освіти (за 

узгодженням з деканом факультету 

або керівником ННІЗУП)*. 

Σ бал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

(1особа) 

   

3.  Зараховано абітурієнтів до ВСП університету 

у навчальному році (згідно із списками 

наданих у ВПДП), які за результатами ЗНО 

для вступу в університет не набрали 

необхідну кількість балів (при наявності 

довідки з коледжу)* 

50 

(1особа) 
   

4.  Зараховано іноземних громадян до 

університету у навчальному році (згідно 

інформації, що зареєстрована протягом 

навчального року у ВПДП) * 

150 

(1особа) 
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№ 
пп 

Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Кількісні 

показники 
Самоаналіз 

(бали) 
Фактично 

(бали) 
5.  Проведено профорієнтаційних заходів у 

навчальному році з учнівською та 
студентською молоддю (коледжі, технікуми, 
ПТУ) * 
- зустрічі на годинах спілкування (місто, 
район) 
- зустрічі з батьками (місто, район) 
- виступів на засіданні педагогічної ради 
(місто, район) 
- виступів на профорієнтаційних заходах, що 
організовані міськими (селищними) радами, 
центрами зайнятості населення, тощо 
- проведення круглів столів з директорами 
закладів освіти із закріплених за кафедрою 
районів, ЗОШ, ВПУ і ліцеїв 
- організація кафедрою профорієнтаційних 
екскурсій до університету учнів із 
загальноосвітніх шкіл районів і областей  

 
Σ бал. 

 
 

5,10 (1зах.) 
 

5,10 (1зах.) 
5,10 (1зах.) 

 
10 (1зах) 

 
 

до 100 (1зах) 
 
 

до 50 (1зах) 
 

   

6.  Здійснено керівництво (консультації) у 
навчальному році пізнавальними або науково-
дослідними роботами учнів навчальних 
закладів, МАН, коледжів та відмічено 
доповідей за результатами науково-
практичної конференції університету (осіб), а 
також участь у роботі комісій  по захисту 
робіт МАН * 

5 
(1особа) 

   

7.  Здійснено організацію профорієнтаційних 
заходів у навчальному році на кафедрі з 
учнівською молоддю у вигляді:* 

- брейн-рингів; 
- конкурсів (у т.ч. інтерактивних); 
- предметних олімпіад (у т.ч. інтернет-

олімпіад); 
- творчих конкурсів 
- конференцій 

20  
(1 захід) 

  

 

8.  Здійснено організацію профорієнтаційних 
заходів кафедрою:* 

- підшефних шкіл; 
- громади або району. 

 
 

50 (1 захід) 
100 (1 захід) 

   

9.  Здійснено участь в шкільних (класних) 
культурно-масових заходах, направлених на 
профорієнтацію учнівської молоді та 
орієнтацію їх до вступу в ТДАТУ у 
навчальному році * 

10  
(1 захід) 

   

10.  Здійснено організацію в університеті або 
приймання участі в школі у спортивних 
заходах разом з учнівською молоддю у 
навчальному році * 

10  
(1 захід) 

   

11.  Кількість співробітників кафедри, які 
працювали в приймальній комісії у 
навчальному році* 

100 
(1особа) 

   

* - надати додаток з переліком та підтвердження 
Рейтинг з профорієнтаційної роботи визначається співвідношенням загальної суми балів за 
показники в профорієнтаційній роботі до кількості викладачів кафедри, які працювали у звітному 
навчальному році не менше ніж на 0,5 ставки. 
Примітка: 

1
 – якщо за кафедрою закріплені ЗОШ, ВПУ і ліцеїв з різних районів і областей, то показник 

зарахованих абітурієнтів із закріплених за кафедрою розраховується як сума показників 
розрахованих окремо по кожному навчальному закладу відповідного району або області;  

2
 - коефіцієнт області (Запорізька – Кобл=1; Херсонська - Кобл=5; інші області України та  

АР Крим - Кобл=20); 
3
 – коефіцієнт міста Мелітополь або району Запорізької області (м. Мелітополь – Край=3; 

Мелітопольський - Край=4; Якимівський, Приазовський, Веселівський - Край=6; Токмацький, 
Михайлівський, Кам'янсько-Дніпровський, Приморський, Бердянський, Чернігівський, 
Більмацький, Великобілозерський, Пологівський, Василівський - Край=10; Гуляйпільський, 
Вільнянський, Оріхівський, Запорізький, Розівський, Енергодарський - Край=20) 
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ВИХОВНА РОБОТА 

 
№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 

Кількісні 

показники 

Самоаналіз 

(бали) 

Фактично 

(бали) 

1.  Кількість студентів (підготовлених 

особисто НПП кафедри), які 

отримали спортивну кваліфікацію у 

навчальному році *: 

- майстер міжнародного класу, 

заслужений майстер спорту  

- майстер спорту, кандидат у 

майстри спорту  

 

Σ бал. 

 

 

60 (1 студ.) 

 

30 (1 студ.) 

 

   

2.  Кількість студентів (підготовлених 

особисто НПП кафедри), які стали 

учасниками або переможцями 

різноманітних конкурсів (крім 

олімпіад і  конкурсів наукових 

робіт) у навчальному році:* 

- міжнародних  

- Всеукраїнських  

- регіональних, обласних 

 

Σ бал. 

 

 

 

 

до 120 (1 студ.) 

до 60 (1 студ.) 

до 30 (1 студ.) 

   

3.  Організовано та проведено заходів 

у навчальному році за напрямами 

виховної роботи * 

до 30 (1 захід)    

* - надати додаток з переліком та підтвердження 
Рейтинг з виховної роботи визначається співвідношенням загальної суми балів за показники в 
виховній роботі до кількості ставок на кафедрі у звітному навчальному році 



ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Кількісні 

показники 

Самоаналіз 

(бали) 

Фактично 

(бали) 

1.  Кількість штатних НПП кафедри, які 

отримали звання академіка, члена-

кореспондента наук у навчальному році* 

- державних галузевих академій 

- недержавних галузевих академій 

 

 

 

500 (1 НПП) 

25 (1 НПП) 

   

2.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

роботі у складі міжгалузевої експертної ради 

Акредитаційної комісії України, Науково-

методичної комісії та інших рад, комісій, 

комітетів створених при Міністерстві освіти і 

науки України, галузевих експертних рад 

НАЗЯВО або експертних комісій з 

акредитації освітніх програм у навчальному 

році * 

50 

(1 рада або 

комісія ) 

   

3.  Кількість штатних НПП, які є членами 

спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій * 

10 

(1 рада) 
   

4.  Кількість отриманих штатними НПП, 

державних нагород, почесних звань, відзнак 

МОН, Уряду, ЗОДА, ЗОР  

у навчальному році * 

25 

(1 нагорода) 
   

5.  Кількість справ підготовлених НПП кафедри 

у навчальному році (у разі сумісної роботи 

декількох кафедр – з фіксованим відсотком 

внеску кафедри) * 

- ліцензійних 

- акредитаційних 

 

 

 

 

до 50 (1спр.) 

до 100 (1спр) 

   

6.  Кількість документів переданих НПП до 

Репозитарію ТДАТУ впродовж звітного року 

5 

(1 докум.) 
   

7.  Кількість переданих до наукової бібліотеки 

друкованих видань викладача впродовж 

звітного року * 

20 

(1 видання) 
   

8.  Перше місце у вебометричному рейтингу 

кафедр за окремим показником 
100    

9.  Призове місце у вебометричному рейтингу 

кафедр: 

- перше 

- друге 

- третє 

 

 

200 

100 

50 

   

10.  Виконання робіт за напрямом виробничої 

діяльності ТДАТУ (ремонт с.г. техніки, 

автомобілів, сад, розсадник тощо) * 

до 100 

(за кожний 

напрямок) 

   

* - надати додаток з переліком та підтвердження 

Рейтинг з організаційної роботи визначається співвідношенням загальної суми балів за показники в 

організаційній роботі до кількості ставок на кафедрі у звітному навчальному році 

 

 

Кількість штатних одиниць (ставок) на кафедрі у навчальному році: _______ 
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Порядок організації та проведення рейтингового оцінювання 

діяльності кафедр університету 

1.1. Показники формуються на кафедрах університету за результатами роботи 

у звітному навчальному році, обговорюються на засіданні кафедри і надаються до 

науково-методичного центру не пізніше 5 вересня у електронному та письмовому 

варіанті (з додатками), затверджені протоколом засідання кафедри, завідувачем 

кафедри і деканом факультету. 

1.2. Наказом ректора до 10 вересня затверджується склад комісій з 

рейтингового оцінювання кафедр за напрямами роботи: 

 комісія з навчальної роботи та підвищення кваліфікації; 

 комісія з наукової роботи та міжнародної діяльності; 

 комісія профорієнтаційної роботи; 

 комісія з виховної роботи; 

 комісія з організаційної роботи. 

1.3. Інформація перевіряється комісіями в період з 10 вересня по 25 вересня за 

напрямами роботи кафедр відповідно до затвердженої методики та критеріїв 

оцінювання. Під час перевірки комісія за відповідним напрямом має право вносити 

інші показники рейтингу, які суттєвими для рейтингу університету з нарахуванням 

додаткових балів. 

1.4. Результати перевірки оформлюються протоколами, підписуються 

членами комісії і завідувачем кафедри та надаються у Науково-методичний центр 

університету не пізніше 25 вересня. 

1.5. Для підрахунку рейтингу Науково-методичний центр систематизує та 

узагальнює інформацію показників рейтингового оцінювання діяльності кафедр, яка 

представлена комісіями. 

1.6. Результати рейтингового оцінювання діяльності кафедр обговорюються 

та затверджуються щорічно у вересні на засіданні Вченої ради університету. 


