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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Проблема оцінювання продуктивності діяльності науково-педагогічних 

працівників (НПП) є важливою і актуальною. У процедурі акредитації 

спеціальностей і закладів вищої освіти (ЗВО) у цілому велике значення серед 

багатьох інших показників надається критеріям якості професорсько-

викладацького складу інституту. Це означає, що необхідно не тільки 

оцінювати роботу кожного науково-педагогічного працівника, але й 

впливати оцінкою його діяльності на усунення недоліків і поліпшення 

результатів роботи у майбутньому.  

Система визначення рейтингу діяльності науково-педагогічних 

працівників ґрунтується на таких засадах:  

- оптимізація – при вирішенні питань матеріального стимулювання 

система направлена на стимулювання праці осіб, які мають кращі результати 

в роботі; 

- прозорість – доступна система показників, за якими визначається 

рейтинг;  

- достовірність – отримання достовірної інформації на підставі 

сформованої системи показників форм статистичної звітності; 

- валідність – змістовність та конструктивність (відповідність форм та 

мети); 

- достатність критеріїв показників – отримання повної інформації про 

діяльність науково-педагогічних працівників; 

- доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та 

забезпечення вільного доступу до неї; 

- гнучкість – можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок 

зміни вагових коефіцієнтів для оцінки видів діяльності. 

Головними завданнями рейтингової оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників в інституті є:  



- створення інформаційної бази для аналізу й оцінки результатів 

діяльності науково-педагогічних працівників; 

- посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у 

підвищенні професійної кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного 

досвіду, у творчому підході до процесу викладання дисциплін; 

- забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності 

викладачів за рахунок повноти та достовірності інформації; 

- посилення колективної зацікавленості викладачів у покращенні 

кінцевих результатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів 

випускників. 

Впровадження рейтингової системи дозволить:  

- адміністрації інституту: мати об’єктивний аналіз багатогранної 

діяльності інституту на підставі кількісних показників; порівнювати й 

аналізувати результати діяльності кафедр; визначати пріоритетні напрями в 

навчальній, науковій і методичній сферах, раціонально планувати роботу з 

урахуванням проведеного аналізу й надавати конкретні завдання окремим 

підрозділам і колективам; більш раціонально розподіляти матеріальні і 

фінансові ресурси, оптимізувати систему матеріальної стимуляції праці 

викладачів інституту;  

- кафедрам: планувати роботу; аналізувати свою діяльність відповідно 

до вимог адміністрації; знаходити нові методи та форми активації роботи 

підзвітних структур; оперативно вживати заходів для усунення виявлених 

недоліків, об’єктивно оцінювати внесок кафедри й окремих викладачів у 

вирішення завдань, які поставлені перед кафедрами; 

- викладачам: об’єктивно оцінювати свої досягнення й недоліки в 

роботі порівняно з колегами, здійснювати самоаналіз, планувати свою творчу 

діяльність, враховуючи допущені помилки. 

 

 

 



РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Відповідно до статті 16 закону України « Про вищу освіту» закладам 

вищої освіти необхідно провести щорічне оцінювання здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої 

освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб.  

Енергодарським інститутом державного та муніципального управління 

імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету» було проведено 

оцінювання рейтингу науково-педагогічного персоналу за 2019 календарний 

рік згідно діючого в інституті Положення про рейтингову систему оцінки 

діяльності науково-педагогічних працівників. За результатами проведення 

рейтингу визначено: 

 
№ Кафедра Прізвище, ім.»я та по батькові Посада Кількість 

балів 
1 КМ Ткаченко Володимир Сергійович доцент 946 
2 КГД Огаренко Таісія Олександрівна 

(сумісник) 
професор 869 

3 КЕОА Нестеров Юрій Олексійович доцент 848 
4 КП Пришляк Михайло Іванович доцент 689 
5 КПІТ Бейнер Петро Сергійович доцент 624 
6 КП Комар Олексій Миколайович доцент 615 
7 КГД Бажановська Оксана Василівна доцент 594 
8 КМ Кравчун Олексій Степанович доцент 541 
9 КМ Меленюк Вікторія Олександрівна доцент 527 
10 КГД Власенко Дмитро Йосипович доцент 511 
11 КЕОА Зикіна Вікторія Олександрівна доцент 509 
12 КПІТ Бейнер Надія Валеріївна доцент 502 
13 КП Сировой Олексій Валерійович доцент 461 
14 КЕОА Тивоненко Галина Іванівна старший 

викладач 
394 

15 КГД Волков Анатолій Анатолійович доцент 378 
16 КПІТ Зубко Марина Леонідівна викладач 371 
17 КМ Савченко Тетяна Вікторівна доцент 362 



(сумісник) 
18 КГД Турбаєвський Володимир Васильович 

(сумісник) 
доцент 284 

19 КП Жеребко Олександр Іванович 
(сумісник) 

доцент 211 

20 КЕОА Фрішко Інна Олександрівна викладач 172 
21 КП Синиця Валерій Михайлович старший 

викладач 
164 

22 КМ Стрілько Яна Сергіївна (сумісник) доцент 131 
23 КМ Шилова Валентина Іванівна (сумісник) доцент 115 
24 КЕОА Зеркаль Анастасія Вікторівна 

(сумісник) 
доцент 112 

25 КП Орел Ірина Володимирівна викладач 107 
26 КПІТ Вавілов Георгій Миколайович викладач 104 
27 КП Скляр Олена Олексіївна викладач 103 
28 КМ Коробчук Уляна Володимирівна 

(сумісник) 
викладач 98 

29 КГД Барзенкова-М»ясникова Людмила 
Василівна (сумісник) 

доцент 89 

30 КМ Жолуденко Марина Віталіївна викладач 84 
31 КГД Хохлов Валерій Валентинович 

(сумісник) 
старший 
викладач 

83 

32 КПІТ Савицька Світлана Олександрівна викладач 78 
33 КМ Твердохліб Марина Володимирівна викладач 76 
34 КЕОА Абрамова Ольга Володимирівна 

(сумісник) 
викладач 73 

35 КПІТ Приндюк Володимир Олександрович 
(сумісник) 

старший 
викладач 

64 

36 КЕОА Приходько Яна Миколаївна старший 
викладач 

53 

37 КГД Волошкін Сергій Афанасійович 
(сумісник) 

викладач 52 

38 КПІТ Зарайська-Соколова Олена Борисівна 
(сумісник) 

викладач 51 

39 КГД Грушовець Оксана Євгенівна старший 
викладач 

49 

40 КГД Коробова Олена Петрівна (сумісник) викладач 42 
41 КПІТ Мальчевська Тетяна В»ячеславівна 

(сумісник) 
викладач 38 
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