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Індивідуальні дані, що відображають результати діяльності викладача 

Ковтун Олег Іванович,  

к.е.н, доцент, професор університету,   

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Прізвище, ім’я, по батькові викладача, науковий ступінь, вчене звання, посада 

Стаж роботи в ЛТЕУ 38 років (зазначається кількість повних років, з урахуванням 

округлення суми до більшого цілого) 

Частина П (постійна) 

(починаючи з 01.09.1991 року до 2014/15 н.р. включно) 
1 блок. Оцінка основних показників досягнутої кваліфікації 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Академік НАНУ  

1.2. Член кореспондент НАНУ  

1.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних мистецьких спілках 

України (спілки художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 
 

1.4. Членство в громадських академіях  

1.5. Науковий ступінь доктора наук  

1.6. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 50 

1.7. Вчене звання професора  

1.8. Вчене звання доцента 50 

1.9. Почесне звання Заслуженого професора Університету  

1.10. Почесне звання професора Університету  

1.11. Лауреат Державної премії, премії Президента України для молодих вчених  

1.12. Заслужений діяч науки і техніки  

1.13. Заслужений економіст, винахідник тощо  

1.14. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої галузі  

1.15. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ  

1.16. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За наукові та 

освітні досягнення», «Знак Пошани» тощо 
 

1.17. Орден (державна нагорода)  

1.18. Медаль (державна нагорода)  

1.19. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 40 

1.20. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та ВНЗ Львівської області 
 

1.21. Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН України  

1.22. Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, 

Міського Голови  

1.23. Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 20 

1.24. Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 15 

1.25. Звання “Майстер спорту”  

1.26. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)):  

1.26.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection (n – кількість) 

- 

1.26.2. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових фахових видань України та 

одночасно до наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science Core Collection 
244 

1.26.3. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до переліку наукових фахових видань України 
35 

1.26.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  660 

1.26.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не включених до переліку 

наукових фахових видань України 

5 

1.27. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.27.1. - державних стандартів України, авторських свідоцтв  
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1.27.2. - патентів, технічних умов  

1.28. Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У))  

1.28.1. - підручника, що рекомендований МОН  400 

1.28.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН (14 посібників) 2450 

1.28.3. 
- підручника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим центральним 

органом виконавчої влади 
 

1.28.4. 
- навчального посібника, що рекомендований вченою радою Університету (3) або 

іншим центральним органом виконавчої влади 
375 

1.28.5. - монографії (3 одноосібні+ 5 в співавторстві) 1000 

1.28.6. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, посібника, монографії 

виданих іноземною мовою  
 

1.29. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
 

1.29.1. - кандидата наук (доктора філософії)  

1.29.2. - доктора наук  

1.31. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 
 

1.32. Виконання функцій:  

1.32.1. - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією (проекту, госпдоговору)  

1.32.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною реєстрацією (проекту, 

госпдоговору) 
120 

1.32.3. - головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 
 

1.32.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України 
 

1.32.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання  

1.32.6. - керівництва спеціалізованою радою із захисту дисертацій  

Всього  5465 
 

Частина А (активна) 
2 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

2.1. Організаційно-методична робота:  

2.1.1 - наявність актуального комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (КНМЗНД) відповідно до вимог Ліцензійних умов 

100 

2.1.2 - наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес 

курсу з елементами дистанційного навчання, у т.ч. з вибіркової дисципліни 

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 

600 

2.2. Результати анкетування студентів про ефективність роботи викладача:  

2.2.1. - вільне володіння матеріалом (компетентність)  

2.2.2. - змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається  

2.2.3. - використання викладачем в освітньому процесі інноваційних методів навчання  

2.2.4. - вміння підтримувати контакт з аудиторією  

2.2.5. - доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів  

2.2.6. - рівень вимогливості та об’єктивності викладача при оцінюванні знань студентів  

2.3. Зниження балів за:  

2.3.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  

2.3.2. - запізнення без поважної причини  

2.3.3. - зрив заняття без поважної причини  

2.3.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) 

заходах 
 

2.3.5. - винесення попередження наказом ректора  

2.3.6. - винесення догани наказом ректора  
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Всього за блок 2 (останній у звітному періоді навчальний рік 2019/20 н.р.)  700 

3 блок. Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника 

за останні п’ять років (2015/16-2019-20 н.р.) 

№ з/п Рейтинговий показник 

Основа 

для 

оцінюван

ня 

Оцінка в балах, навчальний рік 

2015/

16__ 

201

6/17 

2017/

18 

2018

/19 

2019/

20__ 

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

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)): 

      

3.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Core Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

150    75 

3.1.2. - 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


  

 25 85 127  

3.1.3. - 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


  

     

3.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  100%

%У60
n


  

30     

3.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 100%

%У30
n


  

     

3.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – 

з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 
 

     

3.2.1. 
- державного стандарту України, авторського 

свідоцтва 100%

%У50
n


  

  

   

3.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

  

   

3.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 
    

  

3.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  

100%

%У400
 

200  

  
 

3.3.2. - навчального посібника, що рекомендований 

МОН 100%

%У350
 

  

  
 

3.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

Університету або іншим центральним органом 

виконавчої влади 100%

%У300
 

  

   

3.3.4. - навчального посібника, що рекомендований 

вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 100%

%У250
 

200 

400    

3.3.4. - монографії 
100%

%У500
   

  
 

3.3.5. - наукової чи навчальної літератури у вигляді 

підручника, посібника, монографії виданих 

іноземною мовою  
100%

%У800
 

  

  
 

3.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

     
 

3.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n        

3.4.2. - доктора наук 200n        

3.5. Участь у міжнародному науковому проекті / 

залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

100n   
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3.6. Проведення навчальних занять іноземною мовою 

в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік (бали нараховуються за 

останній у звітному періоді навчальний рік) 

200 - - - -  

3.7. Робота у складі:       

3.7.1. - експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН 
50      

3.7.2 - галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) 

50      

3.7.3. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50      

3.7.4. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 
50      

3.7.5. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30      

3.7.6. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОНУ 
50      

3.7.7. - робочих груп з розроблення стандартів вищої 

освіти України 
50      

3.7.8. - 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 

30n   

     

3.7.9. - наукової ради при галузевому міністерстві чи 

відомстві України (крім МОН) 
50 

     

3.8. Виконання функцій:       

3.8.1 - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
50n   

     

3.8.2. - відповідального виконавця наукової теми з 

державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

120 120 120 120 40 

3.8.3. - головного редактора наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

70n   

     

3.8.4. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

40n   

     

3.8.5. - члена редакційної колегії іноземного 

рецензованого наукового видання 
70n   

     

3.9. Керівництво:       

3.9.1. - студентом, який брав участь у Міжнародній 

студентській олімпіаді / Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових, дипломних, творчих 

робіт 

80n   

     

3.9.2. - студентом, який зайняв призове місце на 

Міжнародній студентській олімпіаді / 

Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових, дипломних, творчих робіт 

200n   

     

3.9.3. - 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   

     

3.9.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, 

Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та 

200n   
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Європи, чемпіонату України 

3.9.5. - постійно діючим студентським науковим, 

творчим гуртком тощо 
80 

     

3.9.6. -студентом, який підготував та опублікував 

одноосібно наукову публікацію у: 
      

3.9.6.1. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно 

до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection 

85n   

     

3.9.6.2. - 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   

     

3.9.6.3. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  
60n   

60     

3.9.6.4. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 

30n   

     

3.9.7. -студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої 

виставки, форуму, симпозіуму тощо (наявні 

одноосібні тези студента або доповідь в 

друкованому виданні): 

      

3.9.7.1. - міжнародних 30n       330 

3.9.7.2. - всеукраїнських  20n   
     

3.9.7.3. - університетських (регіональних)  15n   
     

3.10. Організаційна та адміністративна робота:       

3.10.1. - проректор 200      

3.10.2. - директор інституту (декан факультету) 100      

3.10.3. - заступник директора інституту (декана 

факультету) 
75 

  
   

3.10.4. - завідувач випускової кафедри 60      

3.10.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30      

3.10.6. - завідувач не випускової кафедри  40     40 

3.10.7. - заступник завідувача не випускової кафедри 20      

3.10.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60      

3.10.9. - вчений секретар вченої ради інституту 

(факультету) 
40 

  
   

3.10.10. - відповідальний секретар приймальної комісії / 

його  
100 

  
   

3.10.11. -заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 
50 

  
   

3.10.12. - членство у приймальній, фаховій комісії 30      

3.10.13 - Голова вченої ради Університету 300      

3.10.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80      

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

3.11.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

  
   

3.11.2. - як офіційного опонента, члена спеціалізованої 

вченої ради 
50n     

   

3.11.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n   10 10 10 10  

3.12. Голова науково-методичної ради Університету 60      

3.13. Голова науково-методичної ради інституту 

(факультету) 
30 

  
   

3.14. Наявність виданих у видавництві:       

3.14.1. - практикумів, конспектів лекцій 40n     40   

3.14.2. - методичних рекомендацій, тестових завдань 20n   20 20 200 20 40 

3.15. Присудження наукового ступеня кандидата наук 100     - 
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(доктора філософії) 

3.16. Присудження наукового ступеня доктора наук 200     - 

3.17. Присвоєння вченого звання доцента або 

отримання документа про другу вищу освіту 
100     - 

3.18. Присвоєння вченого звання професора 200  200   - 

3.19. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, 

симпозіуму тощо (членство в програмному або 

організаційному комітеті): 

      

3.19.1. - міжнародної 80n        

3.19.2. - всеукраїнської 60n        

3.19.3. - університетської (регіональної) 40n        

3.20. 

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)) 

 

  

   

3.20.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  

30 
30 30 30 30 

3.20.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


  

20 
20 20 20 20 

3.20.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


  

15 
15 15 15 15 

3.21. Міжнародна діяльність:       

3.21.1. 
- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької 

роботи, проходження стажування за кордоном) 

60n   
  

   

3.21.2. - налагодження співпраці з іноземною 

установами, навчальним закладом, кафедрою 
20n   

  
   

3.21.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно 

до діючих угод про співпрацю 

20n   
  

   

3.21.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 

навчальному закладі 
70n   

  
   

3.22. Профорієнтаційна робота (бали нараховуються 

за останній у звітному періоді навчальний рік): 
 

  
   

3.22.1. 

- 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         

3.22.2. - керівництво (консультації) пізнавальними або 

науково-дослідними роботами учнів навчальних 

закладів, членів МАН 

40n   - - - -  

3.22.3. - організація та проведення в Університеті 

олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, 

коледжів, технікумів 

80n   - - - -  

3.22.4 Організація та проведення на базі Університету 

літніх (зимових) наукових  шкіл 
60n   - - - -  

3.23. Виховна робота:       

3.23.1. 

- 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  

20n   

 

   - 



7 
 

досліджень тощо 

3.23.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за 

профілем підготовки 

10n   
 

   - 

3.23.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n   50 50 50 - - 

3.23.4. - організація та проведення в університеті (на 

факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

40n   
 

   - 

3.24. 
Звання, державні та відомчі нагороди, які 

отримані за звітний період: 
      

3.24.1. Академік НАНУ 500     - 

3.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

3.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України 

(спілки художників, дизайнерів, рекламістів та 

ін.) 

250 

 

   - 

3.24.4. Членство в громадських академіях 80     - 

3.24.5. Почесне звання Заслуженого професора 

Університету 
150 

 
   - 

3.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

3.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента 

України для молодих вчених 
250 

 
   - 

3.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

3.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

3.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений 

працівник іншої галузі 
200 

 
   - 

3.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна 

грамота МОНУ 
100 

 
   - 

3.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», 

«Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні 

досягнення», «Знак Пошани» тощо 
100 

 
   - 

3.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

3.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

3.24.15. Почесна грамота Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 
80 

 
   - 

3.24.16. Премія обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ 

та ВНЗ Львівської області 
100 

 
   - 

3.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового 

центру НАН України 
60 

 
   - 

3.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Міського Голови 
50 

 
50    

3.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40  40 40 40  

3.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30   30   

3.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Всього за навчальний рік 905 980 640 382 590 

Разом за звітний період в 3 блоці 3497 

Сумарний бал за 2, 3 блоками 4197 

Розрахунок абсолютного загального особистого рейтингу викладача (формула (1), 

вихідні дані: П=5465; А=4380: 
 

Р=РП + РА =0,33*5465 + 0,67*4197=1803.5+2812=4615.5 
 

Викладач (ПІБ) _Ковтун О. І.______________ 

 
Завідувач кафедри (ПІБ)_Ковтун О.І._______________________ 
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Перепьолкіна Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної економіки 

Стаж роботи в ЛТЕУ 15 років 

Частина П (постійна) 

(починаючи з 01.09.1991 року) 
1 блок. Оцінка основних показників досягнутої кваліфікації 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Академік НАНУ  

1.2. Член кореспондент НАНУ  

1.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних мистецьких спілках 

України (спілки художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 
 

1.4. Членство в громадських академіях НТШ  

1.5. Науковий ступінь доктора наук  

1.6. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 50 

1.7. Вчене звання професора  

1.8. Вчене звання доцента 50 

1.9. Почесне звання Заслуженого професора Університету  

1.10. Почесне звання професора Університету  

1.11. Лауреат Державної премії, премії Президента України для молодих вчених  

1.12. Заслужений діяч науки і техніки  

1.13. Заслужений економіст, винахідник тощо  

1.14. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої галузі  

1.15. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ  

1.16. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За наукові та 

освітні досягнення», «Знак Пошани» тощо 
 

1.17. Орден (державна нагорода)  

1.18. Медаль (державна нагорода)  

1.19. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки  

1.20. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та ВНЗ Львівської області 
50 

1.21. Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН України  

1.22. Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, 

Міського Голови  

1.23. Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.24. Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30 

1.25. Звання “Майстер спорту”  

1.26. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)):  

1.26.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection (n – кількість) 
 

1.26.2. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових фахових видань України та 

одночасно до наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science Core Collection 
 

1.26.3. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до переліку наукових фахових видань України 
 

1.26.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  630
 

1.26.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1.27. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.27.1. - державних стандартів України, авторських свідоцтв  

1.27.2. - патентів, технічних умов  

1.28. Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У))  

1.28.1. - підручника, що рекомендований МОН   

1.28.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН 84
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1.28.3. 
- підручника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим центральним 

органом виконавчої влади 
 

1.28.4. 
- навчального посібника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 
43

 

1.28.5. - монографії 250 

1.28.6. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, посібника, монографії 

виданих іноземною мовою  
 

1.29. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
 

1.29.1. - кандидата наук (доктора філософії)  

1.29.2. - доктора наук  

1.31. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 
 

1.32. Виконання функцій:  

1.32.1. - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією (проекту, госпдоговору)  

1.32.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною реєстрацією (проекту, 

госпдоговору) 
 

1.32.3. - головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 
 

1.32.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України 
 

1.32.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання  

1.32.6. - керівництва спеціалізованою радою із захисту дисертацій  

Всього  1187 
 

Частина А (активна) 
2 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

2.1. Організаційно-методична робота:  

2.1.1 - наявність актуального комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (КНМЗНД) відповідно до вимог Ліцензійних умов 

100 

2.1.2 - наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес 

курсу з елементами дистанційного навчання, у т.ч. з вибіркової дисципліни 

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 

500
 

2.2. Результати анкетування студентів про ефективність роботи викладача:  

2.2.1. - вільне володіння матеріалом (компетентність)  

2.2.2. - змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається  

2.2.3. - використання викладачем в освітньому процесі інноваційних методів навчання  

2.2.4. - вміння підтримувати контакт з аудиторією  

2.2.5. - доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів  

2.2.6. - рівень вимогливості та об’єктивності викладача при оцінюванні знань студентів  

2.3. Зниження балів за:  

2.3.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  

2.3.2. - запізнення без поважної причини  

2.3.3. - зрив заняття без поважної причини  

2.3.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) 

заходах 
 

2.3.5. - винесення попередження наказом ректора  

2.3.6. - винесення догани наказом ректора  

Всього за блок 2 (останній у звітному періоді навчальний рік)  600 

3 блок. Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника 

за останні п’ять років 

№ з/п Рейтинговий показник 

Основа 

для 

оцінюван

Оцінка в балах, навчальний рік 

2016 2017 2018 2019 2020 
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ня 

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

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)): 

      

3.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Core Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

     

3.1.2. - 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


  

 64 64   

3.1.3. - 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


  

 70   70 

3.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  100%

%У60
n


  

 60   60 

3.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 100%

%У30
n


  

132     

3.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – 

з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 
 

     

3.2.1. 
- державного стандарту України, авторського 

свідоцтва 100%

%У50
n


  

  

   

3.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

  

   

3.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 
    

  

3.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  

100%

%У400 
 

  

  
 

3.3.2. - навчального посібника, що рекомендований 

МОН 100%

%У350 
 

  

  
175 

3.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

Університету або іншим центральним органом 

виконавчої влади 100%

%У300 
 

  

   

3.3.4. - навчального посібника, що рекомендований 

вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 100%

%У250 
 

  

125   

3.3.4. - монографії 
100%

%У500   
  

  
 

3.3.5. - наукової чи навчальної літератури у вигляді 

підручника, посібника, монографії виданих 

іноземною мовою  
100%

%У800   

  

  
 

3.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

     
 

3.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n        

3.4.2. - доктора наук 200n        

3.5. Участь у міжнародному науковому проекті / 

залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

100n   
  

   

3.6. Проведення навчальних занять іноземною мовою 

в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік (бали нараховуються за 

останній у звітному періоді навчальний рік) 

200 - - - -  

3.7. Робота у складі:       

3.7.1. - експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН 
50      
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3.7.2 - галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) 

50      

3.7.3. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50      

3.7.4. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 
50      

3.7.5. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30      

3.7.6. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОНУ 
50      

3.7.7. - робочих груп з розроблення стандартів вищої 

освіти України 
50      

3.7.8. - 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 

30n   

     

3.7.9. - наукової ради при галузевому міністерстві чи 

відомстві України (крім МОН) 
50 

     

3.8. Виконання функцій:       

3.8.1 - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
50n   

     

3.8.2. - відповідального виконавця наукової теми з 

державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

     

3.8.3. - головного редактора наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

70n   
     

3.8.4. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

40n   
 80 40 40 40 

3.8.5. - члена редакційної колегії іноземного 

рецензованого наукового видання 
70n   

     

3.9. Керівництво:       

3.9.1. - студентом, який брав участь у Міжнародній 

студентській олімпіаді / Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових, дипломних, творчих 

робіт 

80n   

   160  

3.9.2. - студентом, який зайняв призове місце на 

Міжнародній студентській олімпіаді / 

Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових, дипломних, творчих робіт 

200n   

     

3.9.3. - 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   

     

3.9.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, 

Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та 

Європи, чемпіонату України 

200n   

     

3.9.5. - постійно діючим студентським науковим, 

творчим гуртком тощо + Наукове товариство 

молодих вчених ЛТЕУ 
80 

80/ 

80 

80 80 80 80 

3.9.6. -студентом, який підготував та опублікував 

одноосібно наукову публікацію у: 
      

3.9.6.1. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно 
85n   
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до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection 

3.9.6.2. - 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   

     

3.9.6.3. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  
60n   

     

3.9.6.4. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 

30n   
     

3.9.7. -студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої 

виставки, форуму, симпозіуму тощо (наявні 

одноосібні тези студента або доповідь в 

друкованому виданні): 

      

3.9.7.1. - міжнародних 30n       120 

3.9.7.2. - всеукраїнських  20n   
 20  40 160 

3.9.7.3. - університетських (регіональних)  15n        

3.10. Організаційна та адміністративна робота:       

3.10.1. - проректор 200      

3.10.2. - директор інституту (декан факультету) 100      

3.10.3. - заступник директора інституту (декана 

факультету) 
75 

  
   

3.10.4. - завідувач випускової кафедри 60      

3.10.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30      

3.10.6. - завідувач не випускової кафедри  40      

3.10.7. - заступник завідувача не випускової кафедри 20   20 20 20 

3.10.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60      

3.10.9. - вчений секретар вченої ради інституту 

(факультету) 
40 

  
40 40 40 

3.10.10. - відповідальний секретар приймальної комісії / 

його  
100 

  
   

3.10.11. -заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 
50 

  
   

3.10.12. - членство у приймальній, фаховій комісії 30   30 30 30 

3.10.13 - Голова вченої ради Університету 300      

3.10.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80      

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

3.11.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

  
   

3.11.2. - як офіційного опонента, члена спеціалізованої 

вченої ради 
50n   

  
   

3.11.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n   10 10  20  

3.12. Голова науково-методичної ради Університету 60      

3.13. Голова науково-методичної ради інституту 

(факультету) 
30 

  
   

3.14. Наявність виданих у видавництві:       

3.14.1. - практикумів, конспектів лекцій 40n        

3.14.2. - методичних рекомендацій, тестових завдань 20n    40 40 20 40 

3.15. Присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) 
100 

  
  - 

3.16. Присудження наукового ступеня доктора наук 200     - 

3.17. Присвоєння вченого звання доцента або 

отримання документа про другу вищу освіту 
100     - 

3.18. Присвоєння вченого звання професора 200     - 

3.19. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, 
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симпозіуму тощо (членство в програмному або 

організаційному комітеті): 

3.19.1. - міжнародної 80n    80    

3.19.2. - всеукраїнської 60n        

3.19.3. - університетської (регіональної) 40n   40 40 40 40 80 

3.20. 

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)) 

 

  

   

3.20.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  

30 15 
 90 120 

3.20.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


  

 30 
20 40  

3.20.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


  

15 15 
20 10  

3.21. Міжнародна діяльність:       

3.21.1. 
- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької 

роботи, проходження стажування за кордоном) 

60n   
  

   

3.21.2. - налагодження співпраці з іноземною 

установами, навчальним закладом, кафедрою 
20n   

  
   

3.21.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно 

до діючих угод про співпрацю 

20n   
  

   

3.21.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 

навчальному закладі 
70n   

  
   

3.22. Профорієнтаційна робота (бали нараховуються 

за останній у звітному періоді навчальний рік): 
 

  
   

3.22.1. 

- 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   - - - - 60 

3.22.2. - керівництво (консультації) пізнавальними або 

науково-дослідними роботами учнів навчальних 

закладів, членів МАН 

40n   - - - -  

3.22.3. - організація та проведення в Університеті 

олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, 

коледжів, технікумів 

80n   - - - -  

3.22.4 Організація та проведення на базі Університету 

літніх (зимових) наукових  шкіл 
60n   - - - -  

3.23. Виховна робота:       

3.23.1. 

- 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   

20 

20 20 20 - 

3.23.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за 

профілем підготовки 
10n   

 
   - 

3.23.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n    10   - 

3.23.4. - організація та проведення в університеті (на 

факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

40n   
 

   - 
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3.24. 
Звання, державні та відомчі нагороди, які 

отримані за звітний період: 
      

3.24.1. Академік НАНУ 500     - 

3.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

3.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України 

(спілки художників, дизайнерів, рекламістів та 

ін.) 

250 

 

   - 

3.24.4. Членство в громадських академіях НТШ 80 80 80 80 80 - 

3.24.5. Почесне звання Заслуженого професора 

Університету 
150 

 
   - 

3.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

3.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента 

України для молодих вчених 
250 

 
   - 

3.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

3.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

3.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений 

працівник іншої галузі 
200 

 
   - 

3.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна 

грамота МОНУ 
100 

 
   - 

3.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», 

«Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні 

досягнення», «Знак Пошани» тощо 
100 

 
   - 

3.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

3.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

3.24.15. Почесна грамота Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 
80 

80 
   - 

3.24.16. Премія обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ 

та ВНЗ Львівської області 
100 

 
   - 

3.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового 

центру НАН України 
60 

 
   - 

3.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Міського Голови 
50 

 
 50   

3.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40 40    40 

3.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30      

3.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Всього за навчальний рік 607 714 669 730 1135 

Разом за звітний період в 3 блоці 3855 

Сумарний бал за 2, 3 блоками 600+3855=4455 
 

Розрахунок абсолютного загального особистого рейтингу викладача (формула (1), 

вихідні дані: П=1187; А=4455: 
 

Р=РП + РА =0,33*1187 + 0,67*4455 =391,7+ 2984,9=3376,6. 
 

Викладач (ПІБ): Перепьолкіна О. О.  ______________ 
                                                               (підпис) 

Завідувач кафедри (ПІБ): Ковтун О. І. ___________________ 
                                                                                                                 (підпис) 
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Шевчик Богдан Михайлович 
                                                Прізвище, ім’я, по батькові викладача, науковий ступінь, вчене звання, посада 

 

Стаж роботи в ЛТЕУ 21 рiк (зазначається кількість повних років, з урахуванням округлення 

суми до більшого цілого) 

Частина П (постійна) 

(починаючи з 01.09.1991 по 2014-15 н.р.) 
1 блок. Оцінка основних показників досягнутої кваліфікації 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Академік НАНУ  

1.2. Член кореспондент НАНУ  

1.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних мистецьких спілках 

України (спілки художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 
 

1.4. Членство в громадських академіях  

1.5. Науковий ступінь доктора наук  

1.6. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 50 

1.7. Вчене звання професора  

1.8. Вчене звання доцента 50 

1.9. Почесне звання Заслуженого професора Університету  

1.10. Почесне звання професора Університету  

1.11. Лауреат Державної премії, премії Президента України для молодих вчених  

1.12. Заслужений діяч науки і техніки  

1.13. Заслужений економіст, винахідник тощо  

1.14. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої галузі  

1.15. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ  

1.16. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За наукові та 

освітні досягнення», «Знак Пошани» тощо 
 

1.17. Орден (державна нагорода)  

1.18. Медаль (державна нагорода)  

1.19. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки  

1.20. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та ВНЗ Львівської області 
 

1.21. Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН України  

1.22. Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, 

Міського Голови  

1.23. Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40  

1.24. Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.25. Звання “Майстер спорту”  

1.26. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)):  

1.26.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection (n – кількість) 
18,75 

1.26.2. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових фахових видань України та 

одночасно до наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science Core Collection 
64,5 

1.26.3. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до переліку наукових фахових видань України 
 

1.26.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України  472,5 

1.26.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не включених до переліку 

наукових фахових видань України 

85 

1.27. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.27.1. - державних стандартів України, авторських свідоцтв  

1.27.2. - патентів, технічних умов  

1.28. Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У))  
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1.28.1. - підручника, що рекомендований МОН   

1.28.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН 525 

1.28.3. 
- підручника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим центральним 

органом виконавчої влади 
 

1.28.4. 
- навчального посібника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 
 

1.28.5. - монографії 1246,5 

1.28.6. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, посібника, монографії 

виданих іноземною мовою  
 

1.29. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
 

1.29.1. - кандидата наук (доктора філософії)  

1.29.2. - доктора наук  

1.31. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 
 

1.32. Виконання функцій:  

1.32.1. - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією (проекту, госпдоговору)  

1.32.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною реєстрацією (проекту, 

госпдоговору) 
 

1.32.3. - головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 
 

1.32.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України 
 

1.32.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання  

1.32.6. - керівництва спеціалізованою радою із захисту дисертацій  

Всього  2552,25 
 

Частина А (активна) 
2 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

2.1. Організаційно-методична робота:  

2.1.1 - наявність актуального комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (КНМЗНД) відповідно до вимог Ліцензійних умов 

95 

2.1.2 - наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес курсу 

з елементами дистанційного навчання, у т.ч. з вибіркової дисципліни (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка участі 

(%У)) 

150 

2.2. Результати анкетування студентів про ефективність роботи викладача:  

2.2.1. - вільне володіння матеріалом (компетентність)  

2.2.2. 
- змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається 

 

2.2.3. - використання викладачем в освітньому процесі інноваційних методів навчання  

2.2.4. - вміння підтримувати контакт з аудиторією  

2.2.5. - доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів  

2.2.6. - рівень вимогливості та об’єктивності викладача при оцінюванні знань студентів  

2.3. Зниження балів за:  

2.3.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  

2.3.2. - запізнення без поважної причини  

2.3.3. - зрив заняття без поважної причини  

2.3.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) заходах  

2.3.5. - винесення попередження наказом ректора  

2.3.6. - винесення догани наказом ректора  

Всього за блок 2 (останній у звітному періоді навчальний рік)  245 

3 блок. Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника 

за останні п’ять років 

№ з/п Рейтинговий показник 

Основа 

для 

оцінюван

Оцінка в балах, навчальний рік 

 

2015-

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019-



17 
 

ня 16 

 

-17 -18 -19 20 

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

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)): 

      

3.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Core Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

45     

3.1.2. - 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


  

51  85 28  

3.1.3. - 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


  

     

3.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  100%

%У60
n


  

180 18    

3.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 100%

%У30
n


  

  15   

3.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – 

з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 

 

     

3.2.1. 
- державного стандарту України, авторського 

свідоцтва 100%

%У50
n


  

  

   

3.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

  

   

3.3. 

Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 

    

  

3.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  

100%

%У400 
 

  

  
 

3.3.2. - навчального посібника, що рекомендований 

МОН 100%

%У350 
 

  

  
 

3.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

Університету або іншим центральним органом 

виконавчої влади 100%

%У300 
 

  

   

3.3.4. - навчального посібника, що рекомендований 

вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 100%

%У250 
 

  

   

3.3.4. - монографії 
100%

%У500   
500 

500 
125 

500 
 

3.3.5. - наукової чи навчальної літератури у вигляді 

підручника, посібника, монографії виданих 

іноземною мовою  
100%

%У800   

  

  

 

3.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

     

 

3.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n        

3.4.2. - доктора наук 200n        

3.5. Участь у міжнародному науковому проекті / 

залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

100n   

  

   

3.6. Проведення навчальних занять іноземною мовою 

в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік (бали нараховуються за 

останній у звітному періоді навчальний рік) 

200 - - - -  

3.7. Робота у складі:       

3.7.1. - експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН 
50      
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3.7.2 - галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) 

50      

3.7.3. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50      

3.7.4. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 
50      

3.7.5. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30      

3.7.6. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОНУ 
50      

3.7.7. - робочих груп з розроблення стандартів вищої 

освіти України 
50      

3.7.8. - 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 

30n   

     

3.7.9. - наукової ради при галузевому міністерстві чи 

відомстві України (крім МОН) 
50 

     

3.8. Виконання функцій:       

3.8.1 - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
50n   

     

3.8.2. - відповідального виконавця наукової теми з 

державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

     

3.8.3. - головного редактора наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

70n   

     

3.8.4. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

40n   

     

3.8.5. - члена редакційної колегії іноземного 

рецензованого наукового видання 
70n   

     

3.9. Керівництво:       

3.9.1. - студентом, який брав участь у Міжнародній 

студентській олімпіаді / Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових, дипломних, творчих 

робіт 

80n   

     

3.9.2. - студентом, який зайняв призове місце на 

Міжнародній студентській олімпіаді / 

Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових, дипломних, творчих робіт 

200n   

     

3.9.3. - 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   

     

3.9.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, 

Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та 

Європи, чемпіонату України 

200n   

     

3.9.5. - постійно діючим студентським науковим, 

творчим гуртком тощо 
80 

     

3.9.6. -студентом, який підготував та опублікував 

одноосібно наукову публікацію у: 
      

3.9.6.1. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно 

до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

85n   
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Science Core Collection 

3.9.6.2. - 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   

     

3.9.6.3. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  
60n   

     

3.9.6.4. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 

30n   

     

3.9.7. -студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої 

виставки, форуму, симпозіуму тощо (наявні 

одноосібні тези студента або доповідь в 

друкованому виданні): 

      

3.9.7.1. - міжнародних 30n        

3.9.7.2. - всеукраїнських  20n   
     

3.9.7.3. - університетських (регіональних)  15n   
     

3.10. Організаційна та адміністративна робота:       

3.10.1. - проректор 200      

3.10.2. - директор інституту (декан факультету) 100      

3.10.3. - заступник директора інституту (декана 

факультету) 
75 

  
   

3.10.4. - завідувач випускової кафедри 60      

3.10.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30      

3.10.6. - завідувач не випускової кафедри  40      

3.10.7. - заступник завідувача не випускової кафедри 20 20 20 20 20 20 

3.10.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60      

3.10.9. - вчений секретар вченої ради інституту 

(факультету) 
40 

  
   

3.10.10. - відповідальний секретар приймальної комісії / 

його  
100 

  
   

3.10.11. -заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 
50 

  
   

3.10.12. - членство у приймальній, фаховій комісії 30      

3.10.13 - Голова вченої ради Університету 300      

3.10.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80      

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

3.11.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

  
   

3.11.2. - як офіційного опонента, члена спеціалізованої 

вченої ради 
50n   

  
   

3.11.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n        

3.12. Голова науково-методичної ради Університету 60      

3.13. Голова науково-методичної ради інституту 

(факультету) 
30 

  
   

3.14. Наявність виданих у видавництві:       

3.14.1. - практикумів, конспектів лекцій 40n     2   

3.14.2. - методичних рекомендацій, тестових завдань 20n     2   

3.15. Присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) 
100 

  
  - 

3.16. Присудження наукового ступеня доктора наук 200     - 

3.17. Присвоєння вченого звання доцента або 

отримання документа про другу вищу освіту 
100     - 

3.18. Присвоєння вченого звання професора 200     - 

3.19. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, 

симпозіуму тощо (членство в програмному або 
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організаційному комітеті): 

3.19.1. - міжнародної 80n        

3.19.2. - всеукраїнської 60n        

3.19.3. - університетської (регіональної) 40n        

3.20. 

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)) 

 

  

   

3.20.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  30 30  30 15 

3.20.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


   30    

3.20.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


   12 15 15 15 

3.21. Міжнародна діяльність:       

3.21.1. 

- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької 

роботи, проходження стажування за кордоном) 

60n   
  

   

3.21.2. - налагодження співпраці з іноземною 

установами, навчальним закладом, кафедрою 
20n   

  
   

3.21.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно 

до діючих угод про співпрацю 

20n   
  

   

3.21.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 

навчальному закладі 
70n   

  
   

3.22. Профорієнтаційна робота (бали нараховуються 

за останній у звітному періоді навчальний рік): 
 

  
   

3.22.1. 

- 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   - - - -  

3.22.2. - керівництво (консультації) пізнавальними або 

науково-дослідними роботами учнів навчальних 

закладів, членів МАН 

40n   - - - -  

3.22.3. - організація та проведення в Університеті 

олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, 

коледжів, технікумів 

80n   - - - -  

3.22.4 Організація та проведення на базі Університету 

літніх (зимових) наукових  шкіл 
60n   - - - -  

3.23. Виховна робота:       

3.23.1. 

- 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   

 

   - 

3.23.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за 

профілем підготовки 
10n   

 
   - 

3.23.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n       - 

3.23.4. - організація та проведення в університеті (на 

факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

40n   
 

   - 
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3.24. 
Звання, державні та відомчі нагороди, які 

отримані за звітний період: 
      

3.24.1. Академік НАНУ 500     - 

3.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

3.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України 

(спілки художників, дизайнерів, рекламістів та 

ін.) 

250 

 

   - 

3.24.4. Членство в громадських академіях 80     - 

3.24.5. Почесне звання Заслуженого професора 

Університету 
150 

 
   - 

3.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

3.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента 

України для молодих вчених 
250 

 
   - 

3.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

3.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

3.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений 

працівник іншої галузі 
200 

 
   - 

3.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна 

грамота МОНУ 
100 

 
   - 

3.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», 

«Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні 

досягнення», «Знак Пошани» тощо 
100 

 
   - 

3.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

3.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

3.24.15. Почесна грамота Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 
80 

 
   - 

3.24.16. Премія обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ 

та ВНЗ Львівської області 
100 

 
   - 

3.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового 

центру НАН України 
60 

 
   - 

3.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Міського Голови 
50 

 
    

3.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40 40 40    

3.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30      

3.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Всього за навчальний рік 866 650 264 593 50 

Разом за звітний період в 3 блоці 2423 

Сумарний бал за 2, 3 блоками 2668 
 

Розрахунок абсолютного загального особистого рейтингу викладача (формула (1), 

вихідні дані: П=___2552,25_; А=__2668__: 
 

Р=РП + РА =0,33П + 0,67А=842,24 + 1787,56 = 2629,8. 
 

Викладач (ПІБ)  Шевчик Б. М ______________  
                                                             (підпис) 
 
Завідувач кафедри (ПІБ)   Ковтун О. І. ___________________ 
                                                                                                                               (підпис)                                                                                                                         
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Кузьма Христина Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри теоретичної та 

прикладної економіки 

 

Стаж роботи в ЛТЕУ 8 місяців 

Частина П (постійна) 

(немає пед. Стажу до 2019 року) 
1 блок. Оцінка основних показників досягнутої кваліфікації 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

1.1. Академік НАНУ  

1.2. Член кореспондент НАНУ  

1.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних мистецьких спілках 

України (спілки художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 
  

1.4. Членство в громадських академіях НТШ  

1.5. Науковий ступінь доктора наук  

1.6. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії)  

1.7. Вчене звання професора  

1.8. Вчене звання доцента  

1.9. Почесне звання Заслуженого професора Університету  

1.10. Почесне звання професора Університету  

1.11. Лауреат Державної премії, премії Президента України для молодих вчених  

1.12. Заслужений діяч науки і техніки  

1.13. Заслужений економіст, винахідник тощо  

1.14. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої галузі  

1.15. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ  

1.16. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За наукові та 

освітні досягнення», «Знак Пошани» тощо 
 

1.17. Орден (державна нагорода)  

1.18. Медаль (державна нагорода)  

1.19. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки  

1.20. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та ВНЗ Львівської області 
 

1.21. Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН України  

1.22. Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, 

Міського Голови  

1.23. Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.24. Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.25. Звання “Майстер спорту”  

1.26. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)):  

1.26.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection (n – кількість) 
 

1.26.2. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових фахових видань України та 

одночасно до наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science Core Collection 
 

1.26.3. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до переліку наукових фахових видань України 
 

1.26.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України   

1.26.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1.27. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.27.1. - державних стандартів України, авторських свідоцтв  

1.27.2. - патентів, технічних умов  

1.28. Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У))  

1.28.1. - підручника, що рекомендований МОН   
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1.28.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН  

1.28.3. 
- підручника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим центральним 

органом виконавчої влади 
 

1.28.4. 
- навчального посібника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим 

центральним органом виконавчої влади 
 

1.28.5. - монографії  

1.28.6. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, посібника, монографії 

виданих іноземною мовою  
 

1.29. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
 

1.29.1. - кандидата наук (доктора філософії)  

1.29.2. - доктора наук  

1.31. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 
 

1.32. Виконання функцій:  

1.32.1. - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією (проекту, госпдоговору)  

1.32.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною реєстрацією (проекту, 

госпдоговору) 
 

1.32.3. - головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 
 

1.32.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України 
 

1.32.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання  

1.32.6. - керівництва спеціалізованою радою із захисту дисертацій  

Всього   
 

Частина А (активна) 
2 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

2.1. Організаційно-методична робота:  

2.1.1 - наявність актуального комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (КНМЗНД) відповідно до вимог Ліцензійних умов 

 

2.1.2 - наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній процес 

курсу з елементами дистанційного навчання, у т.ч. з вибіркової дисципліни 

(у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)) 

 

2.2. Результати анкетування студентів про ефективність роботи викладача:  

2.2.1. - вільне володіння матеріалом (компетентність)  

2.2.2. - змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається  

2.2.3. - використання викладачем в освітньому процесі інноваційних методів навчання  

2.2.4. - вміння підтримувати контакт з аудиторією  

2.2.5. - доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів  

2.2.6. - рівень вимогливості та об’єктивності викладача при оцінюванні знань студентів  

2.3. Зниження балів за:  

2.3.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  

2.3.2. - запізнення без поважної причини  

2.3.3. - зрив заняття без поважної причини  

2.3.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) 

заходах 
 

2.3.5. - винесення попередження наказом ректора  

2.3.6. - винесення догани наказом ректора  

Всього за блок 2 (останній у звітному періоді навчальний рік)   

3 блок. Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника 

за останні п’ять років 

№ з/п Рейтинговий показник Основа для 
Оцінка в балах, 

навчальний рік 
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оцінювання 2019 2020 

3.1. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого власного внеску – 

відсотка участі (%У)): 

   

3.1.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science Core Collection (n – кількість) 100%

%У150
n


  

  

3.1.2. - 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


  

  

3.1.3. - 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


  

  

3.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України  100%

%У60
n


  

  

3.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не 

включених до переліку наукових фахових видань України 100%

%У30
n


  

  

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

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)) 
 

  

3.2.1. - державного стандарту України, авторського свідоцтва 
100%

%У50
n


  

 

 

3.2.2. - патенту, технічних умов 
100%

%У40
n


  

 

 

3.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з 

урахуванням фіксованого власного внеску – відсотка участі 

(%У)) 
  

 

3.3.1. - підручника, що рекомендований МОН  

100%

%У400 
 

 
 

3.3.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН 

100%

%У350 
 

 
 

3.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою Університету 

або іншим центральним органом виконавчої влади 100%

%У300 
 

 

 

3.3.4. - навчального посібника, що рекомендований вченою радою 

Університету або іншим центральним органом виконавчої влади 100%

%У250 
 

 

 

3.3.4. - монографії 
100%

%У500   
 

 

3.3.5. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, 

посібника, монографії виданих іноземною мовою  100%

%У800   
 

 

3.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня: 
  

 

3.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 100n     

3.4.2. - доктора наук 200n     

3.5. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії” 

100n   
 

 

3.6. Проведення навчальних занять іноземною мовою в Університеті 

(крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік (бали нараховуються за 

останній у звітному періоді навчальний рік) 

200   

3.7. Робота у складі:    

3.7.1. - експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій 

МОН 
50   

3.7.2 - галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 
50   

3.7.3. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50   

3.7.4. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії 
50   

3.7.5. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30   

3.7.6. - науково-методичної ради / науково-методичних комісій з 

вищої освіти МОНУ 
50   
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3.7.7. - робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України 50   

3.7.8. - 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 

30n   

  

3.7.9. - наукової ради при галузевому міністерстві чи відомстві 

України (крім МОН) 
50 

  

3.8. Виконання функцій:    

3.8.1 - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією 

(проекту, госпдоговору) 
50n     

3.8.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 
40n   

  

3.8.3. - головного редактора наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України 
70n   

  

3.8.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України 
40n   

  

3.8.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового 

видання 
70n   

  

3.9. Керівництво:    

3.9.1. - студентом, який брав участь у Міжнародній студентській 

олімпіаді / Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових, дипломних, 

творчих робіт 

80n   

  

3.9.2. - студентом, який зайняв призове місце на Міжнародній 

студентській олімпіаді / Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових, дипломних, 

творчих робіт 

200n   

  

3.9.3. - 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   

  

3.9.4. - студентом, який став призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, 

етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України 

200n   

  

3.9.5. - постійно діючим студентським науковим, творчим гуртком 

тощо + Наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ 
80 80 80 

3.9.6. -студентом, який підготував та опублікував одноосібно наукову 

публікацію у: 
   

3.9.6.1. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових 

фахових видань України та одночасно до наукометричних баз, 

крім Scopus або Web of Science Core Collection 

85n   
  

3.9.6.2. - 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   
  

3.9.6.3. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України  
60n     

3.9.6.4. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не 

включених до переліку наукових фахових видань України 
30n     

3.9.7. -студентом, який був учасником роботи наукової, науково-

практичної конференції, творчої виставки, форуму, симпозіуму 

тощо (наявні одноосібні тези студента або доповідь в 

друкованому виданні): 

   

3.9.7.1. - міжнародних 30n     

3.9.7.2. - всеукраїнських  20n     

3.9.7.3. - університетських (регіональних)  15n    60 

3.10. Організаційна та адміністративна робота:    

3.10.1. - проректор 200   
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3.10.2. - директор інституту (декан факультету) 100   

3.10.3. - заступник директора інституту (декана факультету) 75   

3.10.4. - завідувач випускової кафедри 60   

3.10.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30   

3.10.6. - завідувач не випускової кафедри  40   

3.10.7. - заступник завідувача не випускової кафедри 20   

3.10.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60   

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

3.10.10. - відповідальний секретар приймальної комісії / його  100   

3.10.11. -заступник відповідального секретаря приймальної комісії 50   

3.10.12. - членство у приймальній, фаховій комісії 30   

3.10.13 - Голова вченої ради Університету 300   

3.10.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80   

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

3.11.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту дисертацій 100   

3.11.2. - як офіційного опонента, члена спеціалізованої вченої ради 50n     

3.11.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 10n     

3.12. Голова науково-методичної ради Університету 60   

3.13. Голова науково-методичної ради інституту (факультету) 30   

3.14. Наявність виданих у видавництві:    

3.14.1. - практикумів, конспектів лекцій 40n     

3.14.2. - методичних рекомендацій, тестових завдань 20n     

3.15. Присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора 

філософії) 
100 100  

3.16. Присудження наукового ступеня доктора наук 200   

3.17. Присвоєння вченого звання доцента або отримання документа 

про другу вищу освіту 
100   

3.18. Присвоєння вченого звання професора 200   

3.19. Організація і проведення науково-практичної конференції, 

творчої виставки, форуму, симпозіуму тощо (членство в 

програмному або організаційному комітеті): 
   

3.19.1. - міжнародної 80n    80 

3.19.2. - всеукраїнської 60n     

3.19.3. - університетської (регіональної) 40n    40 

3.20. 

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)) 

 

 

 

3.20.1. - міжнародній  
100%

%У30
n


  60 20 

3.20.2. - всеукраїнській 
100%

%У20
n


  

 
20 

3.20.3. - університетській (регіональній)  
100%

%У15
n


  

 
 

3.21. Міжнародна діяльність:    

3.21.1. 
- участь в програмі академічної мобільності (проведення 

наукової роботи, викладацької роботи, проходження стажування 

за кордоном) 

60n   
 

 

3.21.2. - налагодження співпраці з іноземною установами, навчальним 

закладом, кафедрою 
20n     

3.21.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма діяльності з 

іноземною організацією відповідно до діючих угод про 

співпрацю 

20n   
 

 

3.21.4. - отримання гранту для навчання в іноземному навчальному 

закладі 
70n     

3.22. Профорієнтаційна робота (бали нараховуються за останній у 

звітному періоді навчальний рік): 
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3.22.1. 

- 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   - 20 

3.22.2. - керівництво (консультації) пізнавальними або науково-

дослідними роботами учнів навчальних закладів, членів МАН 
40n   -  

3.22.3. - організація та проведення в Університеті олімпіад, конкурсів, 

конференцій, майстер-класів тощо для учнівської та 

студентської молоді шкіл, коледжів, технікумів 

80n   -  

3.22.4 Організація та проведення на базі Університету літніх (зимових) 

наукових  шкіл 
60n   -  

3.23. Виховна робота:    

3.23.1. 

- 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   

 

 

3.23.2. - організація виховних заходів зі студентами на кураторських 

годинах з виступом фахівців за профілем підготовки 
10n    - 

3.23.3. - проведення чергування в гуртожитках  10n    - 

3.23.4. - організація та проведення в університеті (на факультеті) 

студентських олімпіад, турнірів, спортивних змагань, творчих 

конкурсів 

40n   
 

- 

3.24. 
Звання, державні та відомчі нагороди, які отримані за звітний 

період: 
   

3.24.1. Академік НАНУ 500  - 

3.24.2. Член кореспондент НАНУ 500  - 

3.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних 

мистецьких спілках України (спілки художників, дизайнерів, 

рекламістів та ін.) 
250 

 
- 

3.24.4. Членство в громадських академіях НТШ 80  - 

3.24.5. Почесне звання Заслуженого професора Університету 150  - 

3.24.6. Почесне звання професора Університету 100  - 

3.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента України для 

молодих вчених 
250  - 

3.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250  - 

3.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250  - 

3.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої 

галузі 
200  - 

3.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ 100  - 

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

Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», «Знак 

Пошани» тощо 
100 

 
- 

3.24.13. Орден (державна нагорода) 150  - 

3.24.14. Медаль (державна нагорода) 100  - 

3.24.15. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної 

ради, Укоопспілки 
80  - 

3.24.16. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ та ВНЗ Львівської області 
100 100 - 

3.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН 

України 
60  - 

3.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, 

Обласної ради, Міського Голови 
50   

3.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40  40 

3.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30   

3.24.21 Звання “Майстер спорту” 200   

Всього за навчальний рік 340 360 
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Разом за звітний період в 3 блоці 700 

Сумарний бал за 2, 3 блоками 700 
 

Розрахунок абсолютного загального особистого рейтингу викладача (формула (1), 

вихідні дані: П=0; А=700: 
 

Р=РП + РА =0,33*0+ 0,67*700 =0+ 469=469 

 

 

 
 

Викладач (ПІБ) Кузьма Х. В. :______________  
                                                                                               (підпис)                         
 
Завідувач кафедри (ПІБ): Ковтун О. І. ___________________ 
                                                                                                                      (підпис)                                                                                                                         
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Кабаці Богдан_Іванович к.е.н., доцент 

 

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

 

Стаж   роботи   в  ЛТЕУ  _10_років 

 

Частина П (постійна) 

(починаючи з 01.09.1991 року) 
1 блок. Оцінка основних показників досягнутої кваліфікації 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в 

балах 

1.1. Академік НАНУ  

1.2. Член кореспондент НАНУ  

1.3. Членство в галузевих академіях (державних), Національних мистецьких спілках 

України (спілки художників, дизайнерів, рекламістів та ін.) 

 

1.4. Членство в громадських академіях  

1.5. Науковий ступінь доктора наук  

1.6. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 50 

1.7. Вчене звання професора  

1.8. Вчене звання доцента 50 

1.9. Почесне звання Заслуженого професора Університету  

1.10. Почесне звання професора Університету  
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1.11. Лауреат Державної премії, премії Президента України для молодих вчених  

1.12. Заслужений діяч науки і техніки  

1.13. Заслужений економіст, винахідник тощо  

1.14. Заслужений працівник освіти, заслужений працівник іншої галузі  

1.15. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна грамота МОНУ 50 

1.16. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За наукові 

та освітні досягнення», «Знак Пошани» тощо 
50 

1.17. Орден (державна нагорода)  

1.18. Медаль (державна нагорода)  

1.19. Почесна грамота Обласної державної адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 40 

1.20. Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових 

установ та ВНЗ Львівської області 

 

1.21. Грамота Укоопспілки, Західного наукового центру НАН України 30 

1.22. Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради, 

Міського Голови 

25 

1.23. Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.24. Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ  

1.25. Звання “Майстер спорту”  

1.26. Наявність наукової публікації у: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі (%У)): 

 

1.26.1. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science Core Collection (n – кількість) 

 

1.26.2. - науковому виданні, яке включене до переліку наукових фахових видань України та 

одночасно до наукометричних баз, крім Scopus або Web of Science Core Collection 

 

1.26.3. - періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 
Science Core Collection та не включено до переліку наукових фахових видань України 

 

1.26.4. - наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 1500 

1.26.5. - наукових, науково-практичних виданнях (журналах), не включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1.27. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 
внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.27.1. - державних стандартів України, авторських свідоцтв  

1.27.2. - патентів, технічних умов  

1.28. Наявність виданого: (n – кількість) (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 

 

1.28.1. - підручника, що рекомендований МОН  

1.28.2. - навчального посібника, що рекомендований МОН  

1.28.3. 
- підручника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим центральним 

органом виконавчої влади 

 

1.28.4. 
- навчального посібника, що рекомендований вченою радою Університету або іншим 
центральним органом виконавчої влади 

125 

1.28.5. - монографії 125 

1.28.6. - наукової чи навчальної літератури у вигляді підручника, посібника, монографії 

виданих іноземною мовою 

 

1.29. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня: 

 

1.29.1. - кандидата наук (доктора філософії)  

1.29.2. - доктора наук  

1.31. Участь у міжнародному науковому проекті / залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1.32. Виконання функцій:  

1.32.1. - наукового керівника наукової теми з державною реєстрацією (проекту, госпдоговору)  

1.32.2. - відповідального виконавця наукової теми з державною реєстрацією (проекту, 

госпдоговору) 
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1.32.3. - головного редактора наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

 

1.32.4. - члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України 

 

1.32.5. - члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання  

1.32.6. - керівництва спеціалізованою радою із захисту дисертацій  

Всього 2045 
 

Частина А (активна) 

2 блок. Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників 

№ з/п Рейтинговий показник Оцінка в балах 

2.1. Організаційно-методична робота:  

2.1.1 - наявність актуального комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (КНМЗНД) відповідно до вимог Ліцензійних умов 

 

2.1.2 - наявність розробленого, адаптованого та впровадженого в освітній 

процес курсу з елементами дистанційного навчання, у т.ч. з вибіркової 

дисципліни (у разі співавторства – з урахуванням фіксованого власного 

внеску – відсотка участі (%У)) 

 

2.2. Результати анкетування студентів про ефективність роботи викладача:  

2.2.1. - вільне володіння матеріалом (компетентність)  

2.2.2. - змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається  

2.2.3. - використання викладачем в освітньому процесі інноваційних методів навчання  

2.2.4. - вміння підтримувати контакт з аудиторією  

2.2.5. - доброзичливість та тактовність по відношенню до студентів  

2.2.6. - рівень вимогливості та об’єктивності викладача при оцінюванні знань студентів  

2.3. Зниження балів за:  

2.3.1. - відсутність розробленого КНМЗНД  

2.3.2. - запізнення без поважної причини  

2.3.3. - зрив заняття без поважної причини  

2.3.4. - відсутність на загальноуніверситетських (інститутських, факультетських) 

заходах 

 

2.3.5. - винесення попередження наказом ректора  

2.3.6. - винесення догани наказом ректора  

Всього за блок 2 (останній у звітному періоді навчальний рік)  

3 блок. Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного 

працівника за останні п’ять років 

 
№ з/п 

 
Рейтинговий показник 

Основа 

для 

оцінюван 
ня 

Оцінка в балах, навчальний рік 

 
15\16 

 
16\17 

17\1 

8 

18\ 

19 

 
19\20 

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

(у разі співавторства – з урахуванням 

фіксованого власного внеску – відсотка участі 

(%У)): 

      

3.1.1. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 
Core Collection (n – кількість) 

 

 

0 0 0 0 0 
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3.1.2. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно 

до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection 

 

 

0 0 0 0 0 

3.1.3. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до 
переліку наукових фахових видань України 

 

 

0 0 0 0 0 

3.1.4. - наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

 

300 60 60 120 180 

3.1.5. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 

 

 

0 0 0 0  

3.2. Наявність: (n – кількість) (у разі співавторства – 

з урахуванням фіксованого власного внеску – 
відсотка участі (%У)) 

      

3.2.1. 
- державного стандарту України, авторського 

свідоцтва 

 

 

0 0 0 0 0 

3.2.2. - патенту, технічних умов 

 

 

0 0 0 0 0 

 

3.3. 
Наявність виданого: (n – кількість) (у разі 

співавторства – з урахуванням фіксованого 

власного внеску – відсотка участі (%У)) 

      

3.3.1. - підручника, що рекомендований МОН 

 

0 0 0 0 
0 

3.3.2. - навчального посібника, що рекомендований 

МОН 

 

 

0 0 0 0 
0 

3.3.3. - підручника, що рекомендований вченою радою 

Університету або іншим центральним органом 

виконавчої влади 

 

 

0 0 0 0 0 

3.3.4. - навчального посібника, що рекомендований 

вченою радою Університету або іншим 
центральним органом виконавчої влади 

 

 

250 0 0 0 0 

3.3.4. - монографії 

 

 

0 0 0 0 
0 

3.3.5. - наукової чи навчальної літератури у вигляді 

підручника, посібника, монографії виданих 

іноземною мовою 

 

 

0 0 0 0  

0 

3.4. Наукове  керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав  документ про 
присудження наукового ступеня: 

      

3.4.1. - кандидата наук (доктора філософії) 
 

 0 0 0 0 0 

3.4.2. - доктора наук 
 

 
0 0 0 0 0 

3.5. Участь у міжнародному науковому проекті / 

залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

 

0 0  

0 
 

0 
 

0 

3.6. Проведення навчальних занять іноземною мовою 

в Університеті (крім мовних навчальних 

дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік (бали нараховуються за 

останній у звітному періоді навчальний рік) 

 
 

200 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

- 

3.7. Робота у складі:       
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3.7.1. - експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН 

50 0 0 0 0 0 

3.7.2 - галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 
(НАЗЯВО) 

50 0 0 0 0 0 

3.7.3. - Акредитаційної комісії, або її експертних рад 50 0 0 0 0 0 

3.7.4. - міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії 

50 0 0 0 0 0 

3.7.5. - експертних комісій МОН / НАЗЯВО 30 0 0 0 0 0 

3.7.6. - науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОНУ 

50 0 0 0 0 0 

3.7.7. - робочих груп з розроблення стандартів вищої 
освіти України 

50 0 0 0 00  

3.7.8. - 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 

 

 

 

 
 

30 30 30 30 30 

3.7.9. - наукової ради при галузевому міністерстві чи 
відомстві України (крім МОН) 

50 
0 0 0 0 0 

3.8. Виконання функцій:       

3.8.1 - наукового керівника наукової теми з державною 

реєстрацією (проекту, госпдоговору) 

 

 0 0 0 0 0 

3.8.2. - відповідального виконавця наукової теми з 
державною реєстрацією (проекту, госпдоговору) 

 

 0 0 0 0 0 

3.8.3. - головного редактора наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

 
 

0 0 0 0 0 

3.8.4. - члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 
видань України 

 

 
0 0 0 0 0 

3.8.5. - члена редакційної колегії іноземного 

рецензованого наукового видання 

 

 0 0 0 0 0 

3.9. Керівництво:       

3.9.1. - студентом, який брав участь у Міжнародній 

студентській олімпіаді / Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових, дипломних, 

творчих робіт 

 

 

 

0 0 0 0 0 

3.9.2. - студентом, який зайняв призове місце на 

Міжнародній студентській олімпіаді / 

Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових, дипломних, творчих робіт 

 

 
 

     

3.9.3. - студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу 

та Європи, чемпіонаті України 

 

 

 

     

3.9.4. -  студентом,  який  став  призером Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та 

Всеукраїнської   Універсіади,   чемпіонату  світу, 
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 Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та 

Європи, чемпіонату України 

      

3.9.5. - постійно діючим студентським науковим, 
творчим гуртком тощо 

80 
     

3.9.6. -студентом, який підготував та опублікував 

одноосібно наукову публікацію у: 

      

3.9.6.1. - науковому виданні, яке включене до переліку 

наукових фахових видань України та одночасно 

до наукометричних баз, крім Scopus або Web of 
Science Core Collection 

 

 

     

3.9.6.2. - періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, крім Scopus або Web of 

Science Core Collection та не включено до 

переліку наукових фахових видань України 

 

 

0 0 0 0 0 

3.9.6.3. - наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України 

 

 
0 0 0 0 0 

3.9.6.4. - наукових, науково-практичних виданнях 

(журналах), не включених до переліку наукових 

фахових видань України 

 

 

0 0 0 0 0 

3.9.7. -студентом, який був учасником роботи наукової, 

науково-практичної конференції, творчої 

виставки, форуму, симпозіуму тощо (наявні 

одноосібні тези студента або доповідь в 
друкованому виданні): 

      

3.9.7.1. - міжнародних 

 

 
     

3.9.7.2. - всеукраїнських 
 

 
     

3.9.7.3. - університетських (регіональних) 
 

 
     

3.10. Організаційна та адміністративна робота:       

3.10.1. - проректор 200 0 0 0 0 0 

3.10.2. - директор інституту (декан факультету) 100 0 0 0 0 0 

3.10.3. - заступник директора інституту (декана 

факультету) 
75 

0 0 
0 0 0 

3.10.4. - завідувач випускової кафедри 60 0 0 0 0 0 

3.10.5. - заступник завідувача випускової кафедри 30 0 0 0 0 0 

3.10.6. - завідувач не випускової кафедри 40 0 0 0 0 0 

3.10.7. - заступник завідувача не випускової кафедри 20 0 0 0 0 0 

3.10.8. - вчений секретар вченої ради Університету 60 0 0 0 0 0 

3.10.9. - вчений секретар вченої ради інституту 

(факультету) 
40 

0 0 
0 0 0 

3.10.10. - відповідальний секретар приймальної комісії / 
його 

100 
0 0 

0 0 0 

3.10.11. -заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 
50 

0 0 
0 0 0 

3.10.12. - членство у приймальній, фаховій комісії 30 0 0 0 0 0 

3.10.13 - Голова вченої ради Університету 300 0 0 0 0 0 

3.10.14. - Голова вченої ради інституту (факультету) 80 0 0 0 0 0 

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

3.11.1. - керівництво спеціалізованою радою із захисту 

дисертацій 
100 

0 0 
0 0 0 

3.11.2. - як офіційного опонента, члена спеціалізованої 
вченої ради 

 

 0 0 
0 0 0 

3.11.3 - надання відгуку на автореферат дисертації 
 

 0 0 0 0 0 
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3.12. Голова науково-методичної ради Університету 60 0 0 0 0 0 

3.13. Голова науково-методичної ради інституту 

(факультету) 
30 

0 0 
0 0 0 

3.14. Наявність виданих у видавництві:       

3.14.1. - практикумів, конспектів лекцій 
 

 0 0 0 0 0 

3.14.2. - методичних рекомендацій, тестових завдань 
 

 60 0 0 0 0 

3.15. Присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) 
100 

0 0 
0 0 0 

3.16. Присудження наукового ступеня доктора наук 200 0 0 0 0 0 

3.17. Присвоєння вченого звання доцента або 

отримання документа про другу вищу освіту 
100 100 0 0 0 0 

3.18. Присвоєння вченого звання професора 200 0 0 0 0 0 

3.19. Організація і проведення науково-практичної 

конференції, творчої виставки, форуму, 

симпозіуму тощо (членство в програмному або 

організаційному комітеті): 

      

3.19.1. - міжнародної  0 0 0 0 0 

3.19.2. - всеукраїнської 
 

 0 0 0 0 0 

3.19.3. - університетської (регіональної) 
 

 0 0 0 0 0 

 

 
3.20. 

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)) 

      

3.20.1. - міжнародній 
 

30 0 
0 30 0 

3.20.2. - всеукраїнській 

 

 

20 0 
20 20 20 

3.20.3. - університетській (регіональній) 

 

 

0 0 
0 0 0 

3.21. Міжнародна діяльність:       

 

3.21.1. 
- участь в програмі академічної мобільності 

(проведення наукової роботи, викладацької 

роботи, проходження стажування за кордоном) 

 

 
60 60  

60 
 

0 
 

120 

3.21.2. - налагодження співпраці з іноземною 
установами, навчальним закладом, кафедрою 

 

 0 0 
0 0 0 

3.21.3. - участь в міжнародній програмі та інша форма 

діяльності з іноземною організацією відповідно 

до діючих угод про співпрацю 

 

 
0 0  

0 
 

20 
 

0 

3.21.4. - отримання гранту для навчання в іноземному 
навчальному закладі 

 

 0 0 
0 0 0 

3.22. Профорієнтаційна робота (бали нараховуються 

за останній у звітному періоді навчальний рік): 

      

 

 

3.22.1. 

- 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 

 

 

 
 

 

 
 

100 

 

 
 

100 

 

 
 

100 

 

 
10 

0 

 

 
 

100 
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 міськими (селищними) радами, центрами 

зайнятості населення тощо 

      

3.22.2. - керівництво (консультації) пізнавальними або 

науково-дослідними роботами учнів навчальних 
закладів, членів МАН 

 

 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

3.22.3. - організація та проведення в Університеті 

олімпіад, конкурсів, конференцій, майстер-класів 

тощо для учнівської та студентської молоді шкіл, 

коледжів, технікумів 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3.22.4 Організація та проведення на базі Університету 
літніх (зимових) наукових шкіл 

 

 0 0 0 0 0 

3.23. Виховна робота:       

 

 

3.23.1. 

- 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 

 

 

 
 

20  

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

- 

3.23.2. - організація виховних заходів зі студентами на 

кураторських годинах з виступом фахівців за 
профілем підготовки 

 

 
0  

0 
 

0 
 

0 
 

0 

3.23.3. - проведення чергування в гуртожитках  0 0 0 0 0 

3.23.4. - організація та проведення в університеті (на 

факультеті) студентських олімпіад, турнірів, 

спортивних змагань, творчих конкурсів 

 

 
0  

0 
 

0 
 

0 
 

0 

3.24. 
Звання, державні та відомчі нагороди, які 
отримані за звітний період: 

      

3.24.1. Академік НАНУ 500     - 

3.24.2. Член кореспондент НАНУ 500     - 

3.24.3. Членство в галузевих академіях (державних), 

Національних мистецьких спілках України 

(спілки художників, дизайнерів, рекламістів та 

ін.) 

 
250 

     
- 

3.24.4. Членство в громадських академіях 80     - 

3.24.5. Почесне звання Заслуженого професора 

Університету 
150 

    
- 

3.24.6. Почесне звання професора Університету 100     - 

3.24.7. Лауреат Державної премії, премії Президента 

України для молодих вчених 
250 

    
- 

3.24.8. Заслужений діяч науки і техніки 250     - 

3.24.9. Заслужений економіст, винахідник тощо 250     - 

3.24.10. Заслужений працівник освіти, заслужений 

працівник іншої галузі 
200 

    
- 

3.24.11. Почесна Грамота, Грамота ВР, КМУ, Почесна 
грамота МОНУ 

100 
    

- 

3.24.12. Нагрудний знак: «Відмінник освіти України», 

«Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні 

досягнення», «Знак Пошани» тощо 

 
100 

  

100 
   

- 

3.24.13. Орден (державна нагорода) 150     - 

3.24.14. Медаль (державна нагорода) 100     - 

3.24.15. Почесна грамота Обласної державної 

адміністрації, Обласної ради, Укоопспілки 
80 

  
80 

 
- 
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3.24.16. Премія обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ 

та ВНЗ Львівської області 

 
100 

     

- 

3.24.17 Грамота Укоопспілки, Західного наукового 
центру НАН України 

60 
    

- 

3.24.18 Подяка МОНУ, Укоопспілки, Обласної 

державної адміністрації, Обласної ради, Міського 

Голови 

 
50 

     

3.24.19 Почесна грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 40      

3.24.20 Грамота ЛТЕУ, іншого ВНЗ 30      

3.24.21 Звання “Майстер спорту” 200      

Всього за навчальний рік 970 
470 

42 

0 

34 

0 
450 

Разом за звітний період в 3 блоці 2650 

Сумарний бал за 2, 3 блоками 2650 
 

Розрахунок абсолютного загального особистого рейтингу 

викладача (формула (1), вихідні дані: П=_2045; А=_2650  

Р=РП + РА =0,33П + 0,67А=…674.85+1775.5=2450.35. 

Викладач (ПІБ)      Кабаці Б.І.      ___________ 

Завідувач кафедри (ПІБ) Ковтун О. І.  __________ 
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