
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З   
 

 

« 25 » квітня 2019 р.   м. Ізмаїл   №  45 
 

 

Про проведення рейтингового оцінювання  

професійної діяльності науково-педагогічних  

працівників за 2018-2019 н.р.  
 

 

На виконання «Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників» (протокол вченої ради ІДГУ від 30.11.2017 р. №3; зі змінами 

від 31 жовтня 2018 р.) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад комісії рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників: 

Голова комісій – проф. Кічук Я.В. 

Заступник голови комісії – доц. Кольцун Н.М. 

Члени комісії:            проф. Циганенко Л.Ф. 

        доц. Дроздов В.В. 

     проф. Кічук Н.В. 

                                    доц. Дзіковська Л.М. 

                                    ст. викладач Татаринов І.Є. 

                                    доц. Чорна Л.В. 

                                    Степаненко С.В. 

 

2. Підготувати та подати завідувачу кафедри повні й достовірні дані про результати 

діяльності за період з 01.06.2018 по 31.05.2019 у формі рейтинг-листа (Додаток 1) разом з 

матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію. 

Відповідальні: викладачі кафедр 

Термін виконання: до 31.05.2019 
 

3. Підготувати та подати деканам факультетів повні й достовірні дані про результати 

діяльності завідувачів кафедр за період з 01.06.2018 по 31.05.2019 у формі рейтинг-листа 

(Додаток 1) разом з матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 31.05.2019 

 

4. Обговорити і затвердити на засіданнях кафедр персональні рейтинг-листи науково-

педагогічних працівників та подати до навчально-методичного відділу.  

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін виконання: до 05.06.2019 

 



 

5. Обговорити і затвердити на засіданнях вчених рад факультетів персональні рейтинг-

листи завідувачів кафедр та подати до навчально-методичного відділу.  

Відповідальні: декани факультетів 

Термін виконання: до 05.06.2019 

 

6. Встановити, що відповідальність за достовірність даних несуть особисто науково-

педагогічні працівники (завідувачі кафедр) та завідувач кафедри (декани факультетів). 

7. Навчально-методичному відділу обробити рейтинг-листи навчально-педагогічних 

працівників університету та визначити: 

– абсолютний індивідуальний рейтинговий бал науково-педагогічного працівника; 

– середній рейтинговий бал по Університету відповідної групи науково-педагогічних 

працівників; 

– рейтинг професійної діяльності науково-педагогічного працівника. 

Відповідальні: Степаненко С.В., Жембровська В.М. 

Термін виконання: до 14.06.2019 

 

8. Рейтинговій комісії обговорити та затвердити рейтинговий список науково-
педагогічних працівників. 

Термін виконання: до 17.06.2019 

 

9. Опублікувати рейтинговий список науково-педагогічних працівників на офіційному 

веб-сайті університету 

Відповідальні: Горох І.О. 

Термін виконання: до 20.06.2019 

 

10. Конкурсній комісії врахувати рейтинг професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників при розгляді конкурсних справ на заміщення вакантних посад 

Відповідальні: Омельченко Г.М. 

Термін виконання: до 17.06.2019 

 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-методичного 

відділу Дроздова В.В. 

 

 

 

 

 

 

Р е к т о р         Я.В. Кічук 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 
 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 

науково-педагогічного працівника 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

за 20__ / 20__ навчальний рік 
 

факультет              

кафедра              

посада               

науковий ступінь             

вчене звання              

обсяг ставки              
 

№ 

з/п 
Результат роботи за навчальний рік 

Кількість 

балів 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.
1
   

2.   

…   

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

1.   

2.   

…   

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

1.   

2.   

…   

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ 

1.   

2.   

…   

 
Науково-педагогічний працівник           _______________   _____________________ 
                                     (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

 

Затверджено рішенням засідання кафедри / вченої ради факультету  

протокол № __ від «___» _____________ р. 

 

 

Завідувач кафедри / декан факультету  ________________   ____________________ 
       (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 Номер виду роботи має відповідати номеру показника в Додатку 1 «Положення про систему рейтингового 

оцінювання професійної  діяльності науково-педагогічних працівників» 


