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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Наявність затвердженого плану роботи кафед-

ри та усіх протоколів засідань кафедри і мето-

дичних семінарів 

-15 

(при відсу-

тності) 

 наявність затвердженого плану 

роботи кафедри на звітний на-

вчальний рік; 

 відповідність плану затвердже-

ній структурі; 

 відповідність звіту і плану кафе-

дри за навчальний рік. 

 наявність на кафедрі друкованих 

і підписаних протоколів усіх за-

сідань відповідно до плану 

Бали за наявність плану роботи 

кафедри не надаються. У разі від-

сутності плану роботи кафедри 

або невідповідність будь-якого з 

вказаних критеріїв кафедра отри-

мує «мінус» 15 балів від загальної 

кількості балів з навчальної роботи 

2.  Кількість навчально-методичних комплексів 

дисциплін, які відповідають встановленим кри-

теріям * «/» 

 

- оновлених за навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- розроблених за навчальний рік 

20 

(1НМКД) 

Сумарний показник усіх оновлених 

та розроблений за звітний навчаль-

ний рік НМКД на кафедрі: 

 

Бали нараховуються при відповід-

ності оновлених НМКД усім на-

ступним критеріям: 

 наявність друкованого НМКД на 

кафедрі; 

 відповідність складових НМКД 

вимогам Положення; 

 відповідність складових НМКД 

робочій програмі з дисципліни 

на звітний навчальний рік. 

50 

(1НМКД) 

Бали нараховуються при введені 

згідно навчального плану нових 

навчальних дисциплін (за змістом, 

а не назвою) при відповідності 

розроблених НМКД усім приведе-

ним вище критеріям. 

3.  Кількість навчально-методичних комплексів 

дисциплін, які не відповідають встановленим 

критеріям * «/» 

-30 

(1НМКД) 

Бали знімаються при невідповідно-

сті НМКД будь-якому з наступних 

критеріїв: 

 наявність друкованого НМКД на 

кафедрі; 

 невідповідність складових 

НМКД вимогам Положення; 

 невідповідність складових 

НМКД робочій програмі з дис-

ципліни на звітний навчальний 

рік. 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

4.  Кількість розробленого за навчальний рік ме-
тодичного забезпечення  * «/» 

10 
(1 ум. а.а.) 

 наявність нового розробленого 
методичного забезпечення з дис-
ципліни (у друкованому варіанті 
та достатній кількості), затвер-
дженого у навчальному році ме-
тодичною комісією відповідного 
факультету (перевіряється по 
протоколам методичних комісій 
факультетів або ННІ ЗУП); 

 оформлення переліку методич-
них вказівок у додатку відповід-
но до вимог оформлення бібліо-
графії (додаток 1). 

 при розрахунку балів визнача-
ється загальна сума сторінок 
усіх затверджених у навчально-
му році методичних вказівок, 
визначається їх загальна кіль-
кість в умовних авторських ар-
кушів (поділом на 16) і отримана 
кількість ум.а.а. помножується 
на 10 балів. (1 ум.а.а. – 16 сто-
рінок формату А4 надрукованих 
шрифтом 14 через 1 інтервал) 

 при розробці методичних вказі-
вок у співавторстві з викидачами 
різних кафедр, бали розподіля-
ються у відсотковому співвід-
ношенні до особистого внеску 
кожного з авторів кафедри. 

5.  Кількість розроблених у навчальному році тес-
тових комплексів з дисциплін для перевірки 
знань порталі* «/» 

10 
(1 дисц.) 

 наявність у додатку рейтингу 
переліку розроблених та розмі-
щених на Навчально - інформа-
ційному порталі тестових ком-
плексів (зразок у додатку 1) 

 попередня перевірка у НМЦ 
наявності тестових баз з дисцип-
лін згідно реєстру дисциплін ка-
федри; 

 наявність на НІП не менше 120 
тестових питань з дисципліни; 

 10 балів надається за кожну 
електронну базу в незалежності 
від кількості спеціальностей, на 
яких вона використовується 

6.  Кількість відсутніх тестових комплексів для 
перевірки знань з дисциплін на порталі* «/» -10 

при відсу-
тності 

комплексів 

 у разі відсутності тестових ком-
плексів на НІП або їх невідпові-
дності встановлених Положен-
ням вимогам знімається по 10 
балів за кожний такий комплекс 

7.  Наявність і робота методичного кабінету 

до 25 

 наявність на кафедрі спеціалізо-
ваного методичного кабінету  
(до 20 балів в залежності від об-
сягу фонду примірників); 

 наявність бібліографії у методи-
чному кабінеті (5 балів) 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

8.  Кількість баз практик задіяних у навчальному 

році: 

 

 

 

 

 

- кількість індивідуальних баз ви-

робничих практик задіяних у на-

вчальному році 

 

 

 

 

- кількість групових баз виробни-

чих практик задіяних у навчаль-

ному році 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал 

за кожну 

індивідуа-

льну базу 

виробни-

чої прак-

тики 

10 балів 

за кожну 

групову 

базу виро-

бничої 

практики 

Сумарний показник кількості усіх 

баз задіяних у звітному навчаль-

ному році для проведення вироб-

ничої або науково-дослідної прак-

тики (згідно наказу ректора уні-

верситету). Навчальні та передди-

пломні практики не враховуються. 

Бали нараховуються за кожну базу 

практики з кількістю одночасно 

 1-2 студента при наявності за-

твердженого в навчальному році 

договору та оформленого паспор-

ту бази практики. 

 

Бали нараховуються за кожну базу 

практики з кількістю одночасно не 

менше 3 студентів при наявності 

затвердженого в навчальному році 

договору та оформленого паспор-

ту бази практики. 

У разі відсутності затвердженого 

у звітному навчальному році дого-

вору зі студентом або паспорту  

бази практики - бали не нарахову-

ються 

У разі відсутності на сайті кафед-

ри відповідної інформації бали не 

нараховуються 

9.  Кількість конференцій проведених кафедрою у 

навчальному році за підсумками практик *: 

до 20 

за одну 

конферен-

цію 

 Документація (протокол, стаття, 

фото, збірник тощо), що підтве-

рджує проведення конференції 

на кафедрі за підсумками прак-

тик (10 балів); 

 присутність на конференції 

представників баз практик, ви-

робничників і фахівців відповід-

ної галузі (10 балів). 

У разі відсутності на сайті кафед-

ри відповідної інформації бали не 

нараховуються 

10. Кількість виданих підручників за навчальний 

рік з грифом вченої ради університету * 

15 

(1 у.д.а.) 

Бали нараховуються з урахуван-
ням таких критеріїв: 

 наявність переліку надрукованих 
типографським способом підру-
чників за навчальний рік з гри-
фом вченої ради ВНЗ України, 
оформленого у відповідності до 
вимог оформлення бібліографії 
(додаток 1); 

 наявність надрукованого оригі-
нала підручника, рік видання 
якого відповідає звітному н.р. 

 при видавництві підручника у 
співавторстві з викидачами різ-
них кафедр, бали розподіляють-
ся у відсотковому співвідношен-
ні до особистого внеску кожного 
з авторів кафедри (при чому 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

особистий  внесок авторів інших 
ВНЗ в розрахунок показника 
рейтингу не враховується); 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

11. Кількість виданих навчальних посібників за 

навчальний рік з грифом вченої ради універси-

тету * 

10 

(1 у.д.а.) 

Бали нараховуються з урахуван-
ням таких критеріїв: 

 наявність переліку надрукованих 
типографським способом навча-
льних посібників за навчальний 
рік з грифом вченої ради ВНЗ 
України, оформленого у відпові-
дності до вимог оформлення бі-
бліографії (додаток 1); 

 наявність надрукованого оригі-
нала навчального посібника, рік 
видання якого відповідає звіт-
ному н.р. 

 при видавництві навчального 
посібника у співавторстві з ви-
кидачами різних кафедр, бали 
розподіляються у відсотковому 
співвідношенні до особистого 
внеску кожного з авторів кафед-
ри (при чому особистий  внесок 
авторів інших ВНЗ в розрахунок 
показника рейтингу не врахову-
ється); 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

12. Кількість виданих навчально-методичних посі-

бників або посібників для самостійної роботи 

студентів 

5 

(1 у.д.а.) 
Бали нараховуються з урахуван-
ням таких критеріїв: 

 наявність переліку надрукованих 
типографським способом навча-
льно-методичних посібників, 
посібників для самостійної ро-
боти студентів, конспектів лек-
цій, та практикумів за навчаль-
ний рік з грифом вченої ради 
ВНЗ України, оформленого у ві-
дповідності до вимог оформлен-
ня бібліографії (додаток 1); 

 наявність надрукованого оригі-
нала навчально-методичного по-
сібника, посібника для самостій-
ної роботи студентів, конспекту 
лекцій, або практикуму, рік ви-
дання якого відповідає звітному 
н.р. 

 при видавництві у співавторстві 
з викидачами різних кафедр, ба-
ли розподіляються у відсотково-
му співвідношенні до особисто-
го внеску кожного з авторів ка-
федри (при чому особистий  
внесок авторів інших ВНЗ в роз-
рахунок показника рейтингу не 
враховується); 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

13. Кількість виданих конспектів лекцій або прак-

тикумів 

3 

(1 у.д.а.) 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

14. Кількість опублікованих статей методичного 
характеру за навчальний рік * 

20 
(1стат.) 

 наявність переліку надрукованих 
статей методичного характеру, 
оформленого у відповідності до 
вимог оформлення бібліографії 
(додаток 1); 

 наявність оригінала або копії 
статті методичного характеру, рік 
видання яких відповідає звітному 
навчальному року. 

 при видавництві статті у співав-
торстві з викидачами різних ка-
федр, бали розподіляються у від-
сотковому співвідношенні до осо-
бистого внеску кожного з авторів) 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

15. Використання ЕОМ в навчальному процесі: «/» 
∑ бал. 

Визначається спеціальною комісі-
єю під керівництвом начальника 

центру інформаційних технологій 
– кількість лекцій з елементами комп‘ютерного 
супроводу (презентаційні, мультимедійні, ані-
маційні) * 

1 
(лекція) 

 наявність електронних версій 

лекцій з елементами 

комп‘ютерного супроводу та їх 

відповідність робочій програмі з 

дисципліни. 

презентація – це інформаційний 

інструмент, який дозволяє донести 

до цільової аудиторії інформацію 

про об‘єкт у зручній формі. Пред-

ставляє собою поєднання тексту, 

гіперпосилань, графіки, анімації, 

відео та звуку. 

мультимедіа – це взаємодія візу-

альних і аудіоефектів під управлін-

ням ПЗ, які об‘єднують текст, звук, 

графіку, фото і відео з можливістю 

інтерактивної взаємодії з нею. 

анімація – це комп‘ютерна імі-

тація рухів за допомогою зміни 

об‘єктів або показу послідовних 

зображень з фазами руху. 

– кількість лекцій з елементами комп‘ютерного 
супроводу (презентаційні, мультимедійні, ані-
маційні) * 

- розроблено за навчальний рік 
- оновлено за навчальний рік 

 
 
 

10 (лекція) 
2 (лекція) 

– кількість лабораторних, практичних, семінар-
ських занять з елементами комп‘ютерного су-
проводу (презентаційні, мультимедійні, аніма-
ційні) * 

- розроблених за навчальний рік 
- оновлено за навчальний рік 

 
 
 
 

5 (1робота) 
2 (1робота) 

 наявність електронних версій 

лабораторних, практичних, семі-

нарських робіт з елементами 

комп‘ютерного супроводу та їх 

відповідність робочій програмі з 

дисципліни. 

- кількість тестових комплексів дисциплін, що 
використовуються у навчальному процесі (база 
тестового комплексу дисципліни) 

1 бал 
(20 тестових 

питань) 

 наявність електронної тестової 

бази з дисципліни (відповідно до 

затвердженого тестового ком-

плексу). 

Один бал надається за кожні 20 

тестових питань в базі, якщо еле-

ктронна тестова база використо-

вується при тестуванні студентів 
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– кількість програмних засобів та Web-додатків 
(навчальних, контролюючих, розрахункових) * 

5 
(1 прогр.) 

 демонстрація програмних засо-
бів та Web-додатків та їх відпо-
відність робочій програмі з дис-
ципліни. 
програмні засоби – це набір ал-

горитмів, реалізованих за допомо-
гою якої-небудь мови програму-
вання. 

Web-додаток – це клієнт-
серверне застосування з викорис-
танням у якості клієнта браузер, а 
сервер у якості Web-сервера, яке 
імітує роботу настільного застосу-
вання. 

– кількість програмних засобів та Web-додатків 
навчальних, контролюючих, розрахункових), 
які розроблені на кафедрі за навчальний рік * 

до 20 
(1 прогр.) 

– кількість інформаційно-довідкових систем, 
баз даних, які використовуються в начальному 
процесі * 

1 
(1 прогр.) 

 демонстрація наявних інформа-
ційно-довідкових систем, баз да-
них та їх відповідність робочій 
програмі з дисципліни. 
інформаційно-довідкова систе-

ма – це інформаційна система, в 
основі якої лежить база даних і яка 
має набір інструментів для автома-
тизованої обробки довідкової інфо-
рмації. 

база даних – це спільно викорис-
товуваний набір логічно зв'язаних 
даних, а також опис цих даних, 
призначений для задоволення інфо-
рмаційних потреб організації. 

– кількість інформаційно-довідкових систем, 
баз даних, які розроблені на кафедрі за навча-
льний рік * 

до 10 
(1 прогр.) 

– кількість інтерактивних засобів (навчальних, 
контролюючих, розрахункових), розроблених 
на кафедрі за навчальний рік * 

до 10 
(1 засіб) 

 демонстрація наявних інтерак-
тивних засобів та їх відповід-
ність робочій програмі. 
інтерактивні засоби (викорис-

тання програмних засобів без явних 
елементів програмування), мають 
на увазі активну взаємодію корис-
тувача з розробленим продуктом. 

16. Кількість навчальних електронних видань, роз-
роблених за навчальний рік *: 

 електронний аналог друковано-
го видання навчального посіб-
ника 

 електронний підручник (посіб-
ник) 

 
 

50 
(1 посіб.) 

 
200 

(1 підр.) 

 демонстрація наявних електрон-
них видань та їх відповідність 
вимогам 

 відповідність робочій програмі з 
дисципліни. 

 доступ до електронного видання 
в електронній бібліотеці універ-
ситету 

 доступ до електронного підруч-
ника в он-лайн режимі 

 при розробці електронного під-
ручника (посібника) у співавтор-
стві з викидачами різних кафедр, 
бали розподіляються у відсотко-
вому співвідношенні до особис-
того внеску кожного з авторів 
кафедри (при чому особистий  
внесок авторів інших ВНЗ в роз-
рахунок показника рейтингу не 
враховується); 

 електронний підручник (посіб-
ник) має гриф вченої ради уні-
верситету 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 
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зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

17. Кількість електронних навчальних курсів з ди-

сципліни за навчальний рік* 

 

 

 

 розроблених 

 

 

 

 оновлених 

 

 

 

 

 

30 

(1ЕНК) 

 

 

15 

(1ЕНК) 

 наявність ЕНК з дисципліни на 
Навчально-інформаційному пор-
талі ТДАТУ. 

 відповідність ЕНК діючому 
Положенню 

 розробленими вважається ЕНК, 
яки створювався у навчальному 
році вперше з нововведеної дис-
ципліни 

 оновленим вважається ЕНК, 
який був доповнений з ураху-
ванням зміни кількості годинно-
го навантаження дисципліни або 
внесення змін у змістовну части-
ку курсу. 

При копіюванні раніше створеного 
на порталі ЕНК без внесення вище-
зазначених змін бали не нарахову-

ються 
18. Кількість нових наочних матеріалів розробле-

них для освітнього процесу за навчальний рік* 

 стендів 
 
 

 навчальних плакатів 
 
 

 інших наочних матеріалів 

 

 

15 

(1стенд) 

 

5 

(1 плакат) 

 

до 5 

(1 зразок) 

 наявність повністю завершеного 
інформаційного стенду, плакату 
або іншого наочного матеріалу, 
який відповідає навчальній дис-
ципліні або містить інформацію 
про навчальну діяльність кафед-
ри; 

 стенд повинен бути настінним, 
виготовлений з матеріалу, який 
має тверде покриття та мати ес-
тетичний вигляд з використан-
ням сучасних технологій та ма-
теріалів; 

 навчальний плакат – друкований 
аркуш з графічним зображенням 
навчального матеріалу з дисцип-
ліни (розміром формату А1) та 
нанесений на будь-яку тверду 
поверхню. Навчальний плакат 
може бути, як прикріплений до 
стіни, так і бути переносним; 

 бали за стенд або плакат нарахо-
вуються в залежності від його 
формату в розрахунку 15 або 5 
балів за розмір формату А1 при 
відповідності вище вказаних 
критеріїв. Якщо формат менший 
або більший бали нараховуються 
еквівалентно вказаному розміру; 

 іншими наочними матеріалами 
вважаються такі, що виготовлені 
власноруч на кафедрі з метою 
використання їх в навчальному 
процесі (снопи, гербарії, муляжі, 
макети тощо). Бали за такі наоч-
ні матеріали визначаються комі-
сією в залежності від складності 
виготовлення одного зразку, але 
не більше ніж 5 балів за кожний. 
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19. Кількість діючих лабораторних установок, що 

використовується в освітньому процесі *«/» 

5 

(1 лаб. уст.) 

 наявність діючої лабораторної 

установки з обов’язковим мето-

дичним забезпеченням робочого 

місця лабораторної роботи від-

повідно до робочої програми ди-

сципліни; 

 лабораторною установкою може 

вважатися стенд або обладнання 

для виконання лабораторної ро-

боти; 

 бали нараховуються, якщо уста-

новка було виготовлена співро-

бітниками кафедри, а не є прид-

баним приладом, комп’ютером, 

обладнанням чи іншим засобом; 

 незначні за обсягом вкладень у 

виробництво пристрої відно-

сяться до наочного матеріалу; 

 установки, які використовуються 

тільки для наукових досліджень 

співробітників, не вважаються 

лабораторними установками,  

що використовуються в освіт-

ньому процесі. 

20. Кількість діючих мобільних транспортних за-

собів, які використовується в освітньому про-

цесі *«/» 
50 

(1 тр. засіб) 

 наявність на балансі кафедри 
одиниць працездатних транспор-
тних засобів, які використову-
ються у освітньому процесі (тра-
ктори, автомобілі тощо); 

 бали нараховуються при наявно-
сті методичного забезпечення з 
використанням даних засобів 

21. Кількість нових лабораторних установок, за-
проваджених у освітній процес за навчальний 
рік * 

20 
(1лаб. уст.) 

 наявність нових лабораторних 
установок з обов’язковим мето-
дичним забезпеченням робочого 
місця лабораторної роботи від-
повідно до робочої програми ди-
сципліни; 

 лабораторною установкою може 
вважатися стенд або обладнання 
для виконання лабораторної ро-
боти; 

 бали нараховуються, якщо уста-
новка було виготовлена співро-
бітниками кафедри у звітному 
навчальному році, а не є придба-
ним приладом, комп’ютером, 
обладнанням чи іншим засобом; 

 незначні за обсягом вкладень у 
виробництво пристрої відно-
сяться до наочного матеріалу; 

 установки, які використовуються 
тільки для наукових досліджень 
співробітників, не вважаються 
лабораторними установками,  
що використовуються в освіт-
ньому процесі. 
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22. Кількість загальноуніверситетських олімпіад з 
дисципліни, проведених на кафедрі у звітному 
навчальному році * 

5 
(1олім.) 

 наявність в НМЦ університету 
звіту про проведення предметної 
олімпіади на кафедрі; 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

 бали нараховуються з однієї 
дисципліни або спеціальності в 
незалежності від кількості учас-
ників, груп, освітніх рівнів або 
спеціальностей, що приймали 
участь. 

23. Підготовка кафедрою студентів до незалежно-
го заміру знань студентів (дистанційне он-лайн 
тестування зі спеціальностей) 

20 
(1 спец.) 

 бали нараховуються деканом 
факультету для кожної спеціаль-
ності відповідно до особистого 
внеску даної кафедри у підгото-
вку студентів до дистанційного 
он-лайн тестування зі спеціаль-
ностей на порталі «Агроосвіта». 

24. Кількість студентів, підготовлених викладача-
ми кафедри до участі олімпіадах у навчально-
му році * 

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

 
 
 

15 (1особа) 
10 (1особа) 
5 (1особа) 

 бали нараховуються за кожного 
студента, який безпосередньо 
приймав участь у вказаних олім-
піадах при наявності підтвер-
джуючого документу (довідка, 
сертифікат, диплом, грамота, на-
каз на відрядження тощо) 

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

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

 
 

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

 бали нараховуються за кожного 
студента, що здобув перемогу у 
вказаних олімпіадах при наявно-
сті підтверджуючого документу 
(диплом І, ІІ, ІІІ ступеня) 

 наявність на сайті кафедри від-
повідної інформації 

Студенти, що отримали перемогу 
у різних номінаціях і командному 

заліку з олімпіади не враховуються 
26. Кількість організованих кафедрою конкурсів за 

професійним спрямуванням * 

20 
(1 конкурс) 

Конкурсом з професійного спря-
мування вважають конкурс за на-
прямом спеціальності або навча-
льної дисципліни з метою підви-
щення професійного рівня студен-
тів та профорієнтаційної роботи 
(наприклад «Кращий плодоовочі-
вник» для спеціальності «Агроно-
мія» та «Садівництво і виногра-
дарство»; «Кращий токар» для 
спеціальності «Агроінженерія» 
тощо). 
Бали нараховуються при відповід-
ності усіх наступних критеріїв: 

 наявність переліку проведених 
конкурсів у додатку; 

 наявність на кафедрі умов про-
ведення конкурсу; 

 наявність у НМЦ протоколу або 
звіту з проведеного конкурсу за 
професійним спрямуванням в 
якому міститься повна інформа-
ція про учасників, склад журі та 
результати конкурсу; 
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 наявність на сайті університету 
та кафедри інформації про ого-
лошення конкурсу та його під-
сумки. 

27. Обсяг фінансових надходжень до університету 

від навчальної діяльності кафедри у звітному 

навчальному році * 

3 

(за 1 тис.) 

 прибуток від додаткової навча-
льної діяльності кафедри (курси, 
робочі професії тощо) за даними 
планово-економічного відділу 
університету 

 прибуток від наукової діяльнос-
ті, дорадництва, підвищення 
кваліфікації та інших видів дія-
льності, не враховується 

28. Кількість залучених погодинно до викладання 
дисциплін провідних виробничників та науко-
вців* 

100 
(1особа) 

Бали нараховуються при відповід-
ності усіх наступних критеріїв: 

 перелік залучених погодинно до 

навчальної роботи провідних 

виробничників та науковців; 

 наявність звітної документації 

про залучення провідних вироб-

ничників та науковців до навча-

льної роботи (наказ, погодинна 

оплата, індивідуальний план) 

 виробничники або науковці, які 

є співробітниками університету 

або сумісниками кафедри не 

враховуються) 

29. Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади з навчальної дис-
ципліни або спеціальності * 

300 
(1 олімп.) 

Бали нараховується кафедрі, яка 
згідно наказу МОН України про-
водила у звітному навчальному 
році ІІ етап Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади з навчальної 
дисципліни або спеціальності при 
наявності наступних критеріїв: 

 наявність звіту з Олімпіади у 
НМЦ університету; 

 наявність інформації про прове-
дення та підсумки Олімпіади на 
сайті університету та кафедри. 

30. Середній показник якості знань студентів з на-
вчальних дисциплін кафедри в екзаменаційну 
сесію 

 в зимову сесію 
 

 в літню сесію 

 

 

при ≥50% 

250+5(1%) 

при <50% 

10 (1%) 

 бали рахуються окремо по зимо-
вій та літній сесії та складаються 
з відповідним знаком в сумарний 
бал; 

 при середньому показнику якос-
ті знань в сесію з усіх навчаль-
них дисциплін та диференційних 
заліків 50% та більше - кафедра 
нараховує 250 балів за виконан-
ня ліцензійних умов та додатко-
во по 5 балів за кожний відсоток 
вище нормативу; 

 при середньому показнику якос-
ті знань в сесію з усіх навчаль-
них дисциплін та диференційних 
заліків менше 50% - з кафедри 
знімається по 10 балів за кожний 
відсоток нижче нормативу. 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

Приклад: 

 якщо середній показник по дис-
циплінам в сесію 56% маємо 
+280 балів 

 якщо середній показник по дис-
циплінам в сесію 43% маємо  

70 балів 

 загальний бал тоді складає +210 
балів 

31. Середній показник якості знань студентів з на-
вчальних дисциплін кафедри за результатами 
залишкових знань: 

 після сесії 
 

 в період сесії 

 

 

при ≥50% 

250+5(1%) 

при <50% 

10 (1%) 

 бали рахуються окремо по зали-

шковим знанням з перевірених у 

Науково-методичному центрі 

дисциплінам після та в період 

сесії та складаються з відповід-

ним знаком в сумарний бал; 

 при середньому показнику якості 

залишкових знань 50% та більше 

- кафедра нараховує 250 балів за 

виконання ліцензійних умов та 

додатково по 5 балів за кожний 

відсоток вище нормативу; 

 при середньому показнику якос-

ті залишкових знань менше 50% 

- з кафедри знімається по 10 ба-

лів за кожний відсоток нижче 

нормативу. 

32. Кількість наданих в наукову бібліотеку елект-
ронних версій кваліфікаційних випускних ро-
біт здобувачів вищої освіти для створення  ре-
позитарію* 5 

(1 робота) 

 бали нараховуються за кожну 

кваліфікаційну роботу бакалавр-

ського або магістерського рівня 

згідно наказу по університету ві-

дповідного навчального року 

при наявності у репозитарії уні-

верситету її електронної версії 

33. Кількість ненаданих до наукової бібліотеки 
електронних версій кваліфікаційних випускних 
робіт здобувачів вищої освіти для створення  
депозитарію* -5 

(1 робота) 

 бали знімаються за кожну квалі-

фікаційну роботу бакалаврсько-

го або магістерського рівня згід-

но наказу по університету відпо-

відного навчального року при 

відсутності у репозитарії універ-

ситету її електронної версії 

34. Кількість наданих до наукової бібліотеки авто-
рефератів випускних робіт магістрів* 

5 
(1 автореф.) 

 бали нараховуються за кожний 

автореферат випускної роботи 

магістерського рівня згідно на-

казу по університету відповідно-

го навчального року при наявно-

сті у науковій бібліотеці одного 

підписаного екземпляра 

35. Кількість ненаданих до наукової бібліотеки 
авторефератів випускних робіт магістрів* 

-5 
(1 автореф.) 

 бали знімаються за кожний не-

наданий до наукової бібліотеки 

автореферат випускної роботи 

магістерського рівня згідно на-

казу по університету відповідно-

го навчального року 
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№ 

зп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

36. Кількість проведених круглів столів із предста-
вниками підприємств (установ, організацій) 
щодо питань погодження змісту освітніх про-
грам відповідно до профілю кафедри* 

50 
(1 захід) 

Бали нараховуються за кожний 

організований випусковою ка-

федрою круглий стіл із предста-

вниками підприємств (установ, 

організацій) щодо питань пого-

дження змісту навчальних пла-

нів, освітніх або робочих про-

грам навчальних дисциплін від-

повідно до профілю кафедри при 

наявності критеріїв: 

 протокол засідання круглого 

столу 

 відомість реєстрації учасників із 

підписами 

 інформація на сайті університету 

або кафедри 

* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку) 
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НАУКОВА РОБОТА 
№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Критерії оцінювання показни-

ків 

1.  
Наявність наукової лабораторії НДІ університету  

25  

(1лаб.) 
 наявність копій відповідної 

документації НДІ 

2.  Кількість сертифікованих (акредитованих) лабо-

раторій  50 (1лаб.) 
 наявність документації, що 

підтверджує сертифікацію (ак-

редитацію) 

3.  Кількість впроваджених наукових розробок 
10 (1роб.) 

 наявність актів впровадження 

(за межами університету) 

4.  Обсяг бюджетних та госпдоговірних фінансових 

надходжень до університету від наукової діяль-

ності кафедри у навчальному році, тис. грн 

15 

(за 1 тис.) 

 наявність довідки НДЧ 

5.  Економічна ефективність від упровадження нау-

кових розробок  кафедри  (в т.ч. і патентів на ви-

находи та корисні моделі) в ТДАТУ  та його 

ННДЦ, тис. грн 

 

45 

(за 1 тис.) 

 наявність акту впровадження з 

детальними розрахунками еко-

номічної ефективності 

6.  Кількість грантів, стипендій для виконання нау-

кових досліджень 

100 

(грант) 

 наявність документації, що 

підтверджує отримання НПП, 

аспірантами та докторантами  

кафедри гранту або стипендії 

для виконання наукових дослі-

джень. 

7.  Кількість захищених дисертаційних робіт: 

- кандидатських  

- докторських 

 

150(1зах.) 

300 (1зах.) 

 наявність автореферату дисер-

тації або іншої документації, 

яка підтверджує захист. 

8.  Кількість надрукованих наукових монографій: 

- в Україні  

- за межами країни 

 

 

100(1мон.) 

150(1мон.) 

 перелік надрукованих у навча-

льному році монографій, офо-

рмлений у відповідності до 

вимог (додаток1); 

 наявність екземплярів моног-

рафії 

9.  Кількість отриманих авторських свідоцтв на нау-

ковий твір і патентів на винаходи, корисні моделі 

та промислові зразки * «/» 
 

15 

 (1 пат.) 

 перелік одержаних у навчаль-

ному році патентів на винахо-

ди, корисних моделей та про-

мислових зразків, оформлений 

у відповідності до вимог (до-

даток1); 

 наявність оригіналів або копій 

патентів. 

10.  Кількість наукових збірників, видання яких орга-

нізоване кафедрою 

25 

 (1 вип.) 

 перелік збірників, виданих 

кафедрою у навчальному році, 

оформлений у відповідності до 

вимог (додаток1); 

 наявність оригіналу наукового 

збірника. 

11.  Кількість надрукованих наукових праць* «/»: 

- у наукових (в т.ч. електронних) збірниках 

України (крім тих, що зареєстровані в науко-

метричних базах Scopus та Web of Science), 

      в т.ч. іноземною мовою 

 

- у науково-практичних журналах України 

 

-      у закордонних виданнях (крім тих, що зареє-

стровані в наукометричних базах Scopus та 

Web of Science) 

Σ бал. 

10 (1стат.) 

 

 

+5 

 

20 (1стат.) 

 

25 (1стат.) 

 перелік надрукованих у навча-

льному році наукових праць 

оформлений у відповідності до 

вимог (додаток1); 

 наявність оригіналів або копій 

наукових праць. 



 16 

№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Критерії оцінювання показни-

ків 

12.  Кількість наукових праць у виданнях, зареєс-

трованих в наукометричних базах Scopus та 

Web of Science* 

50 

(1стат.) 

 наявність наукової праці в 

наукометричній базі Scopus 

або Web of Science 

13.  Кількість організованих міжнародних та всеукра-

їнських конференцій та науково-практичних се-

мінарів і виставкових заходів* 100 

(1конф.) 

 відповідність плану проведен-

ня конференцій у навчальному 

році; 

 наявність програми конферен-

ції, науково-практичного семі-

нару, виставкового заходу 

14.  Кількість організованих «Днів поля» * 

100 

(1захід) 

 захід проведений кафедрою у 

навчальному році на базі 

ННДЦ університету із залу-

ченням представників місце-

вих, районних, обласних орга-

нів влади та провідних фахів-

ців з даної галузі. 

15.  Кількість доповідей НПП кафедри * «/»:  

- на науково-технічних конференціях (пленар-

ні засідання та засідання по напрямках) і на-

уково-практичних семінарах ТДАТУ 

- на міжнародних (в Україні) та всеукраїнських 

конференціях і науково-практичних семіна-

рах 

-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 

20 (1НПП) 

 

 

30 (1НПП) 

 

80 (1НПП) 

 перелік конференцій та тем 

доповідей НПП; 

 наявність оригіналів або копій 

документації, що підтверджує 

участь НПП кафедри у конфе-

ренції. 

16.  Кількість НПП кафедри, які приймають участь у 

роботі МАН (м. Мелітополь) * 20 (1НПП) 
 перелік НПП які приймають 

участь у роботі МАН (м. Мелі-

тополь) 

17.  Кількість студентів, задіяних у виконанні НДР 

кафедри *«/» 
20 1студ) 

 перелік студентів задіяних у 

виконанні НДР кафедри 

 звіт з НДР по науковій лабора-

торії НДІ 

18.  Кількість конкурсних робіт * «/»: 

 

- 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт 

 

 

- 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт та інших конкурсів 

(обласного та всеукраїнського рівня) 

Σ бал. 

 

25 (1студ.) 

+25 (за 

перемогу) 

50 (1студ.) 

+50 (за 

перемогу) 

 перелік студентів та тем робіт, 

підготовлених викладачами ка-

федри до участі у 1-му та 2-му 

турі конкурсу; 

 витяг з протоколу засідання 

комісії по 1-му туру; 

 наявність грамоти або дипло-

му, що засвідчує участь або 

перемогу у конкурсі, . 

19.  Кількість надрукованих студентських наукових 

праць * «/»: 

- у наукових (в т.ч. електронних) збірниках Укра-

їни  

-    у закордонних виданнях 

Σ 

бал. 

5 

(1пуб) 

30 

(1пуб.) 

 перелік надрукованих у навча-

льному році наукових праць 

оформлений у відповідності до 

вимог (додаток1); 

 наявність оригіналів або копій 

наукових праць. 

20.  Кількість отриманих студентами авторських сві-

доцтв на науковий твір і патентів на винаходи, 

корисні моделі та промислові зразки * «/» 

20 (1пат.) 

 перелік одержаних у навчаль-

ному році патентів на винахо-

ди, корисних моделей та про-

мислових зразків, оформлений 

у відповідності до вимог (до-

даток1); 

 наявність оригіналів або копій 

патентів. 
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№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Критерії оцінювання показни-

ків 

21.  Кількість доповідей студентів * «/»:  

- на науково-технічних конференціях ТДАТУ 

- на міжнародних (в Україні) та всеукраїнських 

конференціях  

-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 

3 

(1допов.) 

5 

(1допов.) 

10 

(1допов.) 

 перелік конференцій та тем 

доповідей студентів; 

 наявність оригіналів або копій 

документації, що підтверджує 

участь студентів у конферен-

ції. 

22.  Кількість доповідей учнів ЗОШ та ліцеїв, залуче-

них до наукової роботи кафедри університе-

ту * «/»:  

- на науково-технічних конференціях ТДАТУ 

- на міжнародних (в Україні) та всеукраїнських 

конференціях  

-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 

 

 

5 

(1допов.) 

10 

(1допов.) 

15 

(1допов.) 

 перелік конференцій та тем 

доповідей учнів ЗОШ та ліцеїв; 

 наявність оригіналів або копій 

документації, що підтверджує 

участь учнів ЗОШ та ліцеїв у 

конференції. 

23.  Кількість захищених дипломних проектів (робіт), 

що впроваджені в ТДАТУ та його ННДЦ * «/» 20 

(1впров) 

 перелік захищених дипломних 

проектів (робіт), що впрова-

джені в ТДАТУ та його ННДЦ 

 наявність актів впровадження 

24.  Сумарний Н-індекс у системі Google Scholar * «/» 20 

(за індекс 1) 
 перелік індивідуальних H-

індексів НПП кафедри  
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку)
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Показник зарахованих абітурієнтів на денну 
або заочну форму із закріплених за кафед-
рою ЗОШ, ВПУ і ліцеїв

1
, //: 

 
де А – кількість зарахованих у звітному році 

до університету абітурієнтів на денну 
або заочну форму із закріплених за 
кафедрою ЗОШ, ВПУ і ліцеїв згідно 
із списками наданих кафедрами у 
ЦПДП, осіб*; 

В – кількість випускників шкіл у звітно-
му році із закріплених за кафедрою 
ЗОШ, ВПУ і ліцеїв, осіб; 

Кобл – коефіцієнт області
2
 

Край – коефіцієнт міста та району
3 

Б – кількість балів за одну зараховану 
особу із закріплених за кафедрою 
ЗОШ, ВПУ і ліцеїв, Б=100 балів. 

 
 
 

Рзарах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кількість балів розраховується за 

формулою згідно з наказом про 

зарахування до університету та 

тільки відповідно до списків, що 

надані у відділ профорієнтації та 

довузівської підготовки до 25.06 

звітного навчального року 

 показник визначається як середнє 

значення на 1 викладача, який 

працює не менше ніж на 0,5 став-

ки 

 комісія має право нарахувати 

кафедрі бали за осіб із незакріп-

лених ЗОШ, ВПУ, ліцеїв, лише за 

умови відсутності тієї ж особи у 

списках бажаючих вступити до 

ТДАТУ в звітах закріпленої ка-

федри, що надані протягом на-

вчального року у відділ профорі-

єнтації та довузівської підготов-

ки; 

 якщо за кафедрою закріплені 

ЗОШ, ВПУ і ліцеїв з різних райо-

нів і областей, то показник зара-

хованих абітурієнтів із закріпле-

них за кафедрою розраховується 

як сума показників розрахованих 

окремо по кожному навчальному 

закладу відповідного району або 

області;  

 коефіцієнт області (Запорізька – 

Кобл=1; Херсонська - Кобл=5; інші 

області України та  

АР Крим - Кобл=20); 

 коефіцієнт міста та району (м. 

Мелітополь – Край=1; Мелітопо-

льский - Край=3; Якимівський, 

Приазовський, Веселівський - 

Край=4; Токмацький, Михайлівсь-

кий, Кам'янсько-Дніпровський, 

Приморський, Бердянський, Чер-

нігівський, Більмацький, Велико-

білозерський, Пологівський, Ва-

силівський - Край=10; Гуляйпіль-

ський, Вільнянський, Оріхівсь-

кий, Запорізький, Розівський, 

Енергодарський - Край=20) 
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№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

2.  Зараховано інших абітурієнтів на денну або 
заочну форму згідно із списками кафедр, на-
даних у ЦПДП, осіб, //: 

- із ЗОШ, ВПУ і ліцеїв, які не закріп-
лені за кафедрами або з інших регіо-
нів*; 

- випускників навчальних закладів ми-
нулих років*; 

- коледжів, технікумів, які не входять 
до структури ТДАТУ (за узгоджен-
ням з деканом факультету або керів-
ником 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 де-
каном факультету або керівником 
ННІЗУП)*; 

- на другий магістерський рівень з чи-
сла випускників ТДАТУ минулих 
років або інших ВНЗ (за узгоджен-
ням з деканом факультету або керів-
ником ННІЗУП)*; 

- отримання другої вищої освіти (за уз-
годженням з деканом факультету або 
керівником ННІЗУП)*. 

Σ бал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
(1особа) 

 бали нараховуються за кожну 

особу із зазначеної категорії згід-

но з наказом про зарахування до 

університету та тільки відповід-

но до списків, що надані у відділ 

профорієнтації та довузівської 

підготовки до 25.06 звітного на-

вчального року 

 показник визначається як середнє 

значення на 1 викладача, який 

працює не менше ніж на 0,5 став-

ки 

 особи, які вступили на заочну 

форму навчання, зараховуються 

як в період літньої, так і поперед-

ньої осінньої приймальної ком-

панії за узгодженням із керівни-

ком ННІ ЗУП; 

 особи із зазначених категорій, які 

вступили на денну форму на-

вчання, зараховуються тільки за 

погодженням із деканом факуль-

тету з відповідної спеціальності. 

3.  Зараховано абітурієнтів до ВСП університе-

ту у навчальному році (згідно із списками 

наданих у ВПДП), які за результатами ЗНО 

для вступу в університет не набрали необ-

хідну кількість балів (при наявності довідки 

з коледжу)* «//» 
50 

(1особа) 

 бали нараховуються лише за 

випускників 11 класів, які згідно 

списків наданих до ВПДП протя-

гом навчального року планували 

вступити до ТДАТУ, але не на-

брали прохідний бал з одного із 

предметів ЗНО та були рекомен-

довані кафедрою до вступу у 

ВСП університету. 

 показник визначається як середнє 

значення на 1 викладача, який 

працює не менше ніж на 0,5 став-

ки 

4.  Зараховано іноземних громадян до універси-

тету у навчальному році (згідно інформації, 

що зареєстрована протягом навчального ро-

ку у відділі довузівської підготовки) * 
150 

(1особа) 

 Бали нараховуються за кожного 

іноземного громадянина зарахо-

ваного наказом на підготовчі ку-

рси або до університету у навча-

льному році (згідно із списками 

наданих у відділ профорієнтації 

довузівської підготовки); 

 показник визначається без ураху-

вання кількості ставок на кафедрі 
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№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

5.  Проведено профорієнтаційних заходів з уч-

нівською та студентською молоддю (коле-

джі, технікуми, ПТУ) * «//» 

- зустрічі на годинах спілкування (місто, ра-

йон) 

- зустрічі з батьками (місто, район) 

- виступів на засіданні педагогічної ради (мі-

сто, район) 

- виступів на профорієнтаційних заходах, що 

організовані міськими (селищними) радами, 

центрами зайнятості населення, тощо 

Σ бал. 

 

 

5,10 (1зах.) 

 

5,10 (1зах.) 

5,10 (1зах.) 

 

10 (1зах) 

 

 

 наявність переліку профорієнта-

ційних заходів проведених кафе-

дрою з учнівською та студентсь-

кою молоддю (коледжі, техніку-

ми, ПТУ); 

 відповідність переліку інформа-

ції, зареєстрованої у відділі 

профорієнтації та довузівської 

підготовки; 

 наявність інформації на сайті 

університету або кафедри. 

6.  Здійснено керівництво (консультації) пізна-

вальними або науково-дослідними роботами 

учнів навчальних закладів, МАН, коледжів 

та відмічено доповідей за результатами нау-

ково-практичної конференції університету 

(осіб), а також участь у роботі комісій  по 

захисту робіт МАН * «//» 

5 

(1особа) 

 наявність відповідного переліку 

проведеної роботи; 

 відповідність переліку інформа-

ції, зареєстрованої у відділі 

профорієнтації та довузівської 

підготовки. 

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

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

олімпіад); 
- творчих конкурсів, тощо. 

10  
(1 захід) 

 наявність відповідного переліку 

проведеної роботи; 

 відповідність переліку інформа-

ції, зареєстрованої у відділі 

профорієнтації та довузівської 

підготовки; 

 наявність інформації на сайті 

університету або кафедри. 

8.  Здійснено організацію профорієнтаційних 
заходів кафедрою: 

- підшефних шкіл; 
- громади або району. 

 
 

50 (1 захід) 
100 (1 захід) 

 наявність відповідного переліку 

проведеної роботи; 

 відповідність переліку інформа-

ції, зареєстрованої у відділі 

профорієнтації та довузівської 

підготовки; 

 наявність інформації на сайті 

університету або кафедри. 

9.  Здійснено участь в шкільних (класних) куль-
турно-масових заходах, направлених на 
профорієнтацію учнівської молоді та орієн-
тацію їх до вступу в ТДАТУ. 10  

(1 захід) 

 наявність відповідного переліку 
проведеної роботи; 

 відповідність переліку інформа-
ції, зареєстрованої у відділі 
профорієнтації та довузівської 
підготовки; 

 наявність інформації на сайті 
університету або кафедри. 

10.  Здійснено організацію в університеті або 
приймання участі в школі у спортивних за-
ходах разом з учнівською молоддю.  

10  
(1 захід) 

 наявність відповідного переліку 
проведеної роботи; 

 відповідність переліку інформа-
ції, зареєстрованої у відділі 
профорієнтації та довузівської 
підготовки; 

 наявність інформації на сайті 
університету або кафедри. 

11.  Кількість співробітників кафедри, які пра-
цювали в приймальній комісії у навчальному 
році * 

100 
(1особа) 

 згідно з наказом про технічний 
склад приймальної комісії 

 враховуються НПП і допоміжний 
склад кафедри 

* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«//» - визначається як середнє значення на 1 викладача, який працює не менше ніж на 0,5 ставки
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Кількість закордонних відряджень НПП ка-

федри у навчальному році для проведення 

наукової та викладацької роботи, стажування 

(у переліку вказати тривалість): * 

- довгострокове (більше 1 місяця) * 

- короткострокове (до 1 місяця) * 

 

Σ бал. 

 

 

100 (1відр.) 

50 (1відр.) 

 наявність документу, що підтве-

рджує участь викладача у про-

веденні наукової та викладаць-

кої роботі, стажуванні і звіту 

про відрядження. 

2.  Кількість міжнародних on-line курсів чи ста-

жувань 

- довгострокових (більше 1 місяця) 

- короткострокових (до 1 місяця) 

Σ бал. 

35 (1 курс/ 

стажування) 

25 (1 курс/ 

стажування) 

 наявність документу, що підт-

верджує участь викладача у мі-

жнародних on-line курсах чи 

стажуванні. 

3.  Кількість студентів - учасників міжнародних 

закордонних наукових студентських олімпі-

ад та конференцій за тематикою кафедри у 

навчальному році * 

- з виїздом за кордон * 

- заочна участь * 

 

Σ бал. 

 

 

50 (1уч.) 

30 (1уч.) 

 наявність документу, що підтве-

рджує участь студента, завірений 

організацією, відповідальною за 

проведену олімпіаду чи конфе-

ренцію (наприклад: диплом лау-

реата). 

4.  Кількість студентів - призерів міжнародних 

закордонних наукових студентських олімпі-

ад та конференцій (медалі, грамоти, дипло-

ми) за тематикою кафедри у навчальному 

році * 

- з виїздом за кордон * 

- заочна участь * 

 

 

Σ бал. 

 

 

100 (1наг.) 

70 (1наг.) 

 Наявність оригіналу або копії 

грамоти чи диплому, які засвід-

чують результат участі. 

5.  Кількість НПП, що взяли участь у навчаль-

ному році в міжнародних програмах та ін-

ших формах діяльності з іноземними органі-

заціями відповідно до договорів та зареєст-

ровані в міжнародному відділі * 

20 

(1 НПП) 

 участь НПП у міжнародних про-

грамах та інших формах діяльно-

сті з іноземними організаціями 

оцінюється за результатами зві-

ту, який візується проректором з 

НР МД та затверджується прото-

колом засідання кафедри. 

6.  Кількість НПП, що забезпечили отримання 

грантів студентами для навчання в закор-

донних навчальних закладах країн у навча-

льному році * 

50 

(1 НПП) 

 50 балів отримує 1 НПП, який 

забезпечив отримання студентом 

одного гранту для навчання  в 

закордонному навчальному за-

кладі. 

 У випадку, якщо отримання 

гранту студентом забезпечували 

більше ніж один НПП, бали роз-

поділяються серед НПП, але не 

більше як 50 на усіх викладачів. 

7.  Кількість НПП, що забезпечували переклади 

усного та письмового спілкування  в рамках  

заходів з міжнародної діяльності  універси-

тету* 

10 

(1 НПП) 

 НПП, які забезпечували перек-

лади усного чи письмового спіл-

кування визначаються згідно 

плану проведення того чи іншого 

заходу з міжнародної діяльності 

університету; 

 10 балів призначається за сукуп-

ність елементарних закінчених 

видів роботи одним НПП (на-

приклад: підписаний договір про 

співпрацю, один день роботи по 

забезпеченню усного-

послідовного перекладу згідно 

плану заходів ВМЗ та інше). 
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№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

8.  Кількість НПП, що отримали грант персона-

льної мобільності для стажування в закор-

донних установах у навчальному році* 

100 

(1 НПП) 

 наявність документу, що підтве-

рджує отримання гранту 

9.  Кількість міжнародних грантових проектів 

або програм кафедри у навчальному році* 

- кількість підготовлених заявок для учас-

ті у міжнародних грантових проектах 

- кількість діючих грантових проектів у 

поточному році 

Σ бал. 

 

50  

(1 заявка) 

100  

(1 проект) 

 наявність документу, що підтве-

рджує прийняття грантової заяв-

ки; 

 наявність документу, що підтве-

рджує участь у грантовому прое-

кті 

10.  Кількість договорів, укладених кафедрою із 

міжнародними організаціями/асоціаціями у 

навчальному році* 
50 

(1 договір) 

 наявність підписаного договору 

між кафедрою (університетом) 

кафедрою із міжнародними орга-

нізаціями/асоціаціями  

11.  Кількість розроблених НМК дисциплін іно-

земною мовою у навчальному році (за ви-

ключенням дисциплін кафедри іноземних 

мов) * 
100 

(1 дисцип.) 

 наявність розробленого друкова-

ного варіанту НМКД та розмі-

щення на НІП іноземною мовою 

 викладання навчальної дисцип-

ліни на іноземній мові (крім ка-

федри іноземних мов) 

12.  Кількість залучених у навчальному році до 

викладання дисциплін кафедри  іноземних 

спеціалістів* 
10 

(1 пара) 

 участь іноземних спеціалістів 

оцінюється за результатами зві-

ту, який візується проректором з 

НР МД та затверджується прото-

колом засідання кафедри.  
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку) 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОРАДНИЦТВО 
№ 

зп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 

Критерії оцінювання показни-

ків 

1.  Кількість штатних НПП, що не пройшли 

підвищення кваліфікації на базі провідних 

закладів вищої освіти у навчальному році  

згідно плану * 

-30 

(1 НПП) 

 у випадку невиконання плану 

або порушення НПП максима-

льно встановленої періодичності 

для проходження підвищення 

кваліфікації (не ріже одного ра-

зу на 5 років) нараховуються 

штрафні бали у розмірі  «мінус 

30 балів» за НПП; 

 бали не знімаються при наявно-

сті свідоцтва про підвищення 

кваліфікації (108 год) 

2.  Кількість штатних НПП, що пройшли ста-

жування на базі профільних провідних під-

приємств або інших закладів вищої освіти у 

навчальному році. * 

- короткострокове (1 тиждень)* 

- довгострокове (1 місяць) * 

 

 

 

 

20 (1 НПП) 

40 (1 НПП) 

 наявність відповідної докумен-

тації та затвердженого звіту про 

проходження стажуван-

ня.(програма, випускна робота, 

довідка, наказ) 

3.  Кількість НПП кафедри, які приймали 

участь в навчальних заходах з підвищення 

кваліфікації НПП, профільних керівників і 

фахівців* 

10 

(1 НПП) 

 участь у курсах по підвищенню 

кваліфікації для працівників 

АПК (зареєстровані і докумен-

тально підтверджені) 

4.  Кількість НПП кафедри, які забезпечували 

стажування викладачів інших закладів ви-

щої освіти * 
5 

(1 НПП) 

 кураторство стажистів, які про-

ходили стажування на базі ка-

федри (зареєстровані і докумен-

тально підтверджені наказом) 

5.  Кількість дорадчих заходів організованих  

кафедрою (семінари, тренінги)* 
50 

(1 захід) 

 наявність переліку дорадчих 

заходів (одноденні семінари, 

тренінги), які були організовані 

кафедрою за участі НПП кафед-

ри 

6.  Кількість доповідей НПП кафедри  в дорад-

чих заходах  

- організованих ІПК або кафедрою (семіна-

ри, тренінги), * 

-  організованих іншими установами. * 

 

 

5 

(1 доповідь) 

10 

(1 доповідь) 

 перелік НПП з назвою дорадчо-

го заходу у яких було прийнято  

участь з доповіддю що були ор-

ганізовані ІПК, кафедрою або 

іншою установою; 

 програма заходу, тема та ПІП 

НПП. 

7.  Кількість наданих консультацій сільгоспто-

варовиробникам, підприємствам сільсько-

господарського та промислового машино-

будування * 

3  

(1консультація 

 перелік сільгосптоваро-

виробників, яким було надано 

інформаційно-консультаційні 

послуги.(інформація з журналу 

наданих консультацій) 

8.  Отримання другої вищої освіти 
100 (1 НПП) 

 за наявності диплому про повну 

вищу освіту 
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
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ВИХОВНА РОБОТА 
№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Кількість кураторів (наставників) академіч-

них груп * 

5 (1 кур.) 

 Наявність розпорядження по дека-

нату (затвердження по університету 

ректором, проректором з НПР) про 

призначення кураторів (наставни-

ків) академічних груп. 

2.  Якість повнота та інформативність журналу 

куратора (наставника) академічної групи * 

Σ бал. 

до 10 

(1 журн.) 

 Сума балів оцінки ведення журналів 

кураторів (наставників) груп кафед-

ри (оперативність ведення журналу, 

заповнення всіх форм, фіксація ін-

дивідуальної роботи зі студентами, 

відображення роботи з батьками). 

Оцінка здійснюється університетсь-

кою комісією; враховуються реко-

мендації деканату, заст. декана, що 

відповідає за ОВР. 

3.  Якість та ефективність роботи куратора (на-

ставника) академічної групи * 

Σ бал. 

 Сума балів оцінки роботи кураторів 

(наставників) груп кафедри (плану-

вання роботи, індивідуальна робота 

зі студентами, якість знань та успі-

шність студентів, робота з батька-

ми, контроль зі сторони зав. кафед-

рою, протоколи засідання кафедри). 

Оцінка здійснюється за рекоменда-

ціями проректора з НПР, пом. рек-

тора з ОВР; деканату, заст. декана, 

що відповідає за ОВР. 

 Кількість всього 5 10 (1кур.)  100% відповідності критеріям 

4 6 (1кур.)  60% відповідності критеріям 

3 2 (1кур.)  20% відповідності критеріям 

2 0 ( 1кур.)  невідповідність критеріям 

4.  Участь кураторів академічних груп кафедри в 

університетському огляді-конкурсі «Кращий 

куратор академічної групи» 

- участь 

- перемога: 

- на рівні факультету 

- на рівні університету 

- на рівні Міністерства 

 

 

 

5 (1кур.) 

 

50(1 кур) 

100(1 кур) 

150(1 кур) 

 Бали нараховуються за офіційними 

результатами проведення етапів 

конкурсу відповідно до протоколів 

комісій. 
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№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

5.  5.1. Організовано та проведено університет-

ських виховних заходів зі студентами у на-

вчальному році, участь кураторів (крім кура-

торських годин): * «/» 

- тематичних заходів у гуртожитку* 

- тематичних екскурсій за тематикою ВР * 

5.2. Організовано та проведено університет-

ських  або іншого рівня виховних заходів зі 

студентами у навчальному році, участь кура-

торів (крім кураторських годин):  * «/» 

- зустрічей з видатними людьми * 

- тематичні заходи до знаменних подій та 

пам’ятних дат* 

- соціально-психологічних тренінгів 

- тематичних виставок, присвячених 

пам’ятним датам 

- творчих конкурсів за тематикою ВР * 

- конференцій, конкурсів за тематикою ВР * 

- регіональних 

- Всеукраїнських 

- соціологічних, психологічних досліджень * 

5.3. Участь НПП кафедри у заходах за напря-

мками виховної роботи: * «/» 

- міста, району 

- області 

 

 

 

 

5 (1 зах.) 

10 (1 зах.) 

 

 

 

 

15 (1 зах.) 

15 (1 зах.) 

 

10 (1 зах.) 

5  

(1 виставка) 

20 (1 зах.) 

 

25 (1 зах.) 

50 (1 зах.) 

до 50 (1зах.) 

 

 

30 (1 зах.) 

50 (1 зах.) 

 Сума балів за проведенні кафедрою 

заходи, публікації виховного харак-

теру (профорієнтаційна направле-

ність, наявність публікації), дослі-

дження (план, звіт). Наявність пла-

нування, звітів про проведення за-

ходів з відміткою заст. декана з 

ОВР, фіксація роботи у відповідно-

му журналі гуртожитку. Врахову-

ються рекомендації проректора з 

НПР, пом. ректора з ОВР; деканату, 

заст. декана, що відповідає за ОВР. 

6.  Організовано виховних заходів зі студентами 

на кураторських годинах з виступом фахівців 

за профілем підготовки або напрямками вихо-

вання, викладачів гуманітарних кафедр у н.р.* 

2 

(1 кур. год. ) 

 Сума балів за організовані інфор-

маційні заходи на кураторських го-

динах. На основі наявного звіту з 

відміткою заст. декана з ОВР. 

7.  Організовано та проведено виховних заходів 

зі студентами викладачами кафедр гуманітар-

ного профілю на кураторських годинах інших 

кафедр у навчальному році* 10 

(1 кур. год.) 

 Сума балів за проведенні інформа-

ційні заходи, виступи викладачів 

гуманітарних кафедр на кураторсь-

ких годинах, в студентській аудито-

рії. На основі наявного звіту з відмі-

ткою старшого куратора кафедри 

(відповідального за ОВР) де прово-

дився виступ. 

8.  Організовано кафедрою спортивних змаган-

нях різних рівнів у навчальному році*: 

- міжнародних  * 

- Всеукраїнських  * 

- обласних, регіональних, міських* 

- на рівні факультету, університету* 

Σ бал. 

 

50 (1 змаг.) 

30 (1 змаг.) 

10 (1 змаг.) 

5 (1 змаг.) 

 Сума балів за організовані та про-

веденні спортивні змагання різних 

рівнів. На основі наявного Плану 

змагань (різний рівень), звіту про 

проведення змагань. Враховуються 

рекомендації проректора з НПР, 

пом. ректора з ОВР; деканату, заст. 

декана, що відповідає за ОВР. 

9.  Кількість студентів (підготовлених викладача-

ми кафедри) до участі у спортивних змаганнях 

різних рівнів у навчальному році:  *  «/» 

- міжнародних  * 

- Всеукраїнських  * 

- обласних, регіональних  * 

- міських  * 

Σ бал. 

 

 

20 (1 студ.) 

10 (1 студ.) 

5 (1 студ.) 

1 (1 студ.) 

 Сума балів за підготовлених викла-

дачами кафедри учасників спортив-

них змагань (кваліфікованих спорт-

сменів) різних рівнів (на штатну 

одиницю НПП). На основі затвер-

джених списків учасників змагань, 

копій дипломів учасників або пере-

можців змагань. 

10.  Кількість студентів (підготовлених викладача-

ми кафедри), які отримали нагороди у спорти-

вних змаганнях у навчальному році: * 

 

Σ бал. 

 

 Сума балів за підготовлених викла-

дачами кафедри переможців спор-

тивних змагань різних рівнів. На 
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№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

- міжнародних  * 

- Всеукраїнських  * 

- обласних, регіональних  * 

- міських  * 

40 (1 студ.) 

20 (1 студ.) 

10 (1 студ.) 

5 (1 студ.) 

основі затверджених звітів про про-

ведення змагань, копій дипломів 

переможців змагань. 

11.  Кількість студентів (підготовлених викладача-

ми кафедри), які отримали спортивну кваліфі-

кацію у навчальному році:  * 

- майстер міжнародного класу, заслужений 

майстер спорту  * 

- майстер спорту, кандидат у майстри спорту * 

- спортсмени-розрядники  * 

 

Σ бал. 

 

60 (1 студ.) 

 

30 (1 студ.) 

5 (1 студ.) 

 Сума балів за підготовлених викла-

дачами кафедри спортсменів, які 

отримали спортивну кваліфікацію. 

На основі рішень про присвоєння 

спортивної кваліфікації, копій від-

повідних свідоцтв (дипломів). 

12.  Кількість студентів (підготовлених виклада-

чами кафедри), які взяли участь у різноманіт-

них творчих конкурсах, проектах форумах, 

виставкових заходах у навчальному році:  * 

«/» 
- міжнародних  * 

- Всеукраїнських  * 

- обласних, регіональних  * 

- міських  * 

- університетських * 

 

Σ бал. 

 

 

 

40 (1 студ.) 

20 (1 студ.) 

10 (1 студ.) 

5 (1 студ.) 

1 (1 студ.) 

 Сума балів за підготовлених викла-
дачами кафедри учасників конкур-
сів (не предметні олімпіади, не на-
укові конкурси), проектів (як прик-
лад: Всеукраїнські – Новітній інте-
лект України, Шлях до майбутньо-
го, Завтра ИА; обласні – обдарова-
ної молоді, соціально-культурних 
проектів, студентська січ, призов-
ник; міські – бізнес планів підприє-
мницької діяльності та інші). На ос-
нові: опису конкурсу, проекту (для 
визначення рівня), списку учасни-
ків, наявності запрошення, копій 
дипломів. 

13.  Кількість студентів (підготовлених виклада-

чами кафедри), які стали переможцями різно-

манітних конкурсів, проектів або стипендіа-

тами у навчальному році:* 

- міжнародних  * 

- Всеукраїнських  * 

- регіональних, обласних  * 

- університетських * 

 

Σ бал. 

 

 

80 (1 студ.) 

40 (1 студ.) 

20 (1 студ.) 

5 (1 студ.) 

 Сума балів за підготовлених викла-

дачами кафедри переможців конку-

рсів, проектів (див. попередній 

пункт). На основі затверджених зві-

тів або інформації про проведення 

конкурсів, проектів, копій дипломів 

переможців. 

14.  Участь НПП кафедри у роботі комісій Систе-

ми навчально-виховної роботи університету * 
10 

(1 НПП) 

 Чисельність НПП, що є членами 
комісій Системи НВР університету. 
На основі наявних затверджених: 
Положення про комісію, Списку 
членів комісії, Плану роботи комі-
сії, Звіту про роботу за рік. 

15.  Кількість НПП кафедри, які є керівниками*: 

- студентського клубу за інтересами * 

- спортивної секції  * 

- студентського клубу з іноземною мовою ро-

боти* 

 

30 (1 НПП) 

10 (1 НПП) 

50 (1 НПП) 

 Чисельність НПП, що є керівника-
ми діючих на університетському рі-
вні студентських клубів за інте-
ресами, колективів художньої само-
діяльності, спортивних секцій Сис-
теми НВР університету. На основі 
наявних затверджених: Положення 
про клуб, списку колективів, списку 
секцій; списку учасників, планів 
роботи, звітів про роботу. 

16.  Кількість чергувань в гуртожитках універси-

тету  * «/» 

2 

(1 НПП) 

 Чисельність чергувань НПП кафед-
ри в гуртожитках університету. На 
основі розпорядження деканату, за-
твердженого графіку чергування в 
гуртожитку, фіксації звіту про чер-
гування в відповідному журналі гу-
ртожитку з відміткою заст. декана з 
ОВР. 
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№ 

пп Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

17.  Кількість чергувань у навчальних корпусах 

університету  * «/» 
1 

(1 НПП) 

 Бали нараховуються відповідно до 
графіку чергувань в корпусах та ві-
дміток у журналах чергових корпу-
сів. 

18.  Кількість студентів підшефного курсу кафед-

ри, які приймали участь:  * 

- у роботі приймальної комісії  * 

- у розробці рекламної продукції для профорі-

єнтаційної роботи  * 

3 (1студ.) 

 бали нараховуються за поданням 
відповідальних працівників прий-
мальної комісії та відділу з проф-
орієнтації та довузівської підготов-
ки. 

19.  Кількість студентів підшефного курсу кафед-

ри, які мали правопорушення у н.р. * 
-15 

(1 студ.) 

 сума балів за студентів підшефного 
курсу кафедри, що мали правопо-
рушення за інформацією правоохо-
ронних органів, деканатів (в гурто-
житку у тому числі). 

 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ для 
рейтингу Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, рейтингу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, рейтингу університетів України «Топ-200 України» 

(ЮНЕСКО); статистичної форми МОН «До аналізу діяльності ВНЗ», рейтингу ВНЗ СНГ, рейтингу 

«Компас» та інші. 

№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Кількість участей студентів підшефного кур-
су кафедри у мистецьких заходах різних рів-
нів у навчальному році:  * 
- міжнародних  * 
- Всеукраїнських  * 
- регіональних, обласних  * 

1 (1студ.) 

1. Статистичні данні - нараховують-

ся бали за надання (фіксацію) ку-

раторами груп відповідної інфор-

мації про студентів. 

 Враховується особистий внесок 

куратора в організації участі сту-

дентів у мистецьких, спортивних 

заходах, в органах студентського 

самоврядування різних рівнів. 

2. Враховується наявність копій 

грамот, дипломів переможців. 

2.  Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи 
переможців), які отримали студенти підшеф-
ного курсу кафедри на мистецьких фестива-
лях у навчальному році:  * 
- міжнародних  * 
- Всеукраїнських  * 
- регіональних, обласних  * 

1 (1студ.) 

3.  Кількість участей студентів підшефного кур-
су кафедри у спортивних змаганнях різних 
рівнів у навчальному році:  * 
- міжнародних  * 
- Всеукраїнських  * 
- регіональних, обласних  * 

1 (1студ.) 

4.  Кількість нагород здобутих студентами під-
шефного курсу кафедри в спортивних зма-
гань різних рівнів у навчальному році:  * 
- міжнародних   * 
- Всеукраїнських  * 
- регіональних, обласних  * 

1 (1студ.) 

5.  Кількість студентів підшефного курсу кафе-
дри, які отримали у навчальному році спор-
тивну кваліфікацію  * 

1 (1студ.) 

6.  Кількість студентів підшефних груп кафед-
ри, які є учасниками органів студентського 
самоврядування різних рівнів  * 

1 (1студ.) 

* - надати додаток з переліком та підтвердження 

«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

1.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

підготовці до виставок у навчальному році*: 

- міжнародних * 

- державних * 

- Мінагрополітики та продовольства України 

або МОН України * 

Σ бал. 

 

10 (1НПП) 

5 (1НПП.) 

5 (1НПП) 

 участь НПП у підготовці до виста-

вки (підтверджується проректором 

за відповідним напрямом) 

2.  Кількість штатних НПП кафедри, які отри-

мали звання академіка, члена-кореспондента 

наук у навчальному році* 

- державних галузевих академій 

- недержавних галузевих академій 

 

 

50 (1 НПП) 

25 (1 НПП) 

 наявність відповідного документа, 

що підтверджує наявність звання 

академіка, члена-кореспондента 

наук. 

3.  Кількість штатних НПП кафедри, яким при-

своєно вчене звання професора у навчально-

му році* 

25 (1 НПП) 
 наявність копії атестату професора 

4.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

роботі експертних рад ВАК, НМК та інших 

рад, комісій і комітетів, створених при уста-

новах не нижче Департаменту міністерства у 

навчальному році * 

10 

(1 рада або 

комісія ) 

 наявність відповідної документа-

ції, що підтверджує членство НПП 

у експертних радах ВАК, ДАК, 

НМК та інших радах, комісіях і 

комітетах. 

5.  Кількість штатних НПП, які є членами спе-

ціалізованих вчених рад із захисту дисерта-

цій * 
10 

(1 рада) 

 наявність відповідної документа-

ції, що підтверджує членство НПП 

у спеціалізованих вчених радах із 

захисту дисертацій. 

6.  Кількість штатних НПП, які беруть участь у 

розробці Державних та галузевих стандартів 

* 
10 

(1 НПП) 

 наявність оригіналу або копії роз-

робленого у навчальному році 

Державного або галузевого стан-

дарту, автором чи співавтором 

яких є НПП кафедри. 

7.  Кількість штатних НПП, які отримали дер-

жавні нагороди, почесні звання, відзнаки, 

дипломи або грамоти МОН України чи Мі-

нагрополітики та продовольства України у 

навчальному році * 

25 

(1 НПП) 

 наявність копії документу, що 

підтверджує отримання державної 

нагороди або почесного звання 

МОН чи Мінагрополітики у навча-

льному році 

8.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

оцінюванні наукових робіт на конкурсах різ-

них рівнів у навчальному році * 
5 

(1 НПП) 

 наявність відповідної документа-

ції, що підтверджує участь НПП у 

оцінюванні наукових робіт на кон-

курсах різних рівнів у навчально-

му році 

9.  Кількість справ підготовлених НПП кафедри 

у навчальному році * 

- ліцензійних 

- акредитаційних 

 

 

до 50 (1спр.) 

до 100 (1спр) 

 доля участі НПП у підготовці лі-

цензійної або акредитаційної спра-

ви визначається деканом факуль-

тету. 

10.  Кількість документації, переклад та редагу-

вання якої в рамках діяльності університету 

забезпечували штатні НПП кафедри у навча-

льному році * 5 

(1докум.) 

 перелік документації, переклад та 

редагування якої в рамках діяльно-

сті університету забезпечували 

штатні НПП кафедри у навчально-

му році; 

 реєстрація перекладеної докумен-

тації в журналі кафедри та завіре-

ної відповідальною особою. 
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№ 

пп 
Найменування показника 

Норматив 

(бали) 
Критерії оцінювання показників 

11.  Виконання робіт за напрямом виробничої 

діяльності ТДАТУ (ремонт с.г. техніки, ав-

томобілів, сад, розсадник тощо) * 
до 100 

(за кожний 

напрямок) 

 бали нараховуються за виконання 

певних виробничо-господарських 

робіт в навчально-науково-

виробничому центрі університеті 

за погодженням із проректором із 

виробничої діяльності або прорек-

тором з адміністративно-

господарчих робіт 

12.  Публікації на сайті університету, в газеті Аг-

ро-Таврія, відео ТЗН * 5 (1 публ.) 
 за наявності публікації на сайті 

університету, в газеті Агро-Таврія, 

або відео ТЗН 

13.  Публікації на сайтах, в ЗМІ (міста, області, 

всеукраїн.) * 
15 (1 пуб.) 

 за наявності публікації на сайтах 

міста, області або інших (крім уні-

верситетських) або у виданнях за-

собах масової інформації 

14.  Участь НПП кафедри у суспільному житті 

факультету, університету  * 
10 

(1 НПП) 

 за наявності підтверджуючих до-

кументів (наказ, розпорядження, 

службова записка тощо) щодо уча-

сті НПП кафедри у суспільному 

житті факультету або університету 

15.  Участь НПП кафедри у суспільному житті 

міста, району, області  * 
20 

(1 НПП) 

 за наявності підтверджуючих до-

кументів (наказ, розпорядження, 

службова записка тощо) щодо уча-

сті НПП кафедри у суспільному 

житті міста, району, області 

16.  Кількість документів (публікація, презента-

ція, конспект лекції, звіти, тезиси тощо) са-

моархівованих або переданих до Репозита-

рію ТДАТУ впродовж звітного року 

10 

(1 докум.) 

 бали нараховуються за поданням 

наукової бібліотеки про надання 

документів у Репозитарій універ-

ситету 

17.  Кількість створених або оновлених веб-

сторінок НПП кафедри * «/» 
до 50 

(1 стор.) 

 бали нараховуються за поданням 

центру інформаційних технологій і 

систем 

18.  Кількість створених або оновлених профілів 

НПП кафедри у Google Scholar впродовж 

звітного року * «/» 

до 50 

(1 профіль) 

 бали нараховуються за поданням 

центру інформаційних технологій і 

систем 

19.  Кількість цитувань НПП кафедри у Google 

Scholar * «/» 
10 

(1 цит.) 

 бали нараховуються за поданням 

центру інформаційних технологій і 

систем 

20.  Кількість ідентифікаторів НПП кафедри 

ORCID, ResearcherID * «/» 
20 

(1 ідент.) 

 бали нараховуються за поданням 

центру інформаційних технологій і 

систем 

21.  Кількість переданих до наукової бібліотеки 

друкованих видань викладача впродовж зві-

тного року * «/» 
20 

(1 видання) 

 бали нараховуються за поданням 

наукової бібліотеки про надання 

друкованих видань НПП кафедри 

у кількості не менше 10 екземпля-

рів 
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку) 
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відповідно до ДСТУ 7.1:2006 
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Приклади бібліографічного опису документів 

 

Законодавчі документи 
 Конституція України [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 

2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – 

ISBN 966-7630-14-5. 

 Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 

р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с. – ISBN 966-633-516-6. 

 Житлове законодавство України: станом на 20 квітня 2006 року [Текст]. – К.: 

Істина, 2006. – 320 с. – ISBN 966-7613-56-9. 

 Про вищу освіту [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 19 жовтня 

2006 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – ISBN 966-611-506-9. 

 Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України [Текст]: закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI // 

Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3-15. 

 Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст]: 

указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 

2008. – 9 січня. – С. 6. 

 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і 

мистецтва [Текст]: розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 року № 

321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8. 

 Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав інтелектуальної влас-

ності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” 

[Текст]: постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V // Відо-

мості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992-1996. 

 Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та за-

хоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування [Текст]: поста-

нова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 939 // Збірник урядових актів 

України. – 2007. – № 46. – С. 12-19. 

 Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страхування [Текст]: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-р // Урядовий 

кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14. 

 Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклу-

вання, при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра [Текст]: лист МОН України від 

08.06.2007 р. № 1/9-357 // Вища освіта в України: Нормативно-правове регулювання. 

– 2007. – № 3. – С.554.27-554.28. 

 Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів на право 

оренди майна територіальної громади м. Харкова [Текст]: проект Харківської місь-

кої Ради // Харьковские известия . – 2007. – № 76 . – С.10. 
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Підручники (навчальні посібники) 
Один автор 

Дворкін, С.В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для 

студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) [Текст] / С.В. 

Дворкін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 43 с. 

Два автори 

Бубенко, П.Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент” (для 

студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - „Еко-

номіка підприємства”) [Текст] / П.Т. Бубенко, С.В. Дворкін; Харк. нац. акад. міськ. 

госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с. 

Три автори 

Касимов, А.М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и 

оборудование [Текст]: учеб.- метод. пособие для студентов экологических специа-

льностей / А.М. Касимов, В.Т. Семенов, А.А. Романовский; Харьк. нац. акад. город. 

хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 410 с. 

Чотири автори  потрібно описувати під назвою 

Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів 

усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка” і 0922 – „Електромеханіка”) 

[Текст] / Я.Б. Форкун, В.П. Самошкін, Г.В. Капустін, С.М. Юрченко; ред. М.З. 

Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 70 с. 

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою  

Энергетические установки и окружающая среда [Текст]: учеб. пособие для 

студентов технических вузов / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.Н. Любчик и др.; 

под общ. ред. В.А. Маляренко; Харьк. гос. акад. город. хоз-ва, Нац. техн. ун-т Укра-

ины «Киевский политехнический ин-т». – Х.: ХГАГХ, 2002. – 398 с. 

За редакцією потрібно описувати під назвою 

 Экология города [Текст]: учебник / под общ. ред. докт. техн. наук, проф. Ф.В. 

Стольберга. – К.: «Либра», 2000. – 464 с. 

За укладачами потрібно описувати під назвою 

 Словник-довідник з курсу „Історія України” (для студентів і аспірантів) 

[Текст] / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. С. Зорик, О. Л. Рябченко. – 

Х.:ХДАМГ, 2002. – 80 с. 

 

Методичні вказівки 
Методичні вказівки, в основному, описуються під назвою, так як укладаються 

декількома фізичними особами, але не є творчою працею якоїсь окремої людини. В 

деяких випадках методичні вказівки є творчою працею автора (авторів). 

Автор – фізична особа, яка написала будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розроби-

ла якийсь план, проект і т. ін. 

Укладач – той, хто що-небудь укладає, упорядкує, формує. 

Один автор 

Доля, В.Т. Економетрія [Текст]: метод. вказівки з самостійного вивчення дис-

ципліни, практ. занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт 

(для студ. усіх форм навч. за напрямами підготовки 0501 – „Економіка і підприєм-

ництво”, 0502 – „Менеджмент”) / В.Т. Доля; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 3- вид. 

перероб. і доп. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 48 с. 
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Два автори 

Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-

графічної роботи з дисципліни „Страхування” [Текст] / В.О. Пасічний, В.Т. Плакіда; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ,  2007. –  95 с. 

 

Укладачі 

(від одного до чотирьох) 

 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

„Фінансовий облік” для студ. 3 курсу спец. 7.050106 „Облік і аудит” [Текст] / Харк. 

нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко, Л.А. Сіробаба. – 

Х.: ХНАМГ, 2005. – 79 с. 

 

Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” (для студ. 1 

курсу всіх спец.) [Текст] / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А.С. Зорик, О.Л. 

Рябченко, Ю.І. Стрілець, М.В. Яцюк. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 19 с. 

 

(п’ять і більше)  

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід 

[Текст]: метод. посібник з курсу „Архітектурне проектування” / Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва; уклад.:  І.О. Бабенко, О.В. Вдовицька, О.І. Зелінська та ін. – Х.: 

ХНАМГ, 2007. – 122 с. 

 

Конференції 
Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання 

України до Болонського процесу [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Ха-

рків, 14-15 грудня 2004 р.:тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) та 

ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Харківсь-

кої обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

 

Збірник наукових праць 
Коммунальное хозяйство городов [Текст]: науч.- техн. сб. / Харьк. нац. акад. 

город. хоз-ва; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 с. – 

(Серия «Технические науки и архитектура»).  

Повышение эффективности и надежности городского хозяйства [Текст]: сб. 

науч. тр. / Ин-т системных исследований образования, Харьк. ин-т инженеров город. 

хоз-ва; [отв. ред. В.П. Пустовойтов].– К.:ІСДО, 1993. – 152 с. 

 

Дисертація 
Горбачова, Ю.І. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні 

[Текст]: дис…. канд. екон. наук / Ю.І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с. 

Автореферат дисертації 
Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та до-

ходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст]: автореф. 

дис…. канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харк. держ. акад. 

міськ. госп-ва. – Х., 2004. – 18 с. 
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Газета 
Академія міст [Текст]: наук.-попул. газ. / упорядник Харк. нац. акад. міськ. 

госп-ва. – 2007, 15 листопада. – Х., 2007. -     . – 4 смуг. 

 

Статті із збірників, якщо 
Один автор 

Шутенко, Л.Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городского 

хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда [Текст] / Л.Н. Шутен-

ко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 

75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»). 

Два автори 

Клименко, Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації 

будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів) 

[Текст] / Є.В. Клименко, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов: науч.- 

техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. –  (Серия «Технические науки и 

архитектура»). 

Три автори 

Банах, В.А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе 

реконструкции [Текст] / В.А. Банах, А.И. Федченок, Е.Н. Фостащенко // Коммуна-

льное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 7 – 11. – 

(Серия «Технические науки и архитектура»). 

Чотири автори потрібно описувати під назвою  

Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюван-

ню ефективності вогнезахисту деревини [Текст] / В.М. Жартовський, Ю.В. Цапко, 

С.В. Жартовський, К.І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. 

сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. –  (Серия «Технические науки и ар-

хитектура»). 

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою  

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымо-

вых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного 

внедрения [Текст] / В.Е. Бекетов, М.В. Борисенко, Г.П. Евтухова и др. // Коммуна-

льное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 

213. – (Серия «Технические науки и архитектура»). 

Складова частина документу, яку надруковано під загальним заголовком 

 Климов, А. Сообщение о заседании постоянной комиссии международной ас-

самблеи столиц и крупных городов (22-23.08.2003 г.) [Текст] / А. Климов // Комму-

нальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 220 – 

238. – Из содерж.: Выступление Л. Шутенко. – С. 221 – 223; Выступление В. Бабае-

ва. – С. 226 – 228; Выступление В. Семенова. – С. 233 – 236. 
 

Статті із журналів, якщо 
Один автор 

Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної дія-

льності промислових підприємств [Текст] /Й.М. Петрович //Вісник нац. унів. 

«Львівська політехніка». - 2007. - № 582: Проблеми економіки та управління. - С.62. 
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Два автори 

Загірняк, М. Болонський процесс і вища технічна освіта [Текст] / М. Загірняк, 

В. Мосьпан // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 14. 

Три автори 

Адавшева, С.Б. Возможности использования источников статистической ин-

формации для идентификации группы лиц [Текст]: [к сведениям об участниках то-

вар. рынка] / С.Б. Авдавшева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопр. статистики. – 

2005. – № 5. – С. 9 – 17. 

Чотири автори потрібно описувати під назвою  

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? [Текст] /  

А.И. Амошина, В.В. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та 

держава. – 2007. – № 10. – С. 4. 

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою  

К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учрежде-

ния [Текст] / Н.Н. Княжева, А.Д.Петрушина, Е.А.Красильникова и др. // Науч. вестн. 

Тюмен. мед. акад. – 2001. – № 6. – С. 65. 

 

Стаття  із газети 

Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика [Текст] / Г. Довженко // Урядо-

вий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17. 

 

Електронні ресурси 
З Інтернету 

Берн, Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоот-

ношений): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.lib.ru/ PHINO/BERN/. 

 

СD 
        Егоршин, А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егоршин; 

Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD. 
 

http://www.lib.ru/

