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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ТА КАФЕДР ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ 

 
1. Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників та 

кафедр ЧНУ ім. Петра Могили (далі – Положення) визначає організацію 
проведення, методику розрахунку, оприлюднення та використання рейтингів 
науково-педагогічних працівників ЧНУ ім. Петра Могили (далі – 
Університет).  

Рейтингування НПП та кафедр є складовою внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в Університеті і здійснюється з метою підвищення 
мотивації науково-педагогічних працівників до наукової, методичної та 
дидактичної діяльності, сприяє їх професійному зростанню та 
самовдосконаленню. 

Результати рейтингу є підґрунтям для прийняття управлінських рішень 
керівництвом структурних підрозділів та Університету в цілому, 
кадровою/конкурсною комісією Університету. За підсумками рейтингування 
до НПП і кафедр, які зробили найбільший внесок у розвиток Університету, 
застосовуються заходи морального та/або матеріального заохочення. 

2. Рейтинговому оцінюванню підлягають всі штатні науково-педагогічні 
працівники. В результаті рейтингування формуються рейтинги:  

– окремих категорій НПП: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, 
старших викладачів, викладачів, асистентів;  

– кафедр Університету.  
3. Рейтингування проводиться щорічно на основі оцінювання  діяльності 

НПП протягом навчального року за бальною системою (відповідно до Додатку 
1 до цього Положення).  

Терміни рейтингування, процедура подачі та перевірки поданих даних, 
форми документального супроводу визначаються розпорядчими документами 
ЧНУ.  



 

 

4. Рейтинг НПП визначається як сума балів, отриманих за наукову та 
науково-методичну роботу, поділену на долю ставки, на яку працює НПП на 
момент оприлюднення розпорядчого документу щодо рейтингування.  

Альтернатива для рейтингу кафедри: 
5. Рейтинг кафедри визначається як середній рейтинговий бал НПП з 

урахуванням чисельності штатних співробітників кафедри. 
5. Рейтинг кафедри визначається як сума рейтингових балів штатних 

співробітників кафедри. 
 
6. Персональну відповідальність за достовірність поданої для 

рейтингування інформації несе завідувач кафедри. У випадку подання 
недостовірної інформації НПП, завідувач кафедри та кафедра в цілому 
знімаються з рейтингування. Такі випадки підлягають розгляду в 
установленому в Університеті порядку як  такі, що мають ознаки академічної 
недоброчесності. 

7.Результати рейтингування НПП обговорюються на засіданні Вченої 
Ради Університету та можуть оприлюднюватися на офіційному сайті ЧНУ.  

 
 

  



 

 

ДОДАТОК 1 

Результати діяльності та їх оцінювання в системі рейтингу 
 

№ 
з/п 

Результати діяльності Бали за 
одиницю (Р) 

Примітка 

1 2 3 4 
I. Наукова робота 

1 Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 
наукометричній базі даних «Scopus» з індексом SNIP 
(Sourse Impakt Per Paper) 0,4 та більше 

1000  
на всіх авторів 

Додатково 
вказується Scopus 
ID 

2 Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 
наукометричній базі даних «Scopus» з індексом SNIP 
(Sourse Impakt Per Paper) 0,4  

750 
на всіх авторів 

Додатково 
вказується Scopus 
ID 

3 Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 
наукометричній базі даних «Web of Science. Core 
Collection»  

500 
на всіх авторів 

 

4 Монографії або розділи в монографіях, що 
індексуються в міжнародних наукометричних базах 
даних «Scopus» та/або «Web of Science. Core 
Collection» 

300 за 1 
авторський 
аркуш на всіх 
авторів 

«Scopus» та/або 
«Web of Science. 
Core Collection» 

5 Забезпечення надходження коштів за рахунок НДР до 
університету 

10 за кожну 1 
тис. грн на всіх 
виконавців 
(наукових 
співробітників) 

Розподіл подають 
керівник і 
вдповідальний 
виконавець 

6 Залучення обладнання до наукових досліджень та 
використання в навчальному процесі (крім 
придбаного за кошти університету), від 250 тис. грн. і 
більше 

100  

7 Отримання премії, що присуджується Державним 
комітетом в галузі науки і техніки (на кожного члена 
колективу співавторів) 

1000  

8 Отримання персонального гранту, стипендії, премії на 
міжнародному рівні 

400  

9 Отримання персонального гранту, стипендії, премії на 
державному рівні 

300  

10 Отримання проекту за програмою ЄС ГОРИЗОНТ 
2020  

1000 За поданням 
відділу 
міжнародних 
зв’язків; кожному 
члену проектної 
групи 

11 Перемога в проекті за програмою Erasmus+ (K2) 500 За поданням 
відділу 
міжнародних 
зв’язків; кожному 
члену проектної 
групи 

12 Отримання проекту, що фінансуються NATO у 
рамках Програми «Наука заради миру і безпеки» 

300 За поданням 
міжнародного 
відділу; кожному 
члену проектної 
групи 



 

 

13 Отримання державного фінансування НДДКР  200 За кожні 100 
тис.грн, за умови 
реєстрації в 
університеті, на 
всіх виконавців 

14 Проведення розробок та досліджень на замовлення 
підприємств та організацій  

500 За 100 тис.грн, 
фінансування у 
звітному періоді, 
за умови 
реєстрації в 
університеті, на 
всіх виконавців 

15 Створення, атестація і сертифікація наукової 
лабораторії  

100 На всіх 
виконавців 

16 Трансфер патентів, наукових розробок (1 шт) 500  
17 Отримання міжнародного патенту на винахід  600 На всіх 

співавторів-
співробітників 
ЧНУ; за умови 
реєстрації права 
власності на ЧНУ 

18 Отримання патенту на винахід (Україна)  
400 

На всіх 
співавторів за 
умови реєстрації 
права власності на 
ЧНУ 

19 Отримання патенту на корисну модель (Україна), 
авторське право на твір 

100 На всіх 
співавторів-
співробітників 
ЧНУ; за умови 
реєстрації права 
власності на ЧНУ 

20 Продаж ліцензії 1000 На кожного 
автора патенту 

21 Отримання проекту (гранту): від інших міжнародних 
організацій  

500 За поданням 
відділу 
міжнародних 
зв’язків; на всіх 
членів проектної 
групи; за кожні 10 
тис. євро 
залученого 
фінансування 

II. Науково-методична робота 

1 
Статті у фахових виданнях України категорії «Б»  200  на всіх 

співавторів 
 

2 

Статті у зарубіжних фахових виданнях, що не 
індексуються в міжнародних наукометричних базах 
даних «Scopus» та/або «Web of Science. Core 
Collection» 

100  на всіх 
співавторів 

 

3 

Монографії, розділи в колективних монографіях: 
- іноземною мовою 
 
 
 
- українською мовою 

 
200 за 1 
авторський 
аркуш на всіх 
авторів 
100 за 1 
авторський 

 



 

 

аркуш на всіх 
авторів 

4 

Тези доповідей на конференціях, з’їздах, 
симпозіумах, форумах, що індексуються в 
міжнародних наукометричних базах даних «Scopus» 
та/або «Web of Science. Core Collection» 

100 
на всіх 
співавторів 

Додатково 
вказується Scopus 

ID 

5 

Тези доповідей на інших конференціях, з’їздах, 
симпозіумах, форумах, круглих столах: 
- міжнародних 
 
- всеукраїнських, регіональних 
 
- університетських («Могилянські читання» та 
«Ольвійській форум») 

 
 
10 на всіх 
авторів 
5 на всіх авторів 
 
20 на всіх 
авторів 

 

6 

Керівництво школярем, який посів призове місце на 
III-IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
базових навчальних дисциплін на II-III етапі 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідних робіт учнів-членів Національного центру 
«Мала академія наук України»; 
  участь у журі олімпіад чи конкурсів «Малої академії 
наук України» 

50 за кожного 
школяра 
 
 
 
 
10 за кожен вид 
робіт 

 

7 

Керівництво студентом, який посів призове місце на 
фінальному етапі Міжнародної студентської 
олімпіади, Міжнародного конкурсу студентських 
наукових робіт 
 
Керівництво студентом, який посів призове місце на 
фінальному етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт  

250 за кожного 
студента або 
роботу 
 
 
200 за кожного 
студента або 
роботу 

 

8 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора наук 

1000 

У разі 
відповідності 

наукового ступеня 
профілю кафедри 

9 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук (доктора філософії) 

600 

10 

Наукове керівництво здобувача, який в звітному році 
одержав документ про присудження наукового 
ступеня: 
– доктора наук 
– кандидата наук (доктора філософії) 

 
 
 
400 
250 

11 

Видання навчальної літератури: 
–підручників і навчальних посібників, затверджених 
Вченою радою університету (загальним обсягом не 
менше 5 авторських аркушів) 
–навчально-методичних праць  

 
200 на всіх 
авторів 
 
40 на всіх 
авторів 

У разі 
відповідності 

тематики освітнім 
компонентам 

12 

Науково-педагогічні працівники, які не менше місяця 
протягом звітного періоду або із завершенням у 
звітному періоді проходили стажування, проводили 
навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти 
(наукових установах) за межами України 

300  

13 

Планове підвищення кваліфікації в установленому в 
ЧНУ порядку: 
– в Україні 
–  в установах країн-членів ЄС або ОЕСР   

 
 
10 за 1 кредит  
20  за 1 кредит  
 
 

За умов наявності 
сертифіката / 
посвідчення із 
зазначенням 
кількості кредитів 
та/ або годин  



 

 

 

* Авторський аркуш – умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу 
літературного твору, що є основою для обліку праці автора, укладача, рецензента тощо. Один авторський 
аркуш дорівнює 40 тис. друкованим знакам тексту (ураховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між 
словами) чи 40 кілобайтам комп’ютерного тексту (разом із проміжками). 

** Умовний друкований аркуш – умовна одиниця обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу 
форматом 60x90 см та призначена для розрахунку й порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. 

 

14 
Проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою  

2 за одну годину  

15 

Член проектної групи та/або член групи забезпечення 
освітньої програми: 
- гарант ОП 
- член групи 

 
 
50 
25 

Згідно рішення 
Вченої ради 
відповідно до 
затвердженої ОП 

16 

 
 
Участь у процедурі акредитації освітньої програми 
- гарант ОП 
- член групи 

 
до 400 
до 200 

За поданням 
декана факультету 
за узгодженням з 
першим 
проректором, 
сумарно до 1000 
балів 

17 
Ліцензування підготовки  здобувачів за 
спеціальністю 

400 на всіх 
членів проєктної 
групи  

 


