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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про освіту” від 

05.09.2017 № 2145-VIII, “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (зі змінами), 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою КМУ від 30.12.2015р. № 1187 (зі змінами), Статуту Львівського 

торговельно-економічного університету, Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського 

торговельно-економічного університету (далі – Університет), визначає критерії, 

методику та порядок проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та кафедр Університету для аналізу та вирішення поточних і 

перспективних завдань, що визначені у вищезазначених документах. 

1.2. Метою рейтингового оцінювання є встановлення якості роботи науково-

педагогічних працівників і кафедр Університету, вдосконалення системи управління 

структурними підрозділами та створення умов динамічного розвитку на основі 

максимально повного використання наявного кадрового потенціалу. 

Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр 

Університету покликане встановити рівень особистої зацікавленості працівників у 

підвищенні рівня власної кваліфікації, продуктивності праці, саморозвитку. 

1.3. Основними завданнями рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та кафедр Університету є: 

1) стимулювання зростання професійної майстерності, продуктивності праці, 

розвиток творчої ініціативи викладачів. Результати рейтингового оцінювання є 

інформаційною базою і можуть бути використані при визначенні терміну дії трудового 

договору, при заохоченні викладачів; 

2) створення максимально повного комп’ютеризованого інформаційного банку 

даних, що відображає в динаміці ефективність діяльності науково-педагогічних 

працівників та кафедр Університету; 

3) формування управлінських кадрів і професорсько-викладацького складу 

Університету з урахуванням індивідуального внеску працівників в підвищення 

рейтингу Університету в цілому; 

4) активізація всіх видів діяльності, створення умов для професійного зростання 

працівників; 

5) отримання єдиних комплексних критеріїв для оцінки і контролю рівня 

ефективності діяльності Інституту (факультетів), кафедр, викладачів; 

6) формування системи стимулювання діяльності науково-педагогічних 

працівників та кафедр Університету. 

1.4. Учасниками рейтингового оцінювання є: 

- науково-педагогічні працівники; 
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- завідувачі кафедр; 

- здобувачі вищої освіти; 

- експертна група з проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників; 

- рейтингова комісія інституту (факультету); 

- рейтингова комісія Університету. 

1.5. Експертна група з проведення рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників формується з числа працівників навчального відділу, 

відділу моніторингу якості освіти та акредитації, наукового відділу, відділу кадрів, 

навчально-наукового інформаційного інституту. Склад експертної групи щорічно 

затверджується наказом ректора. 

1.6. Експертна група з проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників виконує такі функції: 

- організує та координує діяльність, орієнтовану на розробку критеріїв, вимог, 

методики та інструментарію рейтингового оцінювання; 

- проводить анонімне опитування здобувачів вищої освіти щодо професійної 

компетентності та педагогічної майстерності викладача; 

- проводить аналіз анкет, їх обробку, систематизує результати опитування 

кожного науково-педагогічного працівника, складає реєстр результатів опитування в 

розрізі кафедр та передає завідувачу відповідної кафедри для подальшого врахування 

результатів опитування науково-педагогічним працівником при складанні власного 

рейтингу; 

- надає допомогу керівництву структурних підрозділів Університету та 

науково-педагогічним працівникам в підготовці до проведення рейтингового 

оцінювання; 

- встановлює рейтингову позицію кожного науково-педагогічного працівника 

та окремо кафедр в розрізі Університету, проводить розрахунок середніх значень 

рейтингових оцінок за структурними підрозділами і в Університеті в цілому; 

- готує аналітичну та статистичну інформацію проведеного рейтингового 

оцінювання; 

- формує банк даних та оприлюднює результати проведеного рейтингового 

оцінювання на Офіційному сайті Університету. 

1.7.  Здобувачі вищої освіти беруть участь у проведенні рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників шляхом участі в анонімному опитуванні. 

1.8.  Підсумки рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників відповідного інституту (факультету) підводить рейтингова комісія 

інституту (факультету). 

1.9.  До складу рейтингової комісії інституту (факультету) обов’язково повинні 

входити директор інституту (декан факультету), представники кафедр, обрані на  
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засіданнях кафедри, представник студентської ради інституту (факультету). 

1.10.  Склад рейтингової комісії інституту (факультету) щорічно визначається 

розпорядженням директора інституту (декана факультету) та затверджується на 

засіданні вченої ради інституту (факультету). 

1.11.  Остаточні підсумки рейтингового оцінювання діяльності професорсько-

викладацького складу підводить рейтингова комісія Університету. 

1.12.  До складу рейтингової комісії Університету входять: ректор, перший 

проректор, проректор з наукової роботи, проректор з навчально-виховної роботи, 

директор інституту (декани факультетів), директор навчально-наукового 

інформаційного інституту, завідувач навчального відділу, завідувач відділу моніторингу 

якості освіти та акредитації, начальник відділу кадрів, Голова студентської ради 

Університету. 

1.13.  Склад рейтингової комісії Університету щорічно призначається наказом 

ректора Університету. 

1.14. За результатами динаміки зміни щорічного рейтингу приймаються наступні 

управлінські рішення: 

1) врахування рейтингу при конкурсному відборі на посаду; 

2) врахування рейтингу при виділенні фінансування на придбання обладнання, 

на наукові дослідження, поїздки на конференції, стажування та ін.; 

3) диференціація заохочення в залежності від позиції, яку займає науково-

педагогічний працівник в загальноуніверситетському рейтингу. 

1.15. Результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр 

обговорюються щорічно на останньому засіданні вченої ради Університету поточного 

(звітного) навчального року. 

 

2. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

2.1.  В основу методики рейтингового оцінювання покладено визнання 

результатів діяльності конкретного науково-педагогічного працівника. 

2.2. Звітним роком вважається навчальний рік. 

2.3. Рейтинг складається щорічно на кінець поточного (звітного) навчального 

року. 

2.4. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

проводиться за підсумками кожного навчального року і враховує кваліфікаційний 

потенціал викладача, його професійну компетентність, педагогічну майстерність, 

наукову і творчу активність за останні п’ять років. 

2.5. Рейтинг повинен об’єктивно засвідчувати виконання науково-педагогічним 

працівником вимог Ліцензійних умов, що визначають види і результати професійної 

діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності та науково-педагогічну діяльність викладача. 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про рейтингове оцінювання діяльності НПП та кафедр 

Положення СУЯ - 2020 



 
6 

 

2.6. Показники для проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників представлені у Додатку А, у якому вказані назви показників, 

оцінка в балах для кожного показника та методика розрахунку балів за кожний 

показник. 

2.7. Показники рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників згруповано у два блоки: 

1 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників; 

2 блок. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного 

працівника. 

2.8. Відомості для проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників вносяться в таблицю Індивідуальні дані, що відображають 

результати діяльності науково-педагогічного працівника та визначають його особистий 

рейтинг (Додаток Б). 

2.9. Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності науково-

педагогічного працівника та визначають його особистий рейтинг містять дані про: 

- основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників (1 блок) за поточний (звітний) навчальний рік; 

- рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника (2 

блок) за чотири звітні навчальні роки, що передують поточному та поточний (звітний) 

навчальний рік; 

- особистий рейтинг науково-педагогічного працівника за чотири звітні навчальні 

роки, що передують поточному та поточний (звітний) навчальний рік. 

2.10. Залежно від виробничої необхідності, можуть бути розраховані різні 

варіанти рейтингу кожного науково-педагогічного працівника: окремо за блоками, на 

рівні кафедри, інституту (факультету), Університету, а також може бути визначений 

рейтинг кафедри в розрізі інституту (факультету), Університету або окремо рейтинг 

випускових і невипускових кафедр. 

2.11. Для рейтингового оцінювання діяльності кафедри використовується 

формула: 
 

Ркаф=ΣРі/Σі,      (1) 
 

де ΣРі – сума абсолютних особистих рейтингів викладачів кафедри; 

     Σі – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри. 

2.12. Рішенням вченої ради інституту (факультету), за обґрунтованим поданням 

кафедри, за звітний період можуть нараховуватись додаткові бали для науково-

педагогічних працівників з розрахунку максимум 50 балів на одного працівника. 

2.13. Відповідальність за правильне і своєчасне оновлення індивідуальної бази 

даних, на підставі якої проводиться рейтингове оцінювання, покладається на науково- 
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педагогічних працівників. 

2.14. Контроль за достовірністю значень показників, на основі яких проводиться 

рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, покладається на завідувачів 

кафедр. Вибірковий контроль показників здійснює експертна група, погодивши 

відповідні дані зі структурними підрозділами  Університету. 

 

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЙТИНГОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1. Процес визначення та визнання рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників та рейтингу кафедр відбувається в кілька етапів. 

3.2. Науково-педагогічний працівник: 

- заповнює Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності науково-

педагогічного працівника та визначають його особистий рейтинг (Додаток Б); 

- у відповідній графі Індивідуальних даних, що відображають результати 

діяльності науково-педагогічного працівника, вказує первинні дані (кількість статей, 

кількість тез за матеріалами конференцій, кількість монографій тощо), які 

використовуються для розрахунку показника з метою надання можливості подальшої 

перевірки внесених даних; 

- формує перелік документів, що підтверджують отримані досягнення та надає 

для перевірки в разі, необхідності або за вимогою учасників рейтингового оцінювання 

(завідувача кафедри, експертної групи з проведення рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників; рейтингової комісії інституту 

(факультету); рейтингової комісії Університету). 

- підписує Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності та 

визначений особистий рейтинг, чим підтверджує правильність та достовірність внесеної 

інформації та проведених розрахунків. 

3.3. Завідувач кафедри: 

- здійснює перевірку повноти та об’єктивності внесених науково-педагогічним 

працівником індивідуальних даних, результатів рейтингового оцінювання та 

встановлює рейтингову позицію кожного викладача кафедри; 

- підписує перевірені Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності 

науково-педагогічного працівника та встановлений особистий рейтинг, чим 

підтверджує, що внесені дані є повними та об’єктивними; 

- повертає, у разі виявлення неточностей або подання неповної чи неправдивої 

інформації, Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності та визначений 

особистий рейтинг науково-педагогічному працівнику для доопрацювання та усунення 

виявлених неточностей; 

- проводить рейтингове оцінювання діяльності кафедри, відповідно до п. 2.7 

цього Положення. 
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3.4. Результати рейтингування кожного науково-педагогічного працівника, 

встановлені позиції викладачів у рейтингу кафедри та визначений рейтинг кафедри 

обговорюються на засіданні кафедри і приймаються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів. 

3.5. Результати рейтингового оцінювання разом з витягом з протоколу засідання 

кафедри, завідувачем кафедри передаються на розгляд рейтингової комісії інституту 

(факультету). 

3.6. Рейтингова комісія інституту (факультету): 

- проводить підсумкове рейтингування науково-педагогічних працівників та 

кафедр відповідного інституту (факультету); 

- встановлює рейтингову позицію кожного науково-педагогічного працівника та 

кафедр  в розрізі відповідного інституту (факультету). 

3.7. Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників та 

кафедр обговорюються на засіданні вченої ради інституту (факультету) і приймаються 

шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. 

3.8. Результати рейтингового оцінювання разом з витягом з протоколу засідання 

вченої ради інституту (факультету), директором інституту (деканом факультету) 

передаються на розгляд експертної групи з проведення рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників. 

3.9. Експертна група з проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників: 

- встановлює рейтингову позицію кожного науково-педагогічного працівника та 

окремо кафедр в розрізі Університету, проводить розрахунок середніх значень 

рейтингових оцінок за структурними підрозділами та в Університеті в цілому; 

- подає результати рейтингового оцінювання (таблиці, аналітичні довідки тощо) 

ректору, рейтинговій комісії Університету та керівництву структурних підрозділів для 

прийняття оперативних рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр. 

3.10. У разі необхідності, експертною групою спільно з рейтинговою комісією 

відповідного інституту (факультету), може здійснюватися уточнення і коригування 

отриманих результатів рейтингового оцінювання. 

3.11. Рейтингова комісія Університету: 

- визначає структурні підрозділи та науково-педагогічних працівників, які мають 

найвищі та найнижчі рейтинги; 

- розробляє пропозиції щодо необхідного коригування вагових значень 

показників за окремими видами діяльності за результатами аналізу динаміки розвитку 

та ефективності діяльності Університету за рік. 

3.12. Рейтингова комісія інституту (факультету) або рейтингова комісія 

Університету мають право знизити або обнулити оцінку науково-педагогічного праців- 
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ника за певним показником, в разі наявності обґрунтованих відомостей про неналежне 

виконання науково-педагогічним працівником певного виду робіт. 

3.13. Несвоєчасне подання звітних матеріалів розглядається як порушення 

трудової дисципліни, а їх недостовірність – як порушення принципів корпоративної 

етики. У випадку, якщо рейтингова комісія Університету виявить надання свідомо 

неправдивої інформації, рейтингові показники не зараховуються, а науково-

педагогічний працівник, кафедра займають відповідно останні позиції в рейтингу. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Це Положення набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 

Львівського торговельно-економічного університету та вводяться в дію наказом 

ректора. 

4.2. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти Положення 

втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються 

Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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ДОДАТОК А 
Показники для проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників 
1 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників
1
 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес курсу з 

елементами дистанційного навчання (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 
100%

%У100
n


  

1.2. Наявність навчально-методичного забезпечення, яке не підлягає редакційно-видавничому 

опрацюванню, виготовленню шляхом друкування, тисненням або іншим способом у 

видавництві: 

 

1.2.1 - силабусу навчальної дисципліни 20n   
1.2.2 - навчальної програми дисципліни 10n   

1.2.3 - робочої програми навчальної дисципліни 15n   

1.2.4 - комплексної контрольної роботи для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь 

з навчальної дисципліни 
20n   

1.3. Результати анкетування студентів щодо професійної компетентності та педагогічної 

майстерності викладача
2
: 

 

1.3.1 - викладач вільно володіє матеріалом  

1.3.2 - матеріал, що викладається змістовно значущий і доступний   

1.3.3 - демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормальний темп викладення  

1.3.4 - в освітньому процесі викладач використовує інноваційні методи навчання (активні методи 

навчання, зокрема бізнес-симуляції; проблемні дискусії, обговорення, проведення ділових 

ігор тощо) 

 

1.3.5 - вміє підтримувати контакт з аудиторією  

1.3.6 - доброзичливий і тактовний по відношенню до студентів  

1.3.7 - вимогливий, але об’єктивний до здобувачів вищої освіти  

1.3.8 - спонукає здобувачів вищої освіти до підвищення якості навчання, передає власні навички 

іншим, комунікабельний 
 

1.3.9 - прислуховується до побажань здобувачів вищої освіти щодо тематики занять та висвітлення 

матеріалу, що цікавить здобувачів з дисципліни 
 

1.3.10 - надає можливість продемонструвати свої здібності кожному здобувачу вищої освіти в групі  

1.3.11 - раціонально та ефективно використовує час навчального заняття  

1.3.12 - систематично проводить консультації  
1.4. Підвищення педагогічної майстерності:  

1.4.1 - проведення відкритого заняття:  

1.4.1.1 -- загальноуніверситетської лекції 80n  

1.4.1.2 -- загальнофакультетської лекції 50n   

1.4.1.3 -- загальнофакультетського практичного (семінарського, лабораторного) заняття 40n   

1.4.1.4 -- кафедрального практичного (семінарського, лабораторного) заняття 10n   

1.4.2. - взаємовідвідування занять викладачами кафедри 5n   

                                                                 
1
 Заповнюється за результатами поточного (звітного) навчального року. 

2
 Анкетування проводиться представниками експертної групи. 

Кожен показник анкети оцінюється за 5-ти баловою шкалою оцінювання, розраховується його середнє значення 
по групі анкетованих і переводиться в бали за такою системою: 

•           4,50 – 5………………………..+15 балів; 

•           4,0 – 4,49……………………...+10 балів; 

•           3,50 – 3,99…………………….+ 5 балів; 

•           3,0 – 3,49…………………….…..0 балів; 

•           менше 3,0……………………..–15 балів. 
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1.4.3. - участь в тренінгах, семінарах тощо, крім стажування в якості:  

1.4.3.1 -- тренера, тьютора тощо 40 

1.4.3.2 -- слухача 20 

1.4.4 - керівництво стажуванням викладача іншого закладу вищої (передвищої) освіти 15n   

1.4.5 - рецензування освітньої програми, посібника, підручника іншого закладу вищої освіти 10n   

1.4.6 - проведення навчальних занять іноземною мовою в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

200 

1.5. Профорієнтаційна робота:  

1.5.1. 

- проведення профорієнтаційних заходів з учнівською та студентською молоддю (школи, 

коледжі, технікуми): зустрічі на годинах спілкування (місто, район); зустрічі з батьками 

(місто, район); виступи на засіданні педагогічної ради (місто, район); виступи на 

профорієнтаційних заходах, що організовані міськими (селищними) радами, центрами 

зайнятості населення тощо 

20n  

1.5.2. - організація та проведення в Університеті олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, коледжів, технікумів 
60n  

1.5.3 Організація та проведення на базі Університету літніх (зимових) таборів 80n  

1.6. Зниження балів за:  

1.6.1. - відсутність розробленого КНМЗНД
3
  50-n   

1.6.2. - запізнення без поважної причини на заняття
4
  10-n   

1.6.3. - зрив заняття без поважної причини
5
  30-n   

1.6.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) заходах
6
  20-n   

1.6.5. - винесення попередження наказом ректора  50-n 
 

1.6.6. - винесення догани наказом ректора -75 

Всього за блок 1 (за результатами поточного (звітного) навчального року)   

2 блок. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника  

№ з/п Рейтинговий показник 
Основа для 

оцінювання 

Оцінка в балах, навчальний рік 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

2.1. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у 

разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)): 

      

2.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 

Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

     

2.1.2. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection 
100%

%У85
n


  

     

2.1.3. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection та не включено до переліку наукових 

фахових видань України 
100%

%У70
n


  

     

2.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України  100%

%У60
n


  

     

                                                                 
3
Бали знижуються відділом моніторингу якості освіти на акредитації за погодженням із завідувачем кафедри, 

керівником проєктної групи (гарантом освітньої програми) 
4
 Бали знижуються директором інституту (деканом факультету) 

5
 Бали знижуються директором інституту (деканом факультету) 

6
 Бали знижуються директором інституту (деканом факультету) 
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2.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), 

невключених до переліку наукових фахових видань 

України 100%

%У30
n


  

     

2.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з 

урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка 

участі (%У)) 
 

     

2.2.1. - державного стандарту України, авторського свідоцтва 
100%

%У50
n


  

  

   

2.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

  

   

2.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 
    

  

2.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  
100%

%У400 
 

  

  
 

2.3.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН 
100%

%У350 
 

  

  
 

2.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

закладу вищої освіти або іншим центральним органом 

виконавчої влади 100%

%У300 
 

  

   

2.3.4. - навчального посібника, що рекомендований вченою 

радою закладу вищої освіти або іншим центральним 

органом виконавчої влади 100%

%У250 
 

  

   

2.3.5. - монографії 
100%

%У500   
  

  
 

2.3.6. - наукової чи навчальної літератури (підручника, 

посібника, монографії) виданих іноземною мовою 100%

%У800   
  

  
 

2.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

     
 

2.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n        

2.4.2. - доктора наук 200n        

2.5. Участь у міжнародному науковому проєкті / залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

100n   
  

   

2.6. Робота у складі:       

2.6.1. - робочої групи з розроблення освітньої програми в 

Університеті як члена робочої групи 
50

7
 

    
 

2.6.2 - експертних рад МОН з питань проведення експертизи 

дисертацій  
50      

2.6.3. - галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 
50      

2.6.4. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50      

2.6.5. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 
50      

2.6.6. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30      

2.6.7. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОН 
50      

                                                                 
7
 Максимальний бал, який може бути зменшений керівником проєктної групи (гарантом освітньої програми) залежно 

від ступеня участі та активності науково-педагогічного працівника в розробці та удосконаленні освітньої програми. 
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2.6.8. - робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти 

України 
50      

2.6.9. - науково-методичної ради Університету, науково-

методичної комісії інституту (факультету), вченої ради 

Університету, вченої ради інституту (факультету), ради 

з якості, комісії з якості, групи з якості 

20n   

     

2.6.10 - організаційного комітету (журі, апеляційної комісії) 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт / 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів / Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук: 

      

2.6.10.1 - першого етапу 15n        

2.6.910.2 - другого етапу 30n        

2.6.11 - наукової ради при галузевому міністерстві чи 

відомстві України (крім МОН) 
50 

     

2.6.12 професійних об’єднань за спеціальністю 30n        

2.7. Виконання функцій:       

2.7.1 - гаранта освітньої програми 100      

2.7.2. - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
50n   

     

2.7.3. - відповідального виконавця наукової теми з 

державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

     

2.7.4. - головного редактора наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України 
70n   

     

2.7.5. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань 

України 

40n   
     

2.7.6. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого 

наукового видання 
70n   

     

2.8. Керівництво:       

2.8.1. - студентом, який брав участь у другому етапі 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт 

80n   

     

2.8.2. - студентом, який зайняв призове місце у другому етапі 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт 

200n   

     

2.8.3. - студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті 

України 

80n   

     

2.8.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських 

ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України 

200n   

     

2.8.5. - постійно діючим студентським науковим, творчим 

гуртком тощо 
80 
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2.8.6. - студентом, який має опубліковану наукову статтю
8
 у:       

2.8.6.1. -- науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection 

85n   

     

2.8.6.2. -- періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection та не включено до переліку наукових 

фахових видань України 

70n   

     

2.8.6.3. -- наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України  
60n   

     

2.8.6.4. -- наукових, науково-практичних виданнях (журналах), 

не включених до переліку наукових фахових видань 

України 

30n   
     

2.8.7. - студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої виставки, 

форуму, симпозіуму тощо (наявні одноосібні тези 

студента або доповідь у друкованому виданні): 

      

2.8.7.1. -- міжнародних 20n        

2.8.7.2. -- всеукраїнських  15n   
     

2.8.7.3. -- університетських (регіональних)  10n   
     

2.9. Організаційна та адміністративна робота:       

2.9.1. - проректор 200      

2.9.2. - директор інституту (декан факультету) 100      

2.9.3. - заступник директора інституту (декана факультету) 75      

2.9.4. - завідувач випускової кафедри 60      

2.9.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30      

2.9.6. - завідувач невипускової кафедри  40      

2.9.7. - заступник завідувача невипускової кафедри 20      

2.9.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60      

2.9.9. - вчений секретар вченої ради інституту (факультету) 40      

2.9.10. - відповідальний секретар приймальної комісії 100      

2.9.11. - заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії 
50 

  
   

2.9.12. - член приймальної, фахової комісії 30      

2.9.13 - Голова вченої ради Університету 300      

2.9.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80      

2.10. Участь в атестації наукових кадрів, у т.ч.:       

2.10.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

  
   

2.10.2. - офіційний опонент, член спеціалізованої вченої ради 50n       

2.10.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n       

2.11. Голова науково-методичної ради Університету 60      

2.12. Голова науково-методичної комісії інституту 

(факультету) 
30 

  
   

                                                                 
8
 Якщо стаття опублікована спільно з науково-педагогічним працівником, то у рейтингу викладача така стаття 

враховується у п. 2.8.6 та не враховується у відповідних підпунктах п. 2.1. 
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2.13. Наявність виданих у видавництві:       

2.13.1. - навчального контенту (конспекту лекцій) 40n       

2.13.2. - методичних вказівок до проведення практичних 

(семінарських, лабораторних) занять 
20n  

  
   

2.13.3 - методичних вказівок до виконання самостійної 

роботи студентів 
20n  

  
   

2.13.4 - завдань або кейсів для поточного та підсумкового 

контролю знань та умінь студентів 
20n  

  
   

2.14. Присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) 
100 

  
   

2.15. Присудження наукового ступеня доктора наук 200      

2.16. Присвоєння вченого звання доцента або отримання 

документа про другу вищу освіту 
100      

2.17. Присвоєння вченого звання професора 200      

2.18. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, симпозіуму 

тощо (членство в програмному або організаційному 

комітеті): 

      

2.18.1. - міжнародної 80n       

2.18.2. - всеукраїнської 60n       

2.18.3. - університетської (регіональної) 40n       

2.19. 

Участь у роботі наукової, науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, симпозіуму 

тощо (наявність тез або доповідей в друкованому 

виданні), (n – кількість) (у разі співавторства – з 

урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка 

участі (%У)) 

 

  

   

2.19.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  

  
   

2.19.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


  

  
   

2.19.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


  

  
   

2.20. Міжнародна діяльність:       

2.20.1. 
- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької роботи, 

проходження стажування за кордоном) 
60n  

  
   

2.20.2. - налагодження співпраці з іноземною установами, 

навчальним закладом, кафедрою 
20n  

  
   

2.20.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно до 

діючих угод про співпрацю 

20n  
  

   

2.20.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 

навчальному закладі 
70n   

  
   

2.21. Виховна робота:       

2.21.1. 

- організація та проведення виховних заходів зі 

студентами (крім кураторських годин): тематичних 

заходів у гуртожитку; тематичних екскурсій; зустрічей 

з видатними людьми; тематичних заходів до знаменних 

подій та пам’ятних дат; творчих конкурсів; 

соціологічних  досліджень тощо 

20n  

 

   - 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про рейтингове оцінювання діяльності НПП та кафедр 

Положення СУЯ - 2020 



 
16 

 

2.21.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за профілем 

підготовки 
10n  

 
   - 

2.21.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n      - 

2.21.4. - організація та проведення в Університеті (в інституті, 

на факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

40n  
 

   - 

2.22. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років 

50 

 
    

2.23. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 
30n   

 
    

2.24. Звання, державні та відомчі нагороди, які отримані за 

звітний період: 

      

2.24.1. Академік НАНУ 500     - 

2.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

2.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України (спілки 

художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 

250     - 

2.24.4. Членство в громадських академіях 80     - 

2.24.5. Почесне звання Заслуженого професора Університету 150     - 

2.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

2.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента України 

для молодих вчених 

250     - 

2.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

2.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

2.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник 

іншої галузі 

200     - 

2.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота 

МОНУ 

100     - 

2.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь 

Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», 

«Знак Пошани» тощо 

100     - 

2.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

2.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

2.24.15. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, 

Обласної ради, Укоопспілки 

80     - 

2.24.16. Премія обласної державної адміністрації та обласної 

ради для працівників наукових установ та ВНЗ 

Львівської області 

100     - 

2.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру 

НАН України 

60     - 

2.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Міського Голови 

50      

2.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40      

2.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30      

2.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Разом за відповідний навчальний рік в 2 блоці      

Особистий рейтинг за відповідний навчальний рік (сумарний бал за блоками1, 2)      
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ДОДАТОК Б 

Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності науково-

педагогічного працівника 

______________________________________________________________________ 
                                                   Прізвище, ім’я, по батькові НПП, науковий ступінь, вчене звання, посада 

та визначають особистий рейтинг 

Стаж роботи в ЛТЕУ _____ (зазначається кількість повних років, з урахуванням 

округлення суми до більшого цілого) 

1 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників 
№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес курсу з 

елементами дистанційного навчання (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 
100%

%У100
n


  

1.2. Наявність навчально-методичного забезпечення, яке не підлягає редакційно-видавничому 

опрацюванню, виготовленню шляхом друкування, тисненням або іншим способом у 

видавництві: 

 

1.2.1 - силабусу навчальної дисципліни 20n   
1.2.2 - навчальної програми дисципліни 10n   

1.2.3 - робочої програми навчальної дисципліни 15n   

1.2.4 - комплексної контрольної роботи для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь 

з навчальної дисципліни 
20n   

1.3. Результати анкетування студентів щодо професійної компетентності та педагогічної 

майстерності викладача: 

 

1.3.1 - викладач вільно володіє матеріалом  

1.3.2 - матеріал, що викладається змістовно значущий і доступний   

1.3.3 - демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормальний темп викладення  

1.3.4 - в освітньому процесі викладач використовує інноваційні методи навчання (активні методи 

навчання, зокрема бізнес-симуляції; проблемні дискусії, обговорення, проведення ділових 

ігор тощо) 

 

1.3.5 - вміє підтримувати контакт з аудиторією  

1.3.6 - доброзичливий і тактовний по відношенню до студентів  

1.3.7 - вимогливий, але об’єктивний до здобувачів вищої освіти  

1.3.8 - спонукає здобувачів вищої освіти до підвищення якості навчання, передає власні навички 

іншим, комунікабельний 

 

1.3.9 - прислуховується до побажань здобувачів вищої освіти щодо тематики занять та висвітлення 

матеріалу, що цікавить здобувачів з дисципліни 

 

1.3.10 - надає можливість продемонструвати свої здібності кожному здобувачу вищої освіти в групі  

1.3.11 - раціонально та ефективно використовує час навчального заняття  

1.3.12 - систематично проводить консультації  

1.4. Підвищення педагогічної майстерності:  

1.4.1 - проведення відкритого заняття:  

1.4.1.1 -- загальноуніверситетської лекції 80n  

1.4.1.2 -- загальнофакультетської лекції 50n   

1.4.1.3 -- загальнофакультетського практичного (семінарського, лабораторного) заняття 40n   

1.4.1.4 -- кафедрального практичного (семінарського, лабораторного) заняття 10n   

1.4.2. - взаємовідвідування занять викладачами кафедри 5n   

1.4.3. - участь в тренінгах, семінарах тощо, крім стажування в якості:  

1.4.3.1 -- тренера, тьютора тощо 40 
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1.4.3.2 -- слухача 20 

1.4.4 - керівництво стажуванням викладача іншого закладу вищої (передвищої) освіти 15n   

1.4.5 - рецензування освітньої програми, посібника, підручника іншого закладу вищої освіти 10n   

1.4.6 - проведення навчальних занять іноземною мовою в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

200 

1.5. Профорієнтаційна робота:  

1.5.1. 

- проведення профорієнтаційних заходів з учнівською та студентською молоддю (школи, 

коледжі, технікуми): зустрічі на годинах спілкування (місто, район); зустрічі з батьками 

(місто, район); виступи на засіданні педагогічної ради (місто, район); виступи на 

профорієнтаційних заходах, що організовані міськими (селищними) радами, центрами 

зайнятості населення тощо 

20n  

1.5.2. - організація та проведення в Університеті олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, коледжів, технікумів 
60n  

1.5.3 Організація та проведення на базі Університету літніх (зимових) таборів 80n  

1.6. Зниження балів за:  

1.6.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  50-n   

1.6.2. - запізнення без поважної причини на заняття  10-n   

1.6.3. - зрив заняття без поважної причини  30-n   

1.6.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) заходах  20-n   

1.6.5. - винесення попередження наказом ректора  50-n 
 

1.6.6. - винесення догани наказом ректора -75 

Всього за блок 1 (за результатами поточного (звітного) навчального року)   

2 блок. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника  

№ з/п Рейтинговий показник 
Основа для 

оцінювання 

Оцінка в балах, навчальний рік 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

2.1. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у 

разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)): 

      

2.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 

Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

     

2.1.2. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection 
100%

%У85
n


  

     

2.1.3. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection та не включено до переліку наукових 

фахових видань України 
100%

%У70
n


  

     

2.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України  100%

%У60
n


  

     

2.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), 

невключених до переліку наукових фахових видань 

України 100%

%У30
n


  

     

2.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з 

урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка 

участі (%У)) 
 

     

2.2.1. - державного стандарту України, авторського свідоцтва 
100%

%У50
n
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2.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

  

   

2.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 
    

  

2.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  
100%

%У400 
 

  

  
 

2.3.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН 
100%

%У350 
 

  

  
 

2.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

закладу вищої освіти або іншим центральним органом 

виконавчої влади 100%

%У300 
 

  

   

2.3.4. - навчального посібника, що рекомендований вченою 

радою закладу вищої освіти або іншим центральним 

органом виконавчої влади 100%

%У250 
 

  

   

2.3.5. - монографії 
100%

%У500   
  

  
 

2.3.6. - наукової чи навчальної літератури (підручника, 

посібника, монографії) виданих іноземною мовою  100%

%У800   
  

  
 

2.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

     
 

2.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n        

2.4.2. - доктора наук 200n        

2.5. Участь у міжнародному науковому проєкті / залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

100n   
  

   

2.6. Робота у складі:       

2.6.1. - робочої групи з розроблення освітньої програми в 

Університеті як члена робочої групи 
50 

    
 

2.6.2 - експертних рад МОН з питань проведення експертизи 

дисертацій  
50      

2.6.3. - галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 
50      

2.6.4. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50      

2.6.5. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 
50      

2.6.6. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30      

2.6.7. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОН 
50      

2.6.8. - робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти 

України 
50      

2.6.9. - науково-методичної ради Університету, науково-

методичної комісії інституту (факультету), вченої ради 

Університету, вченої ради інституту (факультету), ради 

з якості, комісії з якості, групи з якості 

20n   
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2.6.10 - організаційного комітету (журі, апеляційної комісії) 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт / 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів / Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук: 

      

2.6.10.1 - першого етапу 15n        

2.6.910.2 - другого етапу 30n        

2.6.11 - наукової ради при галузевому міністерстві чи 

відомстві України (крім МОН) 
50 

     

2.6.12 професійних об’єднань за спеціальністю 30n        

2.7. Виконання функцій:       

2.7.1 - гаранта освітньої програми 100      

2.7.2. - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
50n   

     

2.7.3. - відповідального виконавця наукової теми з 

державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

     

2.7.4. - головного редактора наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України 
70n   

     

2.7.5. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань 

України 

40n   
     

2.7.6. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого 

наукового видання 
70n   

     

2.8. Керівництво:       

2.8.1. - студентом, який брав участь у другому етапі 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт 

80n   

     

2.8.2. - студентом, який зайняв призове місце у другому етапі 

Міжнародної студентської олімпіади / Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових, дипломних, творчих робіт 

200n   

     

2.8.3. - студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті 

України 

80n   

     

2.8.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських 

ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України 

200n   

     

2.8.5. - постійно діючим студентським науковим, творчим 

гуртком тощо 
80 

     

2.8.6. - студентом, який має опубліковану наукову статтю у:       

2.8.6.1. -- науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection 

85n   

     

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про рейтингове оцінювання діяльності НПП та кафедр 

Положення СУЯ - 2020 



 
21 

 

2.8.6.2. -- періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science 

Core Collection та не включено до переліку наукових 

фахових видань України 

70n   

     

2.8.6.3. -- наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України  
60n   

     

2.8.6.4. -- наукових, науково-практичних виданнях (журналах), 

не включених до переліку наукових фахових видань 

України 

30n   
     

2.8.7. - студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої виставки, 

форуму, симпозіуму тощо (наявні одноосібні тези 

студента або доповідь у друкованому виданні): 

      

2.8.7.1. -- міжнародних 20n        

2.8.7.2. -- всеукраїнських  15n   
     

2.8.7.3. -- університетських (регіональних)  10n   
     

2.9. Організаційна та адміністративна робота:       

2.9.1. - проректор 200      

2.9.2. - директор інституту (декан факультету) 100      

2.9.3. - заступник директора інституту (декана факультету) 75      

2.9.4. - завідувач випускової кафедри 60      

2.9.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30      

2.9.6. - завідувач невипускової кафедри  40      

2.9.7. - заступник завідувача невипускової кафедри 20      

2.9.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60      

2.9.9. - вчений секретар вченої ради інституту (факультету) 40      

2.9.10. - відповідальний секретар приймальної комісії 100      

2.9.11. - заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії 
50 

  
   

2.9.12. - член приймальної, фахової комісії 30      

2.9.13 - Голова вченої ради Університету 300      

2.9.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80      

2.10. Участь в атестації наукових кадрів, у т.ч.:       

2.10.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

  
   

2.10.2. - офіційний опонент, член спеціалізованої вченої ради 50n       

2.10.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n       

2.11. Голова науково-методичної ради Університету 60      

2.12. Голова науково-методичної комісії інституту 

(факультету) 
30 

  
   

2.13. Наявність виданих у видавництві:       

2.13.1. - навчального контенту (конспекту лекцій) 40n       

2.13.2. - методичних вказівок до проведення практичних 

(семінарських, лабораторних) занять 
20n  

  
   

2.13.3 - методичних вказівок до виконання самостійної 

роботи студентів 
20n  

  
   

2.13.4 - завдань або кейсів для поточного та підсумкового 

контролю знань та умінь студентів 
20n  
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2.14. Присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) 
100 

  
   

2.15. Присудження наукового ступеня доктора наук 200      

2.16. Присвоєння вченого звання доцента або отримання 

документа про другу вищу освіту 
100      

2.17. Присвоєння вченого звання професора 200      

2.18. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, симпозіуму 

тощо (членство в програмному або організаційному 

комітеті): 

      

2.18.1. - міжнародної 80n       

2.18.2. - всеукраїнської 60n       

2.18.3. - університетської (регіональної) 40n       

2.19. 

Участь у роботі наукової, науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, симпозіуму 

тощо (наявність тез або доповідей в друкованому 

виданні), (n – кількість) (у разі співавторства – з 

урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка 

участі (%У)) 

 

  

   

2.19.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  

  
   

2.19.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


  

  
   

2.19.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


  

  
   

2.20. Міжнародна діяльність:       

2.20.1. 
- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької роботи, 

проходження стажування за кордоном) 
60n  

  
   

2.20.2. - налагодження співпраці з іноземною установами, 

навчальним закладом, кафедрою 
20n  

  
   

2.20.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно до 

діючих угод про співпрацю 

20n  
  

   

2.20.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 

навчальному закладі 
70n   

  
   

2.21. Виховна робота:       

2.21.1. 

- організація та проведення виховних заходів зі 

студентами (крім кураторських годин): тематичних 

заходів у гуртожитку; тематичних екскурсій; зустрічей 

з видатними людьми; тематичних заходів до знаменних 

подій та пам’ятних дат; творчих конкурсів; 

соціологічних  досліджень тощо 

20n  

 

   - 

2.21.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за профілем 

підготовки 
10n  

 
   - 

2.21.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n      - 

2.21.4. - організація та проведення в Університеті (в інституті, 

на факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

40n  
 

   - 

2.22. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років 

50 

 
    

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про рейтингове оцінювання діяльності НПП та кафедр 

Положення СУЯ - 2020 



 
23 

 
2.23. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 
30n   

 
    

2.24. Звання, державні та відомчі нагороди, які отримані за 

звітний період: 

      

2.24.1. Академік НАНУ 500     - 

2.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

2.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України (спілки 

художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 

250     - 

2.24.4. Членство в громадських академіях 80     - 

2.24.5. Почесне звання Заслуженого професора Університету 150     - 

2.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

2.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента України 

для молодих вчених 

250     - 

2.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

2.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

2.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник 

іншої галузі 

200     - 

2.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота 

МОНУ 

100     - 

2.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь 

Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», 

«Знак Пошани» тощо 

100     - 

2.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

2.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

2.24.15. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, 

Обласної ради, Укоопспілки 

80     - 

2.24.16. Премія обласної державної адміністрації та обласної 

ради для працівників наукових установ та ВНЗ 

Львівської області 

100     - 

2.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру 

НАН України 

60     - 

2.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Міського Голови 

50      

2.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40      

2.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30      

2.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Разом за відповідний навчальний рік в 2 блоці      

Особистий рейтинг за відповідний навчальний рік (сумарний бал за блоками1, 2)      
 

Індивідуальні дані, що відображають результати моєї науково-педагогічної 

діяльності внесені мною особисто та є достовірними 

Викладач (ПІБ) ______________ 
                                                             (підпис) 

 

 

Індивідуальні дані, що відображають результати науково-педагогічної діяльності 

викладача перевірено. Внесені дані є повними та об’єктивними. 

Завідувач кафедри (ПІБ) ___________________ 
                                                                                           (підпис) 
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