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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
від 25.04.2016 р., протокол № 5
Введено в дію:
наказ ректора № 0201-1/281 від 06.06.2016 р.

П О ЛО Ж Е Н Н Я
про визначення рейтингу кафедр
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
1. Кафедра є базовим структурним підрозділом університету. З метою виявлення і заохочення
кафедр, що вносять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців, розвиток наукових досліджень, впровадження науково-методичних інновацій та для поширення передового досвіду щорічно
проводиться порівняльна оцінка ефективності діяльності (визначення рейтингу) кафедр за підсумками
навчального року.
2. Рейтинги кафедр визначаються окремо в групах кафедр природничо-математичного та соціально-гуманітарного профілів.
3. Рейтинг кафедри визначається за величиною суми набраних балів, віднесеної до сумарної кількості штатних одиниць науково-педагогічних і наукових працівників (за загальним і спеціальним фондами):
Р = Б / Ш,
де Б – сума балів, що враховує кваліфікаційні показники співробітників та результати діяльності кафедри, Ш – загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників:
4. Відомості для розрахунку рейтингу кафедр, завірені підписом завідувача кафедри, та матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації, подаються за встановленою формою в електронному та роздрукованому вигляді до навчально-методичного центру університету до 25 червня поточного року; навчально-методичний центр здійснює перевірку достовірності представлених даних.
Рейтинги кафедр оприлюднюються на веб-сайті університету.
Показники до визначення рейтингу кафедр
Кафедра ______________________________
Факультет (навчально-науковий інститут, центр) _____________________________
Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року: _________
Кількість ставок наукових працівників станом на 1 червня поточного року: _________
Загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників станом на 1 червня поточного
року: _________
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Показник

Одиниця обліку

Розрахунок
балів

Кількість
балів

1

2

3

4

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВІ КАДРИ
1. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин ставок, зайнятих працівниками):
– докторів наук, професорів
– кандидатів наук, доцентів
2. Визнання кваліфікації
вказати прізвища, посади з урахуванням часток ставок
та характеристики визнання кваліфікації:
– членство в НАН України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії аграрних наук України
– звання “Заслужений діяч науки і техніки”, “Заслужений
працівник освіти” „Заслужений працівник культури”, „Заслужений винахідник” та еквівалентні
– лауреати Державних премії в галузі науки і техніки
– заслужені професори, науковці, викладачі Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Нагороди і премії протягом поточного навчального року
за досягнення в методичній і науковій роботі (вказати прізвища, назву премії, стипендії)
– обласного рівня:
 премії І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі „Вища школа
Харківщини – кращі імена”,
 іменні стипендії облдержадміністрації видатним
ученим і талановитим молодим ученим
– премії університету:
 імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів
 за перемогу в університетському конкурсі навчальної літератури
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кількість2
кількість1

МЕТОДИЧНА РОБОТА
3. Видання навчальної літератури в попередньому календарному році
– підручник, рекомендований до друку вченою радою університету
– навчальний посібник, рекомендований до друку вченою
радою університету

кількість

кількість5

кількість

кількість3

– електронний (дистанційний) навчальний курс, що отримав сертифікат Центру електронного навчання

кількість10

Додати перелік видань, вказати авторів, підкреслити
прізвища працівників кафедри, вказати, ким надано
гриф
4. Перемога на університетському конкурсі кафедр на краще науково-методичне забезпечення освітнього процесу

Так/ні
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5. Присутність кафедри у веб-просторі:



власний веб-сайт кафедри з хостінгом в домені уні- адреса сайту
верситету
наявність на сайті робочих програм навчальних дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів ек- Так/ні
заменаційних білетів, інформаційних, навчальних і
методичних матеріалів для студентів (відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу).

1
3

НАУКОВА РОБОТА
6. Виконання наукових досліджень, інноваційна діяльність,
отримання благодійної допомоги для зміцнення матеріально-технічного та методичного забезпечення освітнього
процесу і і наукових досліджень

вказати номери
тем, угод, контрактів, прізвища
керівників, обсяги фінансування
в минулому календарному році

– при надходженні на рахунок університету за рік не менше
40 тис. грн.

кількість6

– при надходженні на рахунок університету за рік менше
40 тис. грн.

кількість3

– фундаментальна або прикладна базова НДР

кількість1

Відомості про надходження коштів до університету завіряє
начальник планово-фінансового відділу або заступник головного бухгалтера
7. Публікація монографій (надати список, підкреслити прізвища співробітників кафедри) в минулому календарному році
– монографії, опубліковані у видавництвах наукової літератури
Elsevier, Springer, Wiley, Gordon and Breach Science Publishers, Kluwer, Plenum Press, Pergamon, Allerton Press,
CRC Press, Begell House, Harwood Academic Publishers, Royal Society, Royal Society of Chemistry,
Bentham Science Publishers, Blackwell Publishing Ltd та у видавництвах кращих 300 університетів світу за результатами визначення рейтингів Thomson Reuters і QS
Бал = 7  кількість назв;
– інші монографії, рекомендовані до друку вченою радою: Бал = 3кількість назв
– розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних видавництвах наукової літератури (за наведеним вище списком) Бал = 5  кількість назв
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8. Публікація наукових статей у минулому календарному році, винахідницька діяльність*
(надати список і ксерокопії перших сторінок статей,
у вихідних даних яких вказано Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; прізвища
студентів підкреслити):
– статті у журналах, що мають імпакт-фактор
та/або реферуються системами SCOPUS або Web of
Science;

кількість

кількість3

– статті у фахових виданнях (вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових праць) 
оцінюються лише для кафедр соціальногуманітарного та економічного профілю

кількість

кількість1

– закордонні патенти (надати ксерокопії перших
сторінок свідоцтв)

кількість

кількість3

– патенти України (надати ксерокопії перших сторінок свідоцтв)

кількість

кількість2

кількість

кількість3

9. Організація кафедрою в поточному навчальному році міжнародних і загальноукраїнських наукових та методичних конференцій, семінарів, виставок, олімпіад, експедицій, заходів, що проведені
кафедрою як опорною, тощо (надати копії наказів
(розпоряджень), програм конференцій, інших документів, що підтверджують організацію заходу саме
кафедрою)
*

для робіт у співавторстві зі студентами коефіцієнт 1.5

10. Підготовка наукових кадрів у поточному навчальному році
– захист докторської дисертації не пізніше, ніж 12
місяців після закінчення докторантури (вказати прізвища, ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду)

кількість

кількість10

кількість

кількість7

– захист докторської дисертації співробітником, докторантом кафедри (вказати прізвища, ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду)

кількість

кількість7

– захист кандидатської дисертації співробітником,
аспірантом, здобувачем кафедри (вказати прізвища,
ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду)

кількість

кількість5

– захист кандидатської дисертації не пізніше, ніж
12 місяців після закінчення аспірантури (вказати
прізвища, ініціали, дату захисту та спеціалізовану
раду)
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11. Сприяння науковій роботі студентів
– І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних
і гуманітарних наук у поточному навчальному
році, проведеному за наказом МОН України, міжнародних конкурсах студентських наукових робіт
(вказати прізвища, ініціали переможців та наукових
керівників-співробітників кафедри)
– проведення загальноуніверситетських студентських конкурсів

12. Проведення постійно діючого наукового семінару кафедри / наукової школи протягом року з відображенням інформації про семінар (розклад засідань, теми доповідей, анотації тощо) на сайті кафедри (надати протоколи засідання семінару з переліком присутніх та доповідачем, що підтверджують
організацію семінару саме кафедрою)

кількість

кількість3

кількість

кількість2

кількість

кількість3

Сума балів: _______________
Сума балів, віднесена до загальної кількості ставок
науково-педагогічних і наукових працівників: _______________
Правильність наданих відомостей засвідчуємо:
Завідувач кафедри

_______________

__________________

Декан

_______________

__________________

Дата __________
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