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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
№ 
з/

п 
Найменування показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Примітки 

 

1.  Наявність затвердженого плану роботи 

кафедри та усіх протоколів засідань 

кафедри і методичних семінарів 

-15 
(при 

відсутності) 
   

2.  Кількість нових робочих програм з 
дисциплін, розроблених на кафедрі за 
семестр/навчальний рік (тільки при 
введені нових дисциплін в навчальному 
плані) * 

30 
(1 прог.) 

  

норма – 5  
на одного 
викладача; 
6 і більші 

коригується на 
коеф.1,2 

3.  Кількість розробленого за навчальний рік 
методичного забезпечення (екзаменаційні 
білети, тестові завдання для проведення 
ректорських КР, завдання та методичні 
рекомендації для самостійної роботи 
студентів тощо) (затверджені в 
установленому порядку) * «/» 

20 
(1 ум. д.а.) 

   

4.  Кількість надрукованих підручників, 
навчальних посібників за навчальний рік 
(з грифом або рекомендовані рішенням 
Вченої ради з обов’язковим ІSBN) 

до 5 др. 
арк. - 100  

5 та більше 
др. акр. - 

150 
(1 видання) 

   

5.  Кількість виданих кафедрою методичних 
збірників (рекомендацій до самостійної 
роботи студентів, довідників, словників, 
збірників задач (кейсів) для практичної 
роботи студентів тощо) у навчальному 
році 

50 
(1 мет. зб.) 

   

6.  Кількість навчальних курсів з дисциплін 
за навчальний рік, розроблених для 
заочної та дистанційної форм навчання 30 (1ЕНК)   

норма – 5 ЕНК 
на одного 
викладача; 

6 ЕНК і більші 
коригується на 

коеф.1,2 
7.  Використання комп’ютерного обладнання 

у навчальному процесі: «/» ∑ бал.    

– кількість лекцій з елементами 
комп‘ютерного супроводу (презентаційні, 
мультимедійні, анімаційні) * 

- розроблено за навчальний рік 
- оновлено за навчальний рік 

 
 
 

30 (лекція) 
25 (лекція) 

   

– кількість лабораторних, практичних, 
семінарських занять з елементами 
комп‘ютерного супроводу (презентаційні, 
мультимедійні, анімаційні) * 

- розроблених за навчальний рік 
- оновлено за навчальний рік 

 
 
 
 

25 (1занят.) 
15 (1занят.) 

  

 

– кількість інтерактивних (групова робота, 
круглі столи, виконання проектів, ділових 
ігор тощо) засобів, розроблених на кафедрі 
за навчальний рік * 

до 10 
(1 засіб) 

- -  

8.  Кількість електронних On-line 
підручників, розроблених за навчальний 
рік * 
- систематична підтримка і оновлення 
підручника (додатково) 

100  
(1 підр.) 

 
+10 

- -  
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№ 
з/

п 
Найменування показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Примітки 

 

9.  Кількість електронних навчальних курсів з 
дисципліни за навчальний рік* 
- розроблених 
- оновлених 

 
 

300 (1ЕНК) 
150 (1ЕНК) 

- -  

10.  Кількість загально академічних олімпіад з 
дисципліни, проведених на кафедрі в 
поточному році * 

50 
(1олім.) - -  

11.  Кількість студентів, підготовлених 
викладачами кафедри до участі олімпіадах 
у навчальному році * 

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

 
 
50 (1особа) 
35 (1особа) 
20 (1особа) 

   

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

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

 
 
 

200 (1особа) 
100 (1особа) 
50  (1особа) 

   

13.  Кількість залучених погодинно до 
викладання дисциплін провідних 
виробничників та науковців* 

50 
(1 особа) 

- -  

Всього    
*- надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку) 
 

НАУКОВА РОБОТА 
№ 
з/п Найменування показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Примітки 

1.  Наявність наукової лабораторії НДІ Академії 

(сформованої на базі кафедри наукової 

школи)* 

25 (1лаб.)    

2.  Кількість студентів, які брали участь у 
практичних заняттях, що проводилися в 

лабораторіях 

5  

(1 студ.) 
   

3.  Кількість аспірантів, які брали участь у 
виконанні науково-дослідних робіт на 

кафедрі під керівництвом: 

- доктора наук 

- кандидата наук 

 
 

 

10 (1 асп.) 

15 (1 асп.) 

   

4.  Кількість захищених дисертаційних робіт: 

- кандидатських  

- докторських 

Σ бал. 

75 (1зах.) 

150 (1зах.) 

   

5.  Кількість надрукованих наукових 
монографій: 

- в Україні  

- за межами країни 

Σ бал. 
 

100(1мон.) 

150(1мон.) 

   

6.  Кількість наукових збірників, видання яких 

організоване кафедрою 

25  

(1 вип.) 
   

7.  Кількість надрукованих наукових праць: 

- у фахових (в т.ч. електронних) збірниках 
України, 

      в т.ч. іноземною мовою 

 

Σ бал. 

30 (1пуб.) 
 

+5 

 

   

2 та більше 

– 

коригується 

на коеф. 1,2 
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№ 
з/п Найменування показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Примітки 

- у науково-практичних журналах України 
-      у закордонних виданнях 

 

- у виданнях, зареєстрованих в 
наукометричних базах (Scopus, Web of 

Science, Copernicus)* 

20 (1стат.) 
25 (1стат.) 

 

100 (1пуб.) 

 
 

 
2 та більше 

– 

коригується 

на коеф.1,5 

8.  Кількість організованих міжнародних та 

всеукраїнських конференцій та науково-

практичних семінарів і виставкових заходів* 

75 
(1конф.) 

   

9.  Кількість доповідей НПП кафедри * «/»:  
- на науково-практичних конференціях 

(пленарні засідання та засідання по 

напрямках) і науково-практичних 
семінарах МАУП 

- на міжнародних (в Україні) та 

всеукраїнських конференціях і науково-

практичних семінарах 
-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 
 

 

 
20 (1НПП) 

 

30 (1НПП) 

 
80 (1НПП) 

   

10. Кількість студентів, задіяних у виконанні 

НДР кафедри *«/» 
20 (1студ)    

11. Кількість конкурсних робіт * «/»: 
- 1-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

 
- 2-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт та інших 

конкурсів (обласного та всеукраїнського 
рівня) 

-      інших конкурсів 

Σ бал. 
25 (1студ.) 

+25 (за 

перемогу) 
50 (1студ.) 

+50 (за 

перемогу) 
 

20  

(1 студ.) 

+25 (за 
перемогу) 

  

 

12. Кількість надрукованих студентських 

наукових праць * «/»: 
- у наукових (в т.ч. електронних) збірниках 

України  

-    у закордонних виданнях 

Σбал. 

 
5 (1пуб) 

 

30 (1пуб) 

   

13. Кількість доповідей студентів * «/»:  
- на науково-практичних конференціях 

МАУП 

- на міжнародних (в Україні) та 
всеукраїнських конференціях  

-      на закордонних конференціях 

Σ бал. 
3 (1допов.) 

5 

(1допов.) 
10 

(1допов.) 

  

 

14. Рейтинг кафедри за показниками 

наукометричної бази даних Scopus 
- кількість публікацій у Scopus * 

- кількість цитувань у Scopus * 

- індекс Гірша (h-індекс) у Scopus * 

Σ бал. 

 
100 (1 стат.) 

50 (1 цит.) 

100 (1 од.) 

   

15. Вебометричні показники функціонування 
веб-сайту кафедри: 

- кількість зовнішніх посилань на сторінки 

сайту за даними ahrefs.com 
- кількість доменів, що посилаються на 

сторінки сайту, за даними ahrefs.com 

Σ бал. 
 

1 (100пос.) 

 
5 (100дом.) 
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№ 
з/п Найменування показника 

Норматив 
(бали) 

Кількісні 
показники 

Самоаналіз 
(бали) 

Примітки 

- кількість проіндексованих сторінок веб-
сайту за даними google.com 

- кількість документів в електронному 

депозитарії МАУП за даними 
elar.tsatu.edu.ua 

5 (100стор.) 
 

1 (10 док.) 

 

16. Сумарний Н-індекс у системі GoogleScholar* 

«/» 

20 

(за індекс 1) 
   

17. Підготовлено рецензій на: 
- монографію 

- навчальний посібник 

- наукову статтю 

 
30 (1мон.) 

20 (1пос.) 

10 (1ст.) 

   

18. Розроблено патентів* 25  
(1 патент) 

   

19. Кількість наукових гуртків на кафедрі 

(факультеті, інституті) 

50  

(1 гурток) 
   

20. Кількість студентів, задіяних в роботі 
наукових гуртків* 

10 
(1студ.) 

   

Всього    
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
 «/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку)  
 

  ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
№ 
пп 

Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Кількісні 

показники 
Самоаналіз 

(бали) 
Примітки 

1.  Кількість штатних НПП кафедри, які 

отримали звання академіка, члена-
кореспондента наук у навчальному році* 
- державних галузевих академій 
- недержавних галузевих академій 

 

 
50 (1 НПП) 
25 (1 НПП) 

   

2.  Кількість штатних НПП кафедри, яким 
присвоєно вчене звання: 

- професора у навчальному році* 
- доцента* 

 

 

25 (1 НПП) 

15 (1 НПП) 

   

3.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

роботі експертних рад ВАК, НМК та інших 

рад, комісій і комітетів, створених при 
установах не нижче Департаменту 

міністерства у навчальному році * 

30 
(1 НПП) 

   

4.  Кількість штатних НПП, які є членами 

спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій * 

50 
(1 рада) 

   

5.  Кількість штатних НПП, які беруть участь у 

розробці Державних та галузевих стандартів * 
10 

(1 НПП) 
   

6.  Кількість штатних НПП, які отримали 
державні нагороди, почесні звання, відзнаки, 

дипломи або грамоти МОН України чи 

профільних міністерств у навчальному році * 

25 
(1 НПП) 

   

7.  Кількість штатних НПП, які взяли участь у 

оцінюванні наукових робіт на конкурсах 

різних рівнів у навчальному році * 

5 
(1 НПП) 

   

8.  Кількість справ підготовлених НПП кафедри 
у навчальному році * 
- ліцензійних 
- акредитаційних 

 

 
до 150 (1спр.) 
до 100 (1спр) 

 

  

Всього    



 6 
* - надати додаток з переліком та підтвердження 
«/» - визначається як середнє значення на 1 штатну одиницю (ставку) 
 

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

(ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВИХОВНА РОБОТА, МІЖНАРОДНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ) 

№ 
пп 

Найменування показника 
Норматив 

(бали) 
Кількісні 

показники 
Самоаналіз 

(бали) 
Примітки 

1.  Кількість штатних НПП, які пройшли 
стажування на базі профільних провідних 

підприємств і установ у навчальному році. 

* 
- короткострокове * 

- довгострокове (0,5 року і більше) * 

 

 

 
20 (1 НПП) 
40 (1 НПП) 

   

2. Кількість закордонних відряджень НПП 

кафедри у навчальному році для 
проведення наукової та викладацької 

роботи, стажування (у переліку вказати 

тривалість): * 
- довгострокове (більше 1 місяця) * 

- короткострокове (1 місяць або 

менше) * 

 
Σ бал. 

 

 
 

100 (1відр.) 
50 (1відр.) 

  

 

3. Кількість НПП, які взяли участь у 

навчальному році в міжнародних 

програмах та інших формах діяльності з 
іноземними організаціями відповідно до 

договорів про співпрацю* 

20 
(1 НПП) 

   

4. Кількість дорадчих заходів організованих  

кафедрою (семінари, тренінги)* 
50 

(1 захід) 
   

5. Кількість НПП, які мають сертифікат В2*     

6. Кількість кураторів (наставників) 

академічних груп * 
5 (1 кур.)    

7. Кількість тьютерів академічних 
рейтингових груп* 

30 (1 кур.)    

8. Участь НПП кафедри у суспільному житті 

інституту, Академії  * 
10 

(1 НПП) 
   

9. Кількість студентів кафедри, які мали 

правопорушення у н.р. * 
-15 

(1 студ.) 
   

Всього   

РАЗОМ   
*- надати додаток з переліком та підтвердження 

«//» - визначається як середнє значення на 1 викладача, який працює не менше ніж на 0,5 ставки  

 

Кількість штатних одиниць (ставок) на кафедрі у навчальному році: _________________________ 

Кількість науково-педагогічних працівників, задіяних в освітньому процесі: ___________________ 

Кількість студентів, що навчаються (за даними ЄДЕБО): ____________________________________ 

 

Завідувач кафедри                  _______________________________                    ПІБ



 7 

 


