Додаток 1
до проекту Положення про рейтингове оцінення
професійної діяльності викладача
КЗВО “Рівненська медична академія”
Критерії оцінювання освітньої діяльності
науково-педагогічного працівника
КЗВО «Рівненська медична академія»
за 20______ навчальний рік
Кафедра___________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________
Вчене звання, науковий ступінь_______________________________________

№
з\п

Критерії оцінювання

Сума балів
за критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

І. Навчально-методична діяльність

1

2
3

4

Наявність
авторського
навчально-методичного
контенту:
-підручник (в т.ч.
електронний);
- навчальний посібник;
- навчально-методичні
рекомендації;
- інші матеріал
Член робочої групи з
розробки освітніх профілів
спеціальності.
Розробка робочих програм,
силабусів, засобів контролю
з навчальних дисциплін
Виконання обов’язків
онлайн-тьютора на
платформі Moodle (або
іншої).

0,5 балів за
аркуш, якщо у
співавторстві;
1 бал за аркуш,
якщо
одноосібно

50 балів

Ксерокопія
титульної
сторінки або
посилання на
електронний
ресурс

Склад робочої
групи, наказ

10 балів за 1
комплект

звіт

5 балів

звіт

ІІ. Організаційно – методична робота
6

Участь в роботі Вченої
ради, науково-методичної
ради, ради факультету:
- голова;

50 балів
20 балів
10 балів

Ксерокопія
сторінки
Наказу по
закладу із

Примітка

№
з\п

7

8

11

12

13

14

Критерії оцінювання

- секретар;
- член.
Позааудиторна робота з
предмету (вечори,
конкурси, вікторини,
квести, екскурсії тощо).
Керівництво стажуванням
викладачів.
Участь в освітніх проектах:
- міжнародного рівня;
- національного рівня;
- регіонального рівня.
Розробка та проведення
педагогічного експерименту
та впровадження його
результатів у освітній
процес.
Рецензування освітньої
продукції.
Ведення навчального
контенту на персональному
сайті викладача (підготовка
контенту для
дистанційних елементів
навчання; розробка та
використання
комп’ютерних форм
перевірки знань студентів;
використання сучасних ІКТ
під час викладання
навчальної дисципліни).

Сума балів
за критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

15 балів
за кожного
стажиста

списком членів
ради
Копія звіту або
посилання на
електронний
ресурс
Копія
відповідних
документів

75 балів
50 балів
30 балів

Копія
відповідних
документів

30 балів

20 балів

Копія робочої
програми або
звіт

10 балів за
рецензію

Копії рецензій

До 50 балів
виставляє
завідувач
кафедрою

Скріншот
головної
сторінки

IIІ. Підвищення педагогічної майстерності

18

Підвищення педагогічної
майстерності шляхом участі
у різноманітних
методичних заходах (у тому
числі онлайн):
- майстер-класи;
- презентації;
- вебінари;
- інші заходи.

22

Проходження стажування

25 балів
20 балів
15 балів
10 балів

Копії
відповідних
документів

Копії

Примітка

№
з\п

23

Сума балів
за критерій

Критерії оцінювання

у вітчизняних закладах
освіти
у закордонних закладах
освіти.
Аналіз моніторингу
студентської думки про
якість освітньої діяльності
викладача.

Сума
балів

25 балів
40 балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

Примітка

відповідних
документів

10 балів
УСЬОГО

Дата, підпис науково-педагогічного, педагогічного працівника
_____

Дата, підпис завідувача кафедри
_____

______________________

____________________

Схвалено Вченою радою КЗВО «Рівненська медична академія» __ ______ 20__
року протокол № __.
Проректор з навчальної роботи

В.І. Баб’як

Секретар Вченої ради

І.М. Хмеляр

Додаток 2
до проекту Положення про рейтингове оцінення
професійної діяльності викладача
КЗВО “Рівненська медична академія”
Критерії оцінювання наукової діяльності
науково-педагогічного працівника
КЗВО «Рівненська медична академія»
за 20______ навчальний рік
Кафедра _____________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________
Вчене звання, науковий ступінь __________________________________
Посада ______________________________________________________________

№
з\п

Критерії оцінювання

Сума балів за
критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

І. Підготовка дисертаційних робіт
1.
2.
3.
4.
5.

Захист докторських
дисертацій (звання
професора)
Захист кандидатських
дисертацій (звання доцента)
Консультування
докторськими дисертаціями
(захищ.)
Керівництво кандидатськими
дисертаціями (захищ.)
Опонування дисертаційних
робіт

100 балів
50 балів
40 балів
20 балів
докторських
– 20 балів;
кандидатських
– 10 балів

ІІ. Видавнича діяльність

6.

7.

Видано з грифом центру
науково-медичної інформації
та патентно-ліцензійної
роботи МОЗ України
підручник:
- під редакцією, один з
авторів,
-співавторство під редакцією
Видано з грифом центру
науково-медичної інформації
та патентно-ліцензійної
роботи МОЗ України:

1 др.арк. – 1,5
балів
1 др.арк.- 0,5
балів
1 др. арк. – 1,5
балів

Примітка

№
з\п

8.
9.

Критерії оцінювання
- методичних рекомендацій
(за 1),
- інформаційних листів (за 1)
Кількість наукових праць,
внесених у Google Scholar
Індекс Гірша (h-index)

10. 10-index
11.

Кількість цитувань за рік
Збільшення Індексу Гірша (h-

12. index) за рік

Опубліковано монографій:

13. - за кордоном,

14.

15.

16.

17.

- в Україні
Опубліковано протягом року
наукову статтю у журналах,
що включені у
наукометричну базу Scopus
(за кожну):
- авторська,
- у співавторстві
Опубліковано протягом року
наукову статтю у журналах,
що включені у
наукометричну базу Web of
Science Core Collection (за
кожну):
- авторська,
- у співавторстві
Надруковано протягом року
наукову статтю у
періодичному виданні, яке
включено до наукометричної
бази Index Copernicus (за
кожну статтю):
- авторська,
- у співавторстві
Опубліковано протягом року
наукову статтю у фахових
вітчизняних та закордонних
виданнях , що не включені у
наукометричні бази Scopus
чи Web of Science (за кожну):
- авторська,
- у співавторстві

18. Опубліковано протягом року

Сума балів за
критерій

1 праця – 1
бала
h-index x 2 бала
10-index x 1,5
бала
1 цитування – 1
бали
1 значення – 10
балів
1 др.арк. – 1
бал

50
35

40
35

35
30

30
25

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

Примітка

№
з\п

Критерії оцінювання

наукову статтю у вітчизняних
та закордонних виданнях, що
не включені до фахових
видань
- авторська,
- у співавторстві

19.

20.

Опубліковано протягом року
науково-популярну та/або
консультаційну (дорадчу)
та/або дискусійну публікацію
з наукової або професійної
тематики:
- авторська,
- у співавторстві
Усні виступи:
- на міжнародних конгресах,
конференціях, симпозіумах
за кордоном,
- на Всеукраїнських наукових
форумах, включених у Реєстр
МОН, МОЗ України,
- на Обласних конференціях,
включених у перелік заходів
Облдержадміністрації,
Обласного управління освіти
і науки, Обласного
управління охорони здоров’я.
Стендові доповіді (за
кожну):
- на міжнародних конгресах,
конференціях, симпозіумах
за кордоном,
- на Всеукраїнських наукових
форумах, включених у Реєстр
МОН, МОЗ України.
Дистанційна участь
(публікація тез):
- на міжнародних конгресах,
конференціях, симпозіумах
за кордоном,
- на Всеукраїнських наукових
форумах, включених у Реєстр
МОН, МОЗ України.
Участь в якості вільного
слухача

Сума балів за
критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

20
10

10
5
30
20
15

15
10

10
5
5

ІІІ. Науково-організаційна діяльність
Організація міжнародних та

21. Всеукраїнських конференцій,

15 балів

Примітка

№
з\п

22.

23.

24.
25.

Критерії оцінювання
семінарів, виставок.
Організація регіональних,
обласних конференцій,
семінарів, виставок.
Організація Всеукраїнських
студентських олімпіад і
конкурсів студентських
наукових робіт.
Організація І етапу
Всеукраїнських студентських
олімпіад.
Організація та участь у
кафедральних та
міжкафедральних семінарів.

Сума балів за
критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

Примітка

10 балів

15 балів

10 балів
5 балів

ІV. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність
26.
27.
28.
29.
30.

Наукові роботи, відзначені
державними та іншими
преміями у галузі освіти та
науки.
Акти впровадження наукових
досліджень.
Авторські свідоцтва.
Патенти та наукові роботи.
Сертифікати про стажування
(підвищення кваліфікації).

10-50 балів
5 балів
10 балів
15 балів
10 балів

V. Міжнародна наукова діяльність
Спільні публікації із

31. закордонними вченими.
32.

33.

Спільні видання із
закордонними організаціями
наукових праць: монографій,
збірників статей тощо.
Закордонні відрядження для
участі у наукових
конференціях, семінарах.

1 публікація –
10 балів
1 видання – 20
балів
1 відрядження
– 10 балів

VI. Сприяння у науково-дослідній роботі студентів
34.

35.
36.

Підготовка студентів до І
етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад,
конкурсів, турнірів
Підготовка студентів до ІІ
етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад,
конкурсів, турнірів
Підготовка призерів ІІ етапу
Всеукраїнських студентських
олімпіад, конкурсів, турнірів

1 студент –5
балів
1 студент –10
балів
3-е місце – 15
балів
2-е місце – 20

№
з\п

Критерії оцінювання

Керівництво науковими

37. роботами студентів

38.

Керівництво студентськими
науковими публікаціями:
- внутпішнє видання;
- Всеукраїнське видання.

Сума балів за
критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

Примітка

балів
1-е місце – 25
балів
Студентів – 1
робота -- 5
балів
Магістрантів
– 1 робота –
10 балів
1 публікація –
3 бали
10 балів

УСЬОГО
Дата, підпис науково-педагогічного, педагогічного працівника
_____

Дата, підпис завідувача кафедри
_____

______________________

____________________

Схвалено Вченою радою КЗВО «Рівненська медична академія» __ ______ 20__
року протокол № __.
Проректор з навчальної роботи

В.І. Баб’як

Секретар Вченої ради

І.М. Хмеляр

Додаток 3
до проекту Положення про рейтингове оцінення
професійної діяльності викладача
КЗВО “Рівненська медична академія”
Критерії оцінювання виховної та громадської діяльності
науково-педагогічного, педагогічного працівника
КЗВО «Рівненська медична академія»
за 20______ навчальний рік
Кафедра ______________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________________________
Вчене звання, науковий ступінь __________________________________
Посада ________________________________________________________________

№
з\п

1.

2.

3.

4.

Критерії оцінювання
Організація творчих
виставок, концертів,
конкурсів, фестивалів,
спортивних змагань,
науково-популярних, заходів
тощо
- Всеукраїнських
- регіональних
- академії
- факультеті
Участь у цих заходах:
- Всеукраїнських
- регіональних
- академії
- факультеті
Член журі спортивних
змагань, олімпіад, конкурсів
— захистів МАН
інтелектуальних змагань,
турнірів:
- міжнародних
- Всеукраїнських
- регіональних
- академії
Переможець (творчих)
конкурсів, спортивних
змагань:

Сума
балів за
критерій

Документ, що
підтверджує
Сума балів
результати
діяльності
викладача
Сертифікат,
програма, звіт

55
45
35
25
40
30
20
10

Сертифікат,
програма, звіт,
нагорода
Сертифікат,
програма, звіт

45
35
25
15
5
Сертифікат,
програма, звіт,
нагорода

Примітка

№
з\п

Критерії оцінювання

- Всеукраїнських
- регіональних
- університетських
Підготовка лауреата
(призера) інтелектуальних
конкурсів, спортивних
змагань, конкурсів —
5. захистів МАН, олімпіад, :
- всеукраїнського рівня
-обласного рівня
- регіонального рівня
- рівня закладу
Керівництво студентським
добровільним об’єднанням
6.
(гурток, творча група, секція
тощо)
Керівництво творчим
7. проектом Всеукраїнського
рівня
Участь у творчому науково8. популярному проекті
обласного (міського) рівня
Робота інструктором на ДПА
9.
(ЗНО)
Громадське доручення, яке
10.
виконується протягом року
Участь у робочій групі в
11.
підготовці до ДПА (ЗНО)
Виконання обов’язків
куратора академічної групи
12.
(визначає завідувач кафедри)
Керівництво студентом чи
учнем, який зайняв призове
місце ІІІ-IV етапу
Всеукраїнгських олімпіад з
базових навчальних
предметів, ІІ-ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів —
13.
захистів науководослідницьких робіт членів
національного центру “Мала
академія наук України”;
участь у журі олімпіад чи
конкурсів “Мала академія
наук України”

Сума
балів за
критерій

Сума балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

70
55
40
Сертифікат,
програма, звіт,
нагорода
65
55
30
10
25

звіт

50

Звіт,
сертифікат

30

Звіт,
сертифікат

30

Звіт

до 30

Звіт

20

Копія наказу

до 30
визначає
декан
факультету

Звіт

10-30

Примітка

№
з\п

Критерії оцінювання

Організаційна робота у
закладах освіти на посадах
керівника (заступника
керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової
установи)філії/кафедри або
іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої
освіти/підрозділу/відділу
14. (наукової
установи)/навчальнометодичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально — наукового
(іноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету,
інституту)/відповідального
секретаря приймальної
комісії та його заступника

Сума
балів за
критерій

Сума балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача

Примітка

10-30
визначає
зав.
кафедрою

УСЬОГО
Дата, підпис науково-педагогічного, педагогічного працівника
_____

Дата, підпис завідувача кафедри
_____

______________________

____________________

Схвалено Вченою радою КЗВО «Рівненська медична академія» __ ______ 20__
року протокол № __.
Проректор з навчальної роботи

В.І. Баб’як

Секретар Вченої ради

І.М. Хмеляр

Додаток 4
до проекту Положення про рейтингове оцінення
професійної діяльності викладача
КЗВО “Рівненська медична академія”
Критерії оцінювання профорієнтаційної діяльності
науково-педагогічного, педагогічного працівника
КЗВО «Рівненська медична академія»
за 20______ навчальний рік
Кафедра ______________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________________________
Вчене звання, науковий ступінь __________________________________
Посада ________________________________________________________________

№
з\п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Критерії оцінювання
Організація і проведення
профорієнтаційних заходів
на рівні:
-області;
-міста;
-закладу освіти.
Популяризація навчання у
шляхом проведення
консультацій щодо
підготовки до ЗНО.
Підготовка та публікація
агітаційних матеріалів,
інформаційних листів у
засобах масової інформації.
Розробка та друк
профорієнтаційного буклету.
Профорієнтаційні виступи:
-на радіо;
-на телебаченні.
Профорієнтаційна робота в
соціальних мережах:
-публікація інформації про
діяльність закладу та
структурних підрозділів;
-створення відеоролика.
Розміщення

Сума
балів за
критерій

30
10
5
5 балів за
кожну
консульта
цію
25

Сума балів

Документ, що
підтверджує
результати
діяльності
викладача
Фотозвіт, копія
звіту про
виконану
роботу
Копія звіту

Примірник
опублікованих
матеріалів

50

Буклет

10
20

Інформація
про час та
місце
трансляції
Стрічка новин
у інтернетмережах
відеоролик

10
30

5 балів за

скріншот

Примітка

8.

профорієнтаційної
кожну
інформації на офіційному
одиницю
веб-сайті та на його доменах.
Робота у складі підрозділів
15
Приймальної комісії (крім
вступних випробувань).
УСЬОГО

Копії
відповідних
документів

Дата, підпис науково-педагогічного, педагогічного працівника
_____

Дата, підпис завідувача кафедри
_____

______________________

____________________

Схвалено Вченою радою КЗВО «Рівненська медична академія» __ ______ 20__
року протокол № __.
Проректор з навчальної роботи

В.І. Баб’як

Секретар Вченої ради

І.М. Хмеляр

