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ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР, СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дане «Положення» розроблено на підставі багаторічного досвіду проведення оцінки діяльності 

кафедр і викладачів університету і відповідно вимогам наказу МОЗ України від 22.11.2013 р. за № 1000 

«Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України».

Рейтингова система оцінки діяльності кафедр, структурних підрозділів університету7 та його 

професорсько-викладацького складу має своєю метою належну організацію узагальнення результатів 

різних аспектів діяльності та визначення шляхів удосконалення роботи кафедр, структурних підрозділів і 

викладачів, підвищення їх творчої активності, порівняння та аналізу результатів роботи факультетів і 

кафедр одного напряму діяльності, формування пріоритетних напрямків у навчальній, методичній і 

науковій сферах, а також є об'єктивним критерієм системи матеріального стимулювання праці викладачів. 

Крім того, рейтингова оцінка діяльності кожного викладача є об'єктивним підґрунтям в роботи 

атестаційної комісії в період оформлення або продовження особистого контракту.

Контроль, розрахунки показників, аналіз інформаційних звітів кафедр, структурних підрозділів і 

викладачів, оцінку їх діяльності здійснює рейтингова комісія, склад якої затверджено наказом ректора 

університету під його головуванням.

Оцінка діяльності кафедр та структурних підрозділів проводиться за напрямом їх роботи, а оцінка 

особистої діяльності викладачів, визначається за категоріями з урахуванням займаної посади, тобто: зав. 

кафедри -  професор, доцент -  старший викладач; асистент -  викладач.

Звіт про результати діяльності кафедр, структурних підрозділів і професорсько-викладацького 

складу надається в рейтингову комісію за період з 28.10.2019 по 24.10.2020 року; в період з 26.10 по 30.10 

поточного року, згідно графіку, надаються:

- звіти за наданими формами (за підписом завідувача відповідної кафедри чи структурного 

підрозділу);

- пояснювальні записки до наданих форм (окремо кафедри чи структурного підрозділу та окремо 

кожного викладача);

- ксерокопії окремих документів, а також елелектронні версії відео робіт.

Кафедри, структурні підрозділи або викладачі, які до 02.11 поточного року не надали без
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поважних причин звіти, знімаються з рейтингової оцінки діяльності на підставі рішення комісії 

(більшістю голосів) і до наступної підсумкової оцінки претендувати на матеріальне стимулювання з 

фонду заохочення університету не мають права. Стосовно кафедр (структурних підрозділів), які “не надали 

звіти згідно з графіком з поважних причин (хвороба, відрядження завідувача, тощо), рішення про їх 

участь у рейтингової оцінці діяльності за поточний рік приймається на позачерговому засіданні 

рейтингової комісії.

Якщо напрям виконаної роботи або одержаної винагороди не знайшов відображення у розділах III -  

VII цього «Положення», кафедра (структурний підрозділ або викладач) повинні зробити записи про це у 

розділі VIII «Інші види робіт» та в пояснювальній записці. У цьому разі адекватність запису визначається 

на засіданні рейтингової комісії. Самостійно нараховувати бали в Розділі VIII забороняється. До 

загальної суми балів, за рішенням кафедри (структурного підрозділу) та за згодою рейтингової комісії, 

можуть бути не зараховані індивідуальні бали співробітників, які були прийняті на роботу (або 

повернулися з тривалих відпусток) після першого травня поточного року. Дані співробітники в такому 

разі не беруть участь у рейтинговій оцінці діяльності у поточному році та не мають права претендувати на 

матеріальне стимулювання з фонду заохочення університету.

При виявленні недостовірних даних, які наведені в інформаційних звітах, з підсумкової рейтингової 

оцінки діяльності кафедри (структурного підрозділу) або викладача відраховуються штрафні бали у 2- 

кратному розмірі відповідного критерію.

Рейтингова комісія у період з 02.11 по 06.11 поточного року проводить розрахунки та підсумки 

балів, наданих в інформаційних звітах викладачів та кафедр (структурних підрозділів) відповідно до 

коефіцієнтів (додаток 1). Особлива увага буде приділятись результатам аналізу «публікативної 

активності» кафедр та окремих викладачів (виходячи з наявності та кількості публікацій в 

журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Sciense, а також виходячи з 
рівня цитованості автора, відповідно до п.п. 12,14 Розділу IV).

Розрахунок загальної кількості балів, отриманих кафедрою (структурним підрозділом) за розділами 

III-VIII, здійснюється шляхом підсумку балів наданих в особистих звітах і балів з окремих критеріїв, що 

не були враховані в індивідуальних звітах. При цьому використовується «показник відносної 

інтенсивності)-) (за п.п. III. 13, 14; IV. 1, 2, 4, 12, 14, 15; V. 1-3, 10; VI. 13; VII. 1, 2, рекомендованими 

системою рейтингування ЗВО «ТОП-200 Україна») діяльності кафедр визначеного напряму, а також 

коефіцієнт, що враховує кількість навчальних дисциплін і викладачів (за даними навчального відділу). 

Заступникам деканів всіх факультетів нарахування балів з розділів 3-4 здійснюється з коефіцієнтом 1,3.

В період з 09 по 13 листопада рейтингова комісія до підсумку балів кафедр за графами III-VIII 

додає бали, отримані за розділами І-ІІ (успішність та дані ліцензійних іспитів «КРОК»), В цей же час 

члени рейтингової комісії перевіряють відповідність інформаційних звітів безпосередньо на робочих 

місцях викладачів, особливо звертаючи увагу на дуже високий чи, навпаки, дуже низький рейтинг.

Загальний підсумок балів є підставою для рейтингового позиціонування кафедр за напрямом 

діяльності у звітному році. На заключному засіданні рейтингової комісії формується проект наказу 

ректора університету, який надається йом>; на затвердження до 17.11 поточного року.
За результатами оцінки діяльності кафедр, структурних підрозділів {додаток 2) і викладачів, згідно
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з наказом ректора університету, встановлюються такі місця:

- для кафедр, структурного підрозділу гуманітарного та педіатричного спрямування перше і друге
місця;

- для кафедр медико-біологічного, терапевтичного, хірургічного та фармацевтичного спрямувань -  

три призових місця (перше, друге, третє місце).

Призові місця відмічаються відповідними дипломами, а у разі фінансової можливості, заохочуються 

грошовою винагородою. Професорсько-викладацький склад університету, у разі фінансової можливості, 

заохочується грошовою винагородою за підсумками календарного року відповідно Положенню ЗДМУ про 

преміювання від 22.12.2009 р. та на підставі середнього балу рейтингової оцінки роботи викладачів за 

напрямом діяльності. Викладацький склад медичного коледжу, як структурного підрозділу університету 

оцінюється відповідно до даного «Положення...», але преміюється окремо виходячи з фінансової 

можливості коледжу. Підсумки рейтингу оголошуються на засіданні Вченої ради університету у листопаді 

поточного року з подальшим їх обговоренням на засіданнях Вчених рад факультетів, педагогічної ради 

медичного коледжу.

І. Н а в ч а л ь н а  р о б о т а

Щорічно, до 1 жовтня поточного року всі деканати надають до рейтингової комісії узагальнені 

середні показники абсолютної (АУ) та якісної (ЯУ) успішності з усіх спеціальностей, дисциплін і курсів 

підпорядкованих кафедр за минулий навчальний рік.

Розрахунок і нарахування отриманих кафедрами балів за навчальну’ роботу проводить рейтингова 

комісія, керуючись кількісною шкалою оцінок.

Кількісна шкала оцінок
А бсол ют н а усп ішн іст ь Якісна успішність

Показник Бали Показник Бали
90% 100 50 % 100

90,1 % - 95 % (за 1 %) + 10 50,1 % - 75 % (за 1 %) + 5
95,1 % і більше 0 75,1 % і більше 0

89,9 % і менше (за 1 %) -20 49,9 % і менше (за 1 %) -20
Крім того враховується коректність ведення електронного журналу: за поданням деканів в разі 

несвоєчасного внесення даних -  (мінус) 10 балів за один випадок (завідувачу кафедри та викладачу).

II. П ід с у м к и  л іц е н з ій н о г о  іс п и т у  М О З У к р а їн и  

«К р о к  і », «К р о к  2», «К р о к  З»

Разом з показниками успішності деканати надають до рейтингової комісії дані про результати 

складання студентами, інтернами та магістрами ліцензійних іспитів «Крок 1,2,3».

Результати іспиту з дисципліни (дисциплін) порівнюються з відповідним національним 

показником з дисципліни. Якщо результат кафедри вище цього показника, то за кожні 0,1 % додається 5 

балів (тобто, 1 % = 50 балів), якщо нижче:

• перший рік -  за кожні 0,1 % відраховується 5 балів (тобто, 1 % = 50 балів);

• другий рік поспіль -  за кожні 0,1 % відраховується 10 балів (тобто, 1 % = 100 балів);

• третій рік поспіль -  за кожні 0,1 % відраховується 20 балів (тобто, 1 % = 200 балів).
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III. Навчально-методична робота

Залік балів з пунктів 1-4, 6, 7, 9 проводиться виключно за підтвердженням наявності означених 

робіт в університетському репозитарії.

При заліку балів за друковані роботи англійською мовою коефіцієнт реєстрації дорівнює 1,3.

№
п/п Назва Кількість

балів
Кафедр.

залік
Індив.
залік

1. Видано підручник (електронний підручник) з грифом 
МОН/МОЗ України / Вченої ради університету* 300/250/200 + +

2.
Видано навчальний, навчально-методичний, навчально- 
наочний посібник (електронний посібник) з грифом МОН/МОЗ 
України / Вченої ради університету*

200/150/100 + +

3.
Видано словник, довідник з грифом МОН/МОЗ України / 
Вченої ради університету* 200/125/75 + +

4.
Видано посібник (електронний посібник), практикум, збірник, 
словник, довідник, які затверджені на засіданні ЦМР ЗДМУ 40 + +

5.

Доповідь:
на вітчизняному' науково-методичному зібранні, 
включеному до Держреєстру України (підтверджена 
відрядженням або витягом з наказу ректора)

20 + +

6.

Надруковано навчально-методичну статтю у:
закордонному' виданні або у виданні, включеному до 
наукометричних баз; 
фаховому виданні; 
не фаховому виданні.

40
20
15

+
+
+

+
+
+

7.

Надруковано тези з навчально-методичної роботи у: 
закордонному виданні; 
фаховому виданні; 
не фаховому виданні.

20
10
5

+
+
+

+
+
+

8.

Розробка освітньої (освітньо-наукової) програми, 
затвердженої Вченою радою університету 
Оновлення освітньої (освітньо-наукової) програми, 
затвердженої Вченою радою університету

200
(на проектну групу) 

100
(на проектну групу)

+

+

+

+

9 .
Створення протягом року оригіначьного навчального 
відеоролику або відеофільму (1 хвилина) (за попередньою 
оцінкою постійнодіючої комісії з аналізу онлайн курсів)** 3 + +

10.

На \¥еЬ-сайті університету не оновлена:
сторінка кафедри (до 1.09. поточного року) 
інформація стосовно розкладу занять, планів лекцій, 
практичних занять, модулів, лекційного, методичного 
матеріашв (до 1.10. поточного року)

-100

-100

+

+

зав. каф. 
+

зав. каф. 
+

11.
Відсутність «Навчально-методичного комплексу» з дисципліни 
(за поданням проректора з НПНР) -100 + зав. каф.

12.

Розробка і впровадження в освітній процес інноваційних 
методів навчання (за 1) (за попередньою оцінкою 
постійнодіючої комісії з аналізу онлайн курсів)**:

навчачьні вебінари і відеолекції; 
відеоконференції, курси дистанційного навчання; 
нові комп’ютерні програми, сайти кафедр (за 
результатами конкурсу онлайн курси та їх активність)

50
100

100-200

+
+

+

+
+

+
13. Участь в реалізації міжнародних освітніх проектів за поданням 1- 

го проректора
+ +
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14***
Керівництво студентами (інтернами, магістрами) які стали 
призерами (за одну особу):

міжнародних предметних олімпіад 
другого етапу державних предметних олімпіад

50
ЗО

+
+ Ч

+
+

15

Участь у міжнародних та державних освітянських, медичних і 
фармацевтичних виставках:

кількість проведених виставок (за 1); 20 + +
відзнака за призове місце** (за одне) 40 + +

16 Виконання функції опорної кафедри в системі медичних ЗВО 
(за поданням проректора з НПНР) 20-100 + +

17 Невиконання плану методичної роботи за підсумками 
навчального року (за поданням проректора з НПНР) -20-100 + +

* п.п. 1-3 нарахування балів здійснюється за схемою (починаю™ з 2016 року):
другий рік -  коефіцієнт -0.8, 
третій рік -  0.6, 
четвертий рік -  0,4, 
п’ятий рік -  0,2.

** п.п. 9, 12 нарахування балів (згідно «Положення про порядок розробки навчального цифрового відео...») 
лише за надання відповідних матеріалів до 1.10 поточного року до постійнодіючої комісії з аналізу онлайн курсів;

*** Коефіцієнт нарахування балів за призове місце:
I- е місце -  1,5;
II- е місце -  1,3;
III- е місце -  1,0;

Примітка: Підсумок балів кафедри за кожним критерієм повинен дорівнюватися сумі балів в 
інформаційних звітах викладачів.

Таблиці до розділу III Додаток 5.3

Таблиця до п.п. 1-3 «Перелік виданих за звітний рік підручників, посібників... (у т.ч. 
англійською мовою) з грифом МОН/МОЗ України/Вченої ради» ___________ ______________

№
з/п

Назва підручника, навчально- 
методичного, навчально-наочного 

посібника, словника, довідника

Авторський
колектив

Мова
видання

Дата
видання

Обсяг 
(аркушів 
чи Мб)

Таблиця до п. 4 «Перелік виданих посібників, практикумів, збірників, словників, 
довідників з грифом ЦМР ЗДМУ» ____________________ __________ _______________ _________

№
з/п

Назва підручника, навчально- 
методичного посібника, 

словника, довідника

Авторський
колектив

Мова
видання

Дата та № 
протоколу 

затвердження 
ЦМР

Обсяг 
(аркушів 
чи Мб)

Таблиця до п. 5 «Список доповідачів-співробітників кафедри на вітчизняному науково- 
методичному зібранні, включеному до Реєстру МОН, МОЗ України»

№
з/п

П.І.Б.
доповідача Посада

Назва науково- 
методичного 

зібрання

Місто
проведення

Дата
виступу

Таблиця до п. 6 «Перелік надрукованих навчально-методичних статей»

№
з/п Назва статті

П.І.Б.
авторів

Назва 
видання і 

номер
Рік видання

№
ISBN

Обсяг
друк.

аркушів
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Таблиця до п. 7 «Перелік надрукованих тез з навчально-методичної роботи»

№
з/п Назва тез

П.І.Б.
авторів

Назва 
видання і 

номер
Рік видання

ч Обсяг 
друк, 

аркушів

Таблиця до п. 8 «Перелік типових навчальних програм, розроблених кафедрою та 
затверджених МОЗ України»

№
з/п Назва типової програми Назва дисципліни П.І.Б. авторів Дата

затвердження

П. 9 «Перелік створених оригінальних навчальних відеороликів та відеофільмів, їх автори» 
оформлюється у текстовому варіанті (у виді списку)

До пп. 11, 16, 17 Інформація надається проректором з науково-педагогічної та навчальної 
роботи

Таблиця до п. 12 «Перелік впроваджених в освітній процес інноваційних методів навчання»
№
з/п Вид інновації Назва

дисципліни Курс Спеціальність П.І.Б.
авторів інновації

Таблиця до п. 14 «Список студентів (інтернів, магістрів) призерів міжнародних та 
державних предметних олімпіад» _______________ _____________ _____________ ____________

№
з/п

П.І.Б.
студента та 
керівника

Факультет, 
курс, група

Найменування
заходу

Категорія
(міжнародна,

державна)

Дата та 
місце

проведення

Зайняте 
місце або 

винагорода

Таблиця до п. 15 «Участь та відзнака в освітянських, медичних і фармацевтичних 
виставках»

№
з/п Назва заходу

Категорія
(міжнародна,

державна,
регіональна)

Дата
проведення Місце Нагорода або 

відзнака
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Бали з розділу «Наукова діяльність», викладачам які не зареєструвалися та в поточному році не 
оновили свої профілі в наукових базах Google академія, ResearchGate, Researcher ID, ORCID в рейтингу 
враховані не будуть.

Залік балів з пунктів 4, 5, 9, 12, 13 проводиться виключно за підтвердженням їх реєстрації 
науковим відділом та наявності означених робіт в університетському репозитарії.

При заліку балів за друковані роботи англійською мовою коефіцієнт реєстрації балів дорівнює 1,3.

IV. Наукова діяльність

№ Назва Кількість Кафедр. Індив
п/п балів залік залік

1* Захищена докторська дисертація (за 1) 350 + +
Керівництво докторською дисертацією, яка захищена 150 + +
Захищена кандидатська (PHD) дисертація (за 1) 200 + +
Керівництво кандидатською (PHD) дисертацією 100 + +

3 Керівництво НДІ, науково-дослідницьким центром, або 100 + +науково-діагностичним центром на громадських засадах
Патент України на винахід, міжнародний патент (за 1) 50 + +
Патент України на корисну модель (за 1) 20 + +

4 Свідоцтво про реєстрацію авторського права або
нововведення з лікувально-діагностичної, профілактичної 10 + +
роботи та практичної фармації, включених до Галузевого
реєстру нововведень МОЗ України (за 1)
Кількість виданих з грифом Українського центру наукової
медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ

5 України:
методичних рекомендацій (за 1); 50 + +
інформаційних листів (за 1) 20 + +

Кафедральна НДР: зав. каф.
6 - виконується понад плану (більш 1) 50 + +

- не виконується -200 + +
Проведення на кафедрі робіт госпрозрахункового

7 спрямування, які зареєстровано у встановленому порядку (за 50 + +
виключенням трайлових досліджень)
Виконання на кафедрі наукових досліджень (за виключенням

8 трайлових) згідно укладених договорів (за 1 договір):
міжнародних 100 + +
міжвузівських або міжкафедральних 50 + +

Опубліковано монографію (не менш 150 сторінок):
9 за кордоном; 15 (за авт. арк.) + +

в Україні 10 (за авт. арк.) + +
Проведена Всеукраїнська науково-практична конференція -і-

10 за Державним реєстром; 150 4-
поза межами Реєстру 100

11 Членство в зарубіжних асоціаціях і ред. колегіях журналів ЗО
(за 1 співробітника)
Надруковано наукову статтю з урахуванням IMPACT - * 9
фактора у:

12** закордонному' виданні; ЗО + +
фаховому виданні; 15 + +
не фаховому виданні. 5 + +

Опубліковано наукові тези у (за 1) у :
13 закордонному виданні; 5 + +

вітчизняному виданні. 2 + +
Кількість цитувань (без самоцитування) співробітників:

14 в фахових та закордонних журналах; 2 + +
в журналах, які індексуються базами Scopus та Web of Sciense 10 + +
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15
Кількість отриманих грантів (за 1) за участю аспірантів, 
докторантів та співробітників кафедри (за виключенням 
трайлових досліджень) 100 + +

16

Кількість науково-педагогічних працівників та аспірантів 
кафедр, направлених за кордон на навчання або стажування 
(за 1), після реєстрації в науковому або міжнародному 
відділі

50

\
*

+ +

Рецензія на міжкафедральному засіданні, апробаційній раді,
плановій комісії або відгук офіційного опонента (рецензента)

17 при захисті (за 1):
- докторської дисертації; ЗО + +
- кандидатської дисертації (на здобуття ступеня РНО) 20 + +
- відгук на автореферат. 10 + +
Виступ (за 1) аспірантів та співробітників (підтверджений
відрядженням або витягом з наказу ректора) на:

18 міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах 50 + +
за кордоном;
Всеукраїнських наукових форумах, включених у 4- _L.
Реєстр МОН, МОЗ України; Z U

Своєчасне поточне виконання та керівництво (або
консультування) запланованої (за 1):

19 докторської дисертації 80 + +
кандидатської (РНО) дисертації 50 + +
магістерської роботи 20 + +
дипломної роботи 10 + +

Невиконання плану’ підготовки:

20 докторської дисертації (здобувану та консультанту-)
- 8 0

кандидатської (РНО) дисертації (здобувану та “ О KJ

керівнику) •о и

Відзнака на конференціях за наукову доповідь/ доповідь без
призового місця (за 1): + +

21 міжнародна 30/15 + +
державна 20/10 + +
регіонатьна або університетська 10/5 + +

* п. 1-2 за своєчасний або достроковий захист дисертаційних робіт кількість балів здобувану та науковому 
керівнику (консультанту) подвоюється.
** п. 12 Бали за статті, що опубліковані в міжнародних журналах, які входять до наукометричних 
баз Scopus та Web o f Sciense без посилань на публікації в журналах ЗДМУ («Запорожский 
медицинский журнал», «Патологія», «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 
практики») будуть індексуватися з коефіцієнтом 2;
Бали за статті, в яких є цитування публікацій з журналів ЗДМУ будуть індексуватися з 
коефіцієнтом 3;
Бали за статті, що опубліковані в міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз 
Scopus та Web o f Sciense та містять посилання на публікації в журналах ЗДМУ будуть 
індексуватися з коефіцієнтом 5.

Примітка: Підсумок балів кафедри за кожним критерієм повинен дорівнюватися сумі балів, які 
надані в інформаційних звітах викладачів. ,

Т а б л и ц і  д о  р о з д іл у  IV Д о д а т о к  5.4

Таблиця до п. 1-2

№ з/п ПІБ співробітника
Захищена дисертація 

(доктор, кандидат Дата затвердження 
ДАК Науковий керівник

наук, PHD)
Таблиця до п. З
№ з/п Найменування НДІ, НДЦ (на громадських засадах) ПІБ керівника
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Галузевого реєстру нововведень МОЗ України»
___________________________________________________________________________________________ \

Таблиця до п. 4 «Перелік отриманих патентів, свідоцтв авторського права та нововведення
з лікувально-діагностичної, профілактичної роботи та практичної фармації, включених до

№
з/п

Назва
винаходу

Категорія
(патент на 
винахід, 

міжнародний 
патент, патент 

на корисну 
модель, 

свідоцтво 
авторського 

права,
нововведення)

Держава, 
до якої 
подана 
заява

Дата
пріоритету

Автори-
винахідники

№
охорон

ного
докуме

нту

Патенто
власник

Таблиця до п. 5 «Перелік виданих методичних рекомендацій, інформаційних листів з 
грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи 
МОЗ України»

№
з/п Назва ПІБ авторів

Категорія
(методичні 

рекомендації, 
інформаційний лист)

Дата затвердження 
Укрмедпатентінформом 

МОЗ України

П. 6 оформлюється тільки у формі 2.

Таблиця до п. 7 «Проведення на кафедрі робіт госпрозрахункового спрямування, яке 
зареєстровано в установленому порядку (за виключенням трайлових досліджень)»_________

№ з/п Назва наукового дослідження Дата реєстрації № реєстрації
Кошти, отримані 

за наукове 
дослідження

Таблиця до п. 8 «Проведення на кафедрі наукових досліджень згідно укладених договорів»

№ з/п Назва наукового 
дослідження

Дата
реєстрації

№
реєстрації

Назва закладу (кафедри), 
з яким проводиться 

дослідження

Таблиця до п. 9 «Опубліковано монографію»

№
з/п Назва монографії Автори Дата

видання
Мова

видання
Обсяг

(сторінок/авт. аркуш.)

Таблиця до п. 10 «Перелік проведених Всеукраїнських науково-практичних конференцій»

№
з/п Назва конференції Дата

проведення
Міжнародна/державна

конференція

Кількість залучених • 
співробітників (ПІБ) 

кафедри у конференції

Таблиця до п. 12 «Перелік наукових статей з урахуванням IMPACT - фактора»

№
з/п Назва статті

П.і.б.
авторів

Назва 
видання і 

номер
Рік видання

№
ISSN

Обсяг
друк.

аркушів

ю



Таблиця до п. 13 «Перелік надрукованих тез з наукової роботи»

№
з/п Назва тез

П.І.Б.
авторів

Назва 
видання і 

номер
Рік видання

Обсяг
друк.

аркушів

Таблиця до п. 15 «Кількість отриманих грантів»

№
з/п

ПІБ отримувача 
індивідуального гранту

Категорія
отримувача

(аспірант, 
докторант та ПВС)

Термін
надання

Вид гранту 
(індивідуальний, 

колективний)
Сума гранту

Таблиця до п. 16 «Список науково-педагогічних працівників та аспірантів кафедри, 
направлених за кордон на навчання або стажування»

№
з/п ПІБ

Посада
(викладач,
аспірант)

Назва
країни

Назва
закладу

перебування

Предмет 
направлення 
(навчання або 
стажування)

Період
перебування

Таблиці до п. 17 «Перелік рецензій та офіційних відгуків»

№
з/п ПІБ рецензента

Категорія рецензії
(анонімне, офіційний 

захист, апробація, планова 
комісія, відгук на 

автореферат)

ПІБ автора 
наукової роботи

Категорія роботи
(докторська, 

кандидатська або РНЕ) 
дисертація)

Таблиці до п. 18 «Список доповідачів-співробітників кафедри на наукових зібраннях»

№
з/п ШБ доповідача

Посада
(викладач,
аспірант)

Назва
наукового
зібрання

Категорія
(міжнародна,

державна)

Місце
проведення

Дата
виступу

Таблиці до п. 19 «Виконання наукових робіт»

№
з/п ПІБ здобувана

Посада
(викладач,
аспірант)

Категорія роботи
(докторська, кандидатська, 

РНЕ), магістерська, 
дипломна)

ПІБ
керівника

Термін
закінчення

роботи

До п. 20 Інформація надасться проректором з наукової роботи

Таблиці до п. 21 «Список студентів, аспірантів та молодих вчених, які брали участь у 
науково-практичних конференціях та їх відзнака» _____________ _____________ ____________

№
з/п

ПІБ
викладача та 

(або)студента

Факультет, 
курс, група 
або посада

Найменування
заходу

Категорія
(міжнародна,

державна,
регіональна,

університетська)

Дата та 
місце

проведення

Зайняте 
місце або 

винагорода
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V. Кадровий стан

№
п/п Назва Кількість

балів
Кафедр

залік
Індив. 

\  залік
Кількість ПВС, які працюють на кафедрі за основним 
місцем роботи (за 1 особу): 

професорів; 50 + +
1 докторів наук, які не мають диплома професора 40 + +

доцентів; 25 + +
кандидатів наук, докторів філософії без диплома 20 + +

доцента.

2
Отримання звання протягом звітного року: 

професора; 100 . +
доцента; 50 - +

3

Кількість ПВС, які працюють на кафедрі за сумісництвом
(за 1 особу):

професорів та докторів наук; ЗО + +
доцентів. 20 + +

Підготовка завідувачем кафедри (за виключенням кадидатів
4 наук) доктора наук:

не запланована -80 - зав.каф.
Кількість докторів або кандидатів наук (РНИ), обраних на

5
посаду професора або доцента, які не отримали відповідне 
звання протягом 2-х і більше років (за 1 особу):
- на профільних кафедрах
- на непрофільних кафедрах

-зо
-20

+
+

+
+

Кількість викладачів, які отримали протягом року:
6 - сертифікат на право викладання англійською мовою 25 +

- сертифікат міжнародного зразка рівня В2 і вище 100 +
Кількість співробітників, які працюють в університеті на

7 посаді викладача більше 5-й років, але не мають наукового 
ступеню або більше 3-х років, але не запланували 
дисертаційну роботу (тільки для профільних кафедр)

-20 - зав.каф.+

Підвищення кваліфікації викладачів протягом року (за 1 
курси):
- місцеве тематичне удосконалення, стажування на

8 робочому місці, курси з англійською мови, курси 3 

психології та педагогіки; 10 + +
- місцеві курси спеціалізації або передатестаційні цикли;
- виїзні курси підвищення кваліфікації;

20
ЗО

+
+

+
+

- курси спеціалізації. 40 + +

9 Несвоєчасне проходження педагогічних курсів з 
підвищення кваліфікації -20 + +

Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які є

10 членами науково-методичних комісій, координаційних Рад 
МОН і МОЗ України та експертних комісій ДАК, НАЗЯВО 
України (за 1 особу)

50 + +

12



Таблиці до розділу V Додаток 5.5

Таблиці до п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 «Доктор, кандидат наук, доктор філософії», ін. мова

№ з/п
ПІБ

доктора, 
кандидата 
наук. РИГО

Професор/
доцент
кафедри

за
основним

місцем
роботи

ДО II. 1

Не має
ДИПЛОМ}'
професо

ра/
доцента 

до гіЛ

Отримав 
звання 

професора/ 
доцента у 
звітному 

році

до гі.2

Професор/ 
доцент 

кафедри за 
сумісництвом

до и.З

Підготов
ка

доктора 
наук в 
резерв 

завідува 
ча

кафедри 

до п.4

Не
отримав 
звання 

професора 
/доцента, 
але займає 

посад}7 
більше 2- 
х років 
до п. 5

Отримав 
сертифікат 
відповідно 

до п.6

Примітка: виконання критерію відзначається у відповідній графі знаком «+».

Таблиця до п. 7 «Список викладачів, які не мають ступеню кандидата наук, РІГО»

№
з/п ПІБ викладача

Працює в університеті більше 5-й років і не 
має ступеню або більше 3-х років та не 

запланували дисертацію

Примітка: виконання критерію відзначається у відповідній графі знаком «+». 

Таблиця до п. 8 «Підвищення кваліфікації викладачів протягом року»

№
з/п ПІБ викладача Посада Вид підвищення кваліфікації, відповідно 

переліку (виїзний або місцевий цикл)

Таблиця до п. 10 «Список науково-педагогічних співробітників кафедри, які є членами 
науково-методичних комісій, координаційних Рад та експертних комісій ДАК України за 
наказами МОН і МОЗ України»

№
з/п ПІБ викладача

Назва комісії, 
координаційної 

Ради
Посада у комісії

13



VI. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА 

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ В ПРАКТИКУ
\

№
п/п Назва Кількість

балів
Кафедр.

Залік
Індив.
Залік

1

Кількість співробітників кафедри, які працюють експертами 
(за 1 особу)

- МОЗ України;
- ДОЗ Запорізької облдержадміністрації;
- КП «Аптечне об’єднання «Фармація»;
- ДОЗ міської ради

50
ЗО
ЗО
20

+
+
+
+

+
+
+
+

2
Викладач університету (за 1 особу):

- завідувач відділення лікарні;
- куратор клінічного відділення, клінічної бази

ЗО
10

+
+

+
+

3
Член атестаційної комісії ДОЗ облдержадміністрації, ДОЗ 
Запорізької міськради та КП «Аптечне об’єднання 
«Фармація»

20 + +

4

Участь у роботі комісій на підставі наказу про розгляд скарг 
хворих та випадків смертності (за 1 випадок):

МОЗ України 
обласного та міського ДОЗ

зо
10

+
+

+
+

5 Участь в робочих групах МОЗ України по створенню 
клінічних протоколів на підставі наказу 50 + +

6 Участь у проведенні профогляду співробітників і студентів 
університету (за 1 члена комісії в 1 день) 5 + +

7 Участь у виїздах по лінії екстреної медичної допомоги 
(за 1 виїзд) (за поданням помічника ректора) 20 + +

8

Участь кафедри у підвищенні кваліфікації лікарів, провізорів 
(курсантів), проведенні клінічних та науково-практичних 
конференцій на клінічних базах (за поданням помічника 
ректора)

20-100 + -

9

Наявність лікарської кваліфікаційної категорії (за одного 
викладача)
Присвоєння або підтвердження лікарської категорії в 
звітному періоді (за одного викладача)

10

20

+

+

+

+

10 Не підтвердження своєчасно кваліфікаційної лікарської 
категорії -50 + +

11
Отримання або підтвердження додаткового посвідчення 
(сертифікату), атестаційної категорії з вузької лікарської 
спеціальності (за 1 посв.)

20 + +

12 Консультативна та хірургічна активність протягом року (за 
поданням помічника ректора) 10-50 + +

13

Впровадження протягом року:
а) особисто, або у складі робочої групи унікального, 

інноваційного методу діагностики або лікування
б) оригінального лікарського препарату:

державна реєстрація;
завершення етапу доклін. Або клін. Випробувань 
затвердження МКЯ або ТУ на субстанцію чи лік. Засіб

500

350
100
50

+

+
+
+

+

+
+
+

14 Участь в заходах безперервного професійного розвитку (за 1 
захід) 10 + +

14



Т а б л и ц і  д о  Р о з д іл у  VI 

Таблиці до п. п. 1, 2 та 3.

Додаток 5.6

№
з/п

ПІБ співробітника 
кафедри

Штатний або 
позаштатний спеціаліст: 

1 -  МОЗ України;
2 -  ДОЗ облДА, 0 0  

«Фармація»;
3 -  ДОЗ міськДА

Назва
посади

Завідувач 
відділенням 

лікарні/ 
куратор 

клінічного 
відділення, 

клінічної бази

Член
атестаційної 
комісії ДОЗ 

обласної
держадміністрації

таДСЛЗ

Таблиці до п. п. 4, 5, 6 та 7.

№
з/п

ПІБ
викладача

Кількість випадків 
розгляду скарг у 
складі комісій (на 

підставі наказів)

Кількість випадків 
участі у складі 

робочих груп М О З  

України по 
створенню 
клінічних 

протоколів 
(на підставі наказів)

Участь у 
проведенні 

профілактичних 
оглядів

співробітників і 
студентів 

університету

Участь у 
виїздах по 

невідкладній 
та екстреній 

допомозіМ О З

України

доз
облДА чи 
міськДА

Таблиці до п. п. 9, 10 та 11 «Кваліфікаційна характеристика співробітників кафедри»

№
з/п

ПІБ
викладача Посада

Лікарський
(провізорськ.)

стаж

Отримав
категорію

(яку)

Підтвердив
категорію

(яку)

Несвоєчасне
підтвердження
кваліфікаційної

лікарської
категорії

Отримання
або

підтвердження 
додаткового 
посвідчення 

(сертифікату), 
атестаційної 
категорії з 

вузької 
спеціальності

15



V II. М іж н а р о д н е , д е р ж а в н е  та  г а л у з е в е  в и з н а н н я ,
СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ВИХОВНА РОБОТА

№ Назва Кількість Кафедр, у Індив.
п/п базі в Залік Залік

1 Присвоєння почесного звання, отримання нагороди 
Державного рівня протягом року 500 + +

2 Присуджено державну премію України протягом року 500 + +
Нагородження Почесними грамотами:
- ВР України, КМ України; 75 + +д - МОН, МОЗ України; 50 + +
- місцевих органів влади 25 + +

4 Подяка ректора, занесення на Дошку пошани університету 15 + +
5 Стягнення ректора -50 + +
6* Виконання постійного громадського доручення * + +

7
Порушення громадського порядку студентами, що 
мешкають у закріплених кімнатах гуртожитку (за 1) -200 + +

g**

Кількість викладачів-призерів спортивних змагань не нижче 
міського рівня (за 1 особу):

І місце; 15 + +
II місце; 10 + +
III місце. 5 + +

Кількість мистецьких та творчих конкурсів, змагань не
9 нижче міського рівня, в яких брали участь співробітники 

кафедр (за 1 захід)
зо + +

î c f *

Кількість викладачів-призерів мистецьких та творчих 
конкурсів, змагань КВК не нижче міського та обласного 
рівня (за 1 особу):

І місце; 15 + +
II місце; 10 + +
III місце. 5 + +

Кількість проведених на кафедрі заходів, присвячених

11 знаменним подіям, національно-культурним традиціям, 
провідним вченим, політичним діячам, пам'ятним подіям (за 
1 захід)

10 + +

12 Виступи у засобах масової інформації, мережі Internet та 
друкованих виданнях

За поданням 
помічника 
ректора

+ +

За поданням
13 Контроль за недотриманням виконавчої дисципліни проректорів, + +

деканів
Примітка: * дивись перелік постійних громадських доручень (додаток 3).

* коефіцієнт розрахунку балів за призове місце у змаганнях:
міжнародних -  1,5;
державних -  1,3;
регіональних та обласних -1,2.
міських -  1,0

Таблиці до розділу VII 
Таблиці до п. п. 1, 2, 3 та 4.

Додаток 5.7

Почесна Грамота (до п.З) Подяка

Верховної
ректора,

занесення
Ради МОН або Місцевих на Дошка

України; МОЗ органів пошани
КМ

України
України влади (дата та № 

наказу) 
до п.4

№ з/п ПІБ
викладача

Присвоєно 
Почесне 
звання 

Державного 
рівня (назва 

звання)
ДО П .1

Присвоєна 
Державна 

премія 
(назва 
премії) 
до п.2
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Пункти 5 та 7 оформлюються текстовим записом в пояснювальної записці, а також у формі 
2 і формі 3.

Пункт 6 оформлюється текстовим записом в пояснювальної записці к формі 3 із 
зазначенням постійних доручень відповідно додатку 3.

Таблиця до п. 8 «Перелік спортивних змагань та їх призерів»

№
з/п

Назва спортивних 
змагань

Рівень (міжнародний, 
державний, обласний, міський)

Дата і 
місце

проведення

ПІБ
учасника та
його посада

(викладач,
команда)

Зайняте місце

Таблиця до п. п. 9, 10 «Перелік мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК»

№
з/п

Найменування
заходу

Рівень (міжнародний, 
державний, обласний, міський)

Дата і 
місце

проведення

ПІБ
учасника та
його посада

(викладач,
студент,
команда)

Отримана 
винагорода або 
зайняте місце

Таблиця до п. 11 «Перелік проведених заходів, присвячених знаменним подіям»

№
з/п

Найменування
заходу

Вид заходу (вечір, 
урочисте зібрання, 

екскурсія, збори тощо)

Дата і
місце проведення

ПІБ
відповідального

викладача

VIII. ІНШІ ВИДИ РОБІТ

(НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ В РОЗДІЛАХ ІІІ-У ІІ)

№
п/п

Назва (приклад) Кількість
балів

Кафедр.
Залік

Індив.
Залік

1
Участь (за 1) у складі робочих груп з підготовки оригінальних 
пакетів документів (акредитація, ліцензування, положення 
тощо)

50 + +

2
Наявність на кафедрі:

діючої спортивної секції 
освітніх курсів

20
50

+
+

-

3
Анонімне рецензування наукових статтей (за даними 
редакцій журналів)

за рішенням 
рейтингової 

комісії
+ +

4
Профорієнтаційна робота (за даними відповідального 
секретаря приймальної комісії)

за рішенням 
рейтингової 

комісії
+ +

17



Додаток 1
Коефіцієнти для розрахунку показників діяльності кафедр

№ Напрям діяльності кафедр Коефіцієнт

1. Навчальна, наукова діяльність (Розділи І, II, IV) х 1,25833

2. Навчально-методична робота, кадровий стан (Розділи III, V) х 1,05611
о3. Лікувально-діагностична робота та практична фармація, 

міжнародне, державне та галузеве визнання, виховна робота 
(Розділи VI, VII)

х 1,00000

Додаток 2
РОЗПОДІЛ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ЗА НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

Кафедри гуманітарного спрямування:
1. Іноземних мов
2. Культурології та українознавства
3. Мовної підготовки
4. Центр підготовки іноземних громадян
5. Суспільних дисциплін

Кафедри медико-біологічного спрямування:
1. Анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії
2. Гістології, цитології та ембріології
3. Загальної гігієни та екології
4. Медбіології, паразитології та генетики
5. Медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій
6. Медичної фізики, біофізики та вищої математики
7. Мікробіології, вірусології та імунології
8. Нормальної фізіології
9. Соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права
10. Патологічної фізіології
11. Фармакології та медичної рецептури
12. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я
13. Клінічної лабораторної діагностики

Кафедри педіатричного спрямування:
1. Госпітальної педіатрії
2. Дитячих інфекційних хвороб
3. Дитячих хвороб ФПО
4. Пропедевтики дитячих хвороб
5. Факультетської педіатрії

Кафедри терапевтичного спрямування:
1. Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини
2. Внутрішніх хвороб 2
3. Внутрішніх хвороб З
4. Дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО
5. Загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб
6. Інфекційних хвороб
7. Клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології
8. Нервових хвороб
9. Пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії
10. Психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології
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11. Сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО
12. Терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології
13. Фтизіатрії і пульмонології

\

Кафедри хірургічного спрямування:
1. Акушерства і гінекології
2. Акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО
3. Госпітальної хірургії
4. Дитячої хірургії та анестезіології
5. Загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти
6. Медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії
7. Онкології та онкохірургії
8. Офтальмології
9. Оториноларингології
10. Патологічної анатомії і судової медицини
11. Пропедевтичної та хірургічної стоматології
12. Травматології та ортопедії
13. Анестезіології та інтенсивної терапії
14. Урології
15. Факультетської хірургії

Кафедри фармацевтичного спрямування:
1. Аналітичної хімії
2. Біологічної хімії
3. Клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії ФПО
4. Органічної і біоорганічної хімії
5. Технології ліків
6. Природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії
7. Управління і економіки фармації
8. У ЕФ та фармацевтичної технології ФПО
9. Фармакогнозії, фармакології та ботаніки
10. Фармацевтичної хімії
11. Фізколоїдної хімії

Медичний коледж ЗДМУ (окремо)
Додаток З

ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ДОРУЧЕНЬ:

кількість балів
1. Член ректорату
2. Голова та секретар ДЕК
3. Член Вченої Ради ЗДМУ
4. Член спеціалізованої Вченої Ради ЗДМУ
5. Член Конференції трудового колективу університету
6. Член спеціалізованої Вченої Ради іншого ВНЗ
7. Член Центральної методичної Ради університету
8. Член приймальної комісії
9. Експерт ЦМР
10. Голова і секретар ЦМК
11. Голова і секретар комісії з біоетики
12. Голова та заступник голови комісії КРОК-1,2,3
13. Відповідальний за ЄДКІ (КРОК) на факультеті
14. Технічний секретар приймальної комісії
15. Член апробаційної Ради університету
16. Член Вченої Ради факультету
17. Адміністратор (модератор) кафедри (сайту7, порталу)
18. Член науково-планової комісії університету7
19. Член циклової методичної комісії університету

ЗО
ЗО
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
15
15
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20. Член профспілкового комітету
21. Член комісії з трудових спорів
22. Член редколегії періодичного видання
23. Член Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи
24. Член Ради первинної ветеранської організації університету
25. Голова атестаційної комісії факультету
26. Куратор курсу
27. Куратор академічної групи
28. Член Ради університету з навчально-методичного забезпечення
29. Член Ради університету з комп'ютеризації
30. Член бібліотечної Ради університету
31. Член Ради університету з побуту
32. Профорг кафедри

10
10
10
10
10
5
5
5
5

15
15
15

Прийняті скорочення:
ДАК -  Державна атестаційна комісія
ДЕК -  Державна екзаменаційна комісія
ДОЗ -  департамент охорони здоров’я
ДСЛЗ -  Державна служба з лікарських засобів
КП «Фармація» - комунальне підприємство «Фармація»
МОЗ -  Міністерство охорони здоров’я України
МОН -  Міністерство освіти і науки
НД1 -  науково-дослідний інститут
НДЦ -  науково-дослідний центр
НДР -  науково-дослідна робота
НПК -  науково-планова комісія
ЦМК з ВМО -  Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти 
ЦМР ЗДМУ -  Центральна методична Рада 
ЦМК -  циклова методична комісія.

Відлові дальшій секретар /

ренти нгової комісії і / * А. Г  Каллаушенко
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Додаток 4.1

Інформаційний звіт 

кафедри (структурного підрозділу)______________________

І II III IV V VI VII VIII

Навчальна
робота

Ліцензійний
іспит

Навчально-
методична

робота

Наукова
діяльність

Кадровий стан
Лікувально- 

діагностична робота. 
Робота з органами 

практичної фармації

Державне, 
галу зеве визнання, 

навчально-виховна робота

Інші види робіт

К. б. К. б. № К. б. № К. б. № К. б. № К. б. № К. б.
Абсолютна
успішність

«КРОК»
1

Якісна
успішність

«КРОК»
2

Разом «КРОК»
3

3КБ 3КБ 3КБ 3КБ 3КБ 3КБ 3КБ

з а _____ / ______навчальний рік

Примітка 1: № - номер пункту у  розділі рейтингу. К. б. -  кількість (можлива сума) балів, набраних кафедрою з відповідного пункту рейтингу, 
3КБ -  загальна кількість балів з даного рейтингового розділу.
2. Загальна кількість балів розділів рейтингу 111- VII включно поділяється на кількість викладачів кафедри, згідно зі штатним розкладом.

Загальна кількість балів:_________ Розрахунок проведено н а ______штатних посад викладачів. Кількість балів після прийому зв іту______

Кількість балів з урахуванням коефіцієнтів (проставляє рейтингова комісія)

Додаток:
1. Пояснювальна записка_____ арк.
2. Інформаційні звіти викладачів кафедри (підрозділу) у кількості______ прим.

*. Д ата______________ Зав. кафедри (підрозділу)__
(підпис)

V '



Додаток 4.2.

Інформаційний звіт (завідувача, професора, доцента, старшого викладача, асистента, викладача (потрібне вказати)')

з а _______ / ________навчальний рік

III IV V VI VII VIII

Навчально-методична
робота

Наукова
діяльність Кадровий стан Лікувально-діагностична

робота.
Державне, галузеве визнання, 

навчально-виховна робота Інші види робіт

№ К. б № К.б № К.б № К. б № К.б

3КБ 3КБ 3КБ 3КБ 3КБ

Примітка: №  - номер пункту у  розділі рейтингу, К.б. -  кількість (можлива сума) балів, набраних викладачем з відповідного пункту рейтингу, 

3КБ - загальна кількість балів з даного рейтингового розділу.

Кількість балів:____________Кількість балів після прийому зв іту_____________

Кількість балів з урахуванням коефіцієнтів (проставляє рейтинюва комісія)_____________

Додаток:

Пояснювальна записка___арк.

Дата Особистий підпис______________

Підпис зав. кафедри (підрозділу)

І


