МІНІС ТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК И У КРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.КАРАЗІНА

НАКАЗ
10 липня 2018 р. м. Харків

№ 0501-1/341

Про введення в дію рішення Вченої
ради з питання «Про затвердження
Порядку визначення рейтингів
науково-педагогічних працівників
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна»
На виконання рішення Вченої ради Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна з питання «Про затвердження Порядку
визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна» від 25.06.2018.р., протокол
№ 7, і з метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення Вченої ради з питання «Про затвердження
Порядку визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна» (додається).
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ректора

В.О. Катрич

Проект вносить:
Проректор з науково-педагогічної
роботи

Погоджено:
Учений секретар
Н.А. Вінникова

А.В. Пантелеймонов
Начальник юридичного відділу
І.М. Маркова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Вченої ради
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
від 25.06.2018 р., протокол № 7
Введено в дію:
наказ ректора № 0501-1/341
від 10 липня 2018 р.

ПОРЯДОК
визначення рейтингів науково-педагогічних працівників
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
1. Загальні положення
Оцінка
результативності
роботи
науково-педагогічних
працівників
університету є частиною системи забезпечення якості університетської освіти.
Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників має слугувати
стимулюванню професійної діяльності науково-педагогічних працівників,
спрямовувати їх діяльність на розв’язання актуальних для університету завдань
у навчально-методичній та науково-дослідній діяльності.
1.2. Індивідуальний рейтинг визначається серед науково-педагогічних
працівників факультетів і є основою для їх стимулювання (преміювання).
1.3. Визначаються рейтинги штатних науково-педагогічних працівників
університету, для яких основними посадами є посади завідувача кафедри,
професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента.
2. Процедура визначення рейтингів
2.1. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників проводиться за
результатами онлайнового звітування у поточному навчальному році в терміни,
визначені розпорядженням ректора.
2.2. Показники діяльності науково-педагогічних працівників, за якими
визначається рейтинг, виділені кольором в онлайновій формі індивідуального
звіту.
2.3. Показники наукової роботи наводяться за рік, що передує року визначення
рейтингу.
2.4. Рейтинговий показник визначається за сумою балів, набраною науковопедагогічним працівником.
2.5. Інформація про рейтингові списки науково-педагогічних працівників
оприлюднюються на веб-сайті факультету.
2.6. Результати визначення рейтингів науково-педагогічних працівників
розглядаються на засіданнях кафедр та учених рад факультетів.
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Показники для визначення рейтингів науково-педагогічних працівників
Навчально-методична робота
Показник
Формула для розрахунку
балів
Видання підручника для закладів вищої освіти
20 * кількість
Видання навчального посібника для закладів
10* кількість
вищої освіти
Видання підручника для загальноосвітніх
7* кількість
навчальних закладів
Видання
навчального
посібника
для
5*кількість
загальноосвітніх навчальних закладів
Створення навчально-методичного комплексу
нової навчальної дисципліни:
- українською мовою
10 * кількість
- іноземною мовою
Підготовка і сертифікація дистанційного курсу
українською мовою
Підготовка і сертифікація дистанційного курсу
англійською мовою

15*кількість
10*кількість
15*кількість

Науково-дослідна робота
Показник
Формула для розрахунку
балів
Монографія,
видана
у
провідному
25*кількість
міжнародному видавництві наукової літератури
Розділ монографії, виданої у провідному
15*кількість
міжнародному видавництві наукової літератури
Монографія, рекомендована до друку Вченою
10*кількість
радою університету
Стаття у періодичних виданнях, включених до
10 (кожному
наукометричних баз даних SCOPUS та/або Web
автору)*кількість
of Science, у вихідних даних яких зазначено
публікацій
Харківський національний університет імені В.
Н. Каразіна
Стаття у періодичних виданнях, включених до
5 (кожному
наукометричних баз даних Copernicus, Medline,
автору)*кількість
Ulrichsweb
публікацій
Статті у фахових виданнях України та у
5 (кожному
закордонних виданнях, що не входять до науко
автору)*кількість
метричних баз даних
публікацій
Виконання робіт за контрактом, договором,
Суму фінансування гранту,
грантом із фінансуванням, додатковим до
контракт, договором
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базового або МОН України (за умови
надходження коштів на рахунок університету)
(для керівника та відповідального виконавця)
Виконання робіт за базовим фінансуванням або
грантами МОН України (для керівника та
відповідального виконавця)
Продаж ліцензії/патенту
Отримання закордонних охоронних документів
на об’єкти інтелектуальної власності
Отримання українських охоронних документів
на об’єкти інтелектуальної власності

поділити на 10 тис.грн.
Суму фінансування гранту
поділити на 100 тис.грн.
15*кількість
10*кількість
5*кількість

Підготовка наукових кадрів
Показник
Присудження наукового ступеня доктора наук
Консультування
захищеної
докторської
дисертації
працівником
Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Присудження наукового ступеня доктора
філософії
Наукове керівництво захищеної дисертації
доктора філософії аспіранта або працівника
Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна
Присвоєння вченого звання професора
Присвоєння
вченого
звання
старшого
дослідника
Присвоєння вченого звання доцента
Підготовка студента-переможця, призера
міжнародної предметної олімпіади
Підготовка студента-переможця, призера
Всеукраїнської предметної олімпіади
Підготовка
студента-переможця,
призера
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук
Виконання обов’язків голови спеціалізованої
вченої ради в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна
Виконання обов’язків секретаря спеціалізованої
вченої ради в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна
Виконання обов’язків члена спеціалізованої

Формула для
розрахунку балів
20
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10
5

15
10
10
10
5
5
10 для докторської ради
6 для кандидатської ради
8 для докторської ради
5 для кандидатської ради
5 для докторської ради
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вченої ради в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна
Обрання дійсним членом (академіком) до НАН
України
Обрання членом-кореспондентом до НАН
України
Обрання
дійсним
членом
(академіком)
галузевих державних академій
Обрання членом-кореспондентом галузевих
державних академій
Отримання диплому Державної премії України
в галузі науки і техніки
Одержання звання «Заслужений діяч науки і
техніки України» та інших Державних нагород
та відзнак України
Одержання відомчої відзнаки, НАН України,
галузевих державних академій
Одержання почесного звання в українському
або закордонному закладі вищої освіти
Одержання відзнаки, грамоти Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Оцінка діяльності викладачів, яка враховує
особливості факультетів, затверджена радами
факультетів

















3 для кандидатської ради
50
25
15
10
25
10

5
5
5
50

Перелік міжнародних видавництв, опублікування монографії (розділу у
монографії) в яких працівниками університету, визнається для врахування в
рейтингових показниках
Academic Press
Allerton Press Inc.
American Chemical Society.
American Mathematical Society (AMS).
Association for Computing Machinery (ACM).
Basic Books.
Begell House.
Bentham Science Publishers.
Butterworth Heinemann.
Cambridge International Science Publishing.
Canadian Science Publishing.
CRC Press.
De Gruyter.
Elsevier.
INTECH.
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Lynne Rienner Publishers.
Macmillan Publishing.
Marcel Dekker.
McGraw-Hill.
Plenum Publishing.
Psychology Press.
Rift Publishing House.
Routledge.
Royal Society of Chemistry.
Sage Publishing.
Scientia Press.
Springer.
Taylor&Francis Group.
Thomas Graham House.
Wiley-Blackwell.
Видавництва кращих 300 університетів світу за результатами визначення
рейтингів Thomson Reuters і QS.
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