
Рейтинг науково-
педагогічних працівників, 

кафедр, факультетів  



 Рейтингове оцінювання діяльності 

професорсько-викладацького складу призначене 

для оцінки якості роботи науково-педагогічних 

працівників і кафедр університету, вдосконалення 

системи управління структурними підрозділами та 

створення умов динамічного розвитку на основі 

максимально повного використання наявного 

кадрового потенціалу.  



  У Харківському національному економічному 

університеті імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С.Кузнеця) 

рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників  

запроваджено у 2012 році. 

 Первинним регулюючим документом є Методика 

кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викла-

дачів університету / укл. Пономаренко В. С., Афанасьєв М. В., 

Єрмаченко В. Є. та ін. ; наукове керівництво докт. екон. наук, 

професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 32 с.  



 На часі методика оновлена, що пов`язано з 

врахуванням сучасних вимог забезпечення якості 

освіти (Положення «Про рейтингове 

оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів 

Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця») 



  Оцінка науково-педагогічної діяльності (НПД) 

викладачів ґрунтується на кількісному обліку 

результатів їх роботи за основними напрямами:  

 навчальна діяльність (ПД); 

 наукова, науково-дослідна діяльність (ННДП);  

 методична діяльність (МР); 

 міжнародна діяльність (МД); 

 організаційна діяльність (ОР); 

 досягнення, визнання, винагороди (ДВ). 



  Рейтинг науково-педагогічних працівників 

проводитися щорічно за різними категоріями 

професорсько-викладацького складу: 

 доктор/професор,  

 кандидат/доцент,  

 без ступеню. 



  Рейтингова оцінка діяльності кафедри визначається як: 

сума рейтингових оцінок усіх її науково-педагогічних працівників 

поділену на кількість кафедральних ставок (у розрахунках 

враховувати кількість ставок лише тих науково-педагогічних 

працівників, які підлягали рейтинговому оцінюванню) з врахуванням 

синергетичних показників (СП). 

 

 Рейтингова оцінка діяльності факультетів обчислюється як  

сума рейтингових оцінок кафедр факультету, поділена на кількість 

кафедр факультету з врахуванням синергетичних показників (СП). 

 



  Елементом оцінки діяльності професорсько-

викладацького складу є якість викладання навчальних дисциплін. 

Для її оцінки використовується опитування «Дисципліна очима 

студентів», яке проводиться за допомогою сайту персональних 

навчальних систем Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця.  

 Опитування анонімне та проводиться наприкінці 

семестру. Студент може оцінити кожну дисципліну лише один раз.  



  Опитування проводиться за допомогою сайту персональних 

навчальних систем ХНЕУ імені С. Кузнеця.  Студентам 

пропонується самостійно оцінити якість викладання навчальної 

дисципліни за 10-ти бальною шкалою за такими характеристиками:  

• зміст навчальної дисципліни,  

• технології навчання,  

• якість навчальних матеріалів,  

• якість оцінювання,  

• підтримка студентів,  

• якість персональної навчальної системи,  

• можливість взаємодії з викладачем у ПНС,  

• відповідність результатів навчання очікуванням.  



   



 

   


