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1. Загальні положення 

1.1. Положення про оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників Національного університету цивільного захисту 

України (далі – Положення) розроблено з метою вдосконалення організації й 

підвищення ефективності навчальної, методичної, наукової та організаційної 

діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету 

цивільного захисту України та відокремленого структурного підрозділу – 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України (далі – НУЦЗ 

України). Положення регламентує питання організації та проведення 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУЦЗ 

України. 

1.2. Метою оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників НУЦЗ України є: 

- підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників; 

- стимулювання діяльності науково-педагогічних працівників, 

спрямованої на підвищення якості освіти та покращення результатів їх 

професійної діяльності. 

1.3. Основним завданням оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників НУЦЗ України є: 

- розроблення і використання єдиних комплексних критеріїв для 

оцінювання і контролю рівня та ефективності діяльності науково-

педагогічних працівників; 

- активізація та стимулювання видів діяльності, які сприяють 

підвищенню рейтингу НУЦЗ України та його розвитку в цілому, створення 

умов для професійного зростання науково-педагогічних працівників; 

- виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності науково-

педагогічних працівників та шляхи їх вирішення; 

Основні засади оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників НУЦЗ України: 



- відповідності змісту оцінки пріоритетним напрямкам розвитку НУЦЗ 

України;  

- об’єктивності та достовірності отриманої інформації;  

- гласності, оперативності та систематичності рейтингової оцінки;  

- компетентності, відповідальності та об’єктивності оцінювачів;  

- забезпечення достовірності (враховуються лише ті види діяльності, 

результати яких можуть бути документально підтверджені). 

1.4. Оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників НУЦЗ України є складовою системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості). 

 

2. Організація та проведення оцінювання 

2.1. Оцінюванню професійної діяльності підлягають усі працівники 

НУЦЗ України, які обіймають посади науково-педагогічних працівників на 

постійній основі (з урахуванням їх внутрішнього сумісництва). 

2.2. Оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників НУЦЗ України проводиться щорічно, за результатами роботи у 

минулому календарному році та має дві складові: 

- оцінка виконання науково-педагогічним працівником видів та 

результатів професійної діяльності зазначених у Звіті про науково-

педагогічну діяльність за календарний рік (далі – Звіт), який наведений у 

додатку 1; 

- навчальне аудиторне навантаження науково-педагогічного працівника 

за календарний рік. 

2.3. Для аналізу та узагальнення результатів професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників створюється комісія з оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУЦЗ України 

(далі – Комісія). Комісію очолює голова – проректор з навчальної та 

методичної роботи. До складу Комісії входять: 

- проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру; 

- начальник навчально-методичного центру; 

- заступник начальника центру-начальник відділу організації науково-

дослідної роботи науково-дослідного центру; 

- працівник підрозділу, який відповідає за організацію освітнього 

процесу та забезпечення якості вищої освіти в НУЦЗ України. 

2.4. Конкурсна комісія на своє засідання збирається за ініціативою 

голови комісії. Рішення приймаються відкритим голосуванням, більшістю 

голосуючих. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством та 

цим Положенням. 

2.5. Комісія: 

- отримує від керівників кафедр Звіт та документальне підтвердження 

результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУЦЗ 

України; 

- аналізує та узагальнює результати професійної діяльності науково-

педагогічних працівників; 



- розглядає проблемні питання та звернення науково-педагогічних 

працівників щодо нарахування балів за видами їх діяльності; 

- оформлює Протокол засідання Комісії з оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників НУЦЗ України та надає його до 

20 лютого поточного року на розгляд Вченій раді НУЦЗ України. 

- розглядає звернення науково-педагогічних працівників НУЦЗ 

України щодо оптимізації та вдосконалення організації і оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУЦЗ України. 

2.6. Науково-педагогічний працівник до 10 січня поточного року надає 

керівнику кафедри Звіт, разом з матеріалами, що підтверджують зазначену у 

Звіті інформацію.  

2.7. Керівник кафедри перевіряє інформацію, подану у Звітах науково-

педагогічних працівників на достовірність, після чого до 15 січня поточного 

року подає до Комісії узагальнений Звіт за кафедру. 

2.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених у Звіті, 

покладається особисто на науково-педагогічного працівника та керівника 

відповідної кафедри.  

2.9. Комісія оцінює діяльність кожного науково-педагогічного 

працівника у відповідності до поданої у Звіті інформації за Критеріями 

оцінки професійної діяльності науково-педагогічного працівника (далі – 

Критерії), які наведені у додатку 2. 

2.10. У випадку виявлення, в узагальненому Звіті за кафедру, 

недостовірних даних Комісія має право не зараховувати науково-

педагогічному працівнику бали за відповідним пунктом.  

2.11. Розрахунок навчального аудиторного навантаження науково-

педагогічного працівника за календарний рік проводиться підрозділом, який 

відповідає за організацію освітнього процесу та забезпечення якості вищої 

освіти в НУЦЗ України та надається Комісії до 10 січня поточного року. 

2.13. Комісія проводить оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників НУЦЗ України за кожною із складових за 

формулою: 

Rнпп = Iск + Iiск , 
де: 

Rнпп – оцінка діяльності науково-педагогічного працівника (бали); 

Iск – перша складова (бали); 

Iiск – друга складова (бали). 

2.13.1. Перша складова оцінюється у балах та складається з оцінки 

виконання науково-педагогічним працівником видів та результатів 

професійної діяльності зазначених у Звіті відповідно до Критеріїв. Перша 

складова розраховується за формулою: 

Iск = P1+P2+P3…+ Pn, 
де: 

P1, P2, P3…, Pn – оцінки в балах за виконання науково-педагогічним 

працівником видів та результатів професійної діяльності зазначених у Звіті 

відповідно до Критеріїв. 



2.13.2. Друга складова – навчальне аудиторне навантаження науково-

педагогічного працівника за календарний рік розраховується за формулою: 

Iiск = An*0,25 балів; 

де: 

An – кількість годин (1 година=1 бал) навчального аудиторного 

навантаження науково-педагогічного працівника. 

2.13.3. Навчальне аудиторне навантаження науково-педагогічного 

працівника, який працює в обсязі 0,25 або 0,5 навчального навантаження на 

навчальний рік розраховується за формулою: 

Iiск = An*CL балів*; 

де: 

An – кількість годин (1 година=1 бал) навчального аудиторного 

навантаження науково-педагогічного працівника; 

CL = 0,25 балів – коефіцієнт для науково-педагогічного працівника, 

який працює в обсязі 0,25 навчального навантаження на навчальний рік; 

CL = 0,5 балів – коефіцієнт для науково-педагогічного працівника, який 

працює в обсязі 0,5 навчального навантаження на навчальний рік. 

2.14. На основі індивідуальних результатів діяльності науково-

педагогічних працівників формується оцінка діяльності кафедр та 

факультетів (підрозділів). 

2.14.1. Оцінка діяльності кафедри обчислюється за формулою: 

Rk1 = (Rнпп1 + Rнпп2 + … +Rнппn) / Rs, 

де: 

Rk1 – оцінка діяльності кафедри (бали); 

Rнпп1, Rнппn… – результат діяльності науково-педагогічного 

працівника кафедри (бали); 

Rs – кількість працівників кафедри. 

2.14.2. Оцінка діяльності факультету (підрозділу) обчислюється за 

формулою: 

Rf = (Rнпп1 + Rнпп2 + … +Rнппn) / Rsf, 

де: 

Rf – рейтинг факультету (підрозділу) у балах; 

Rнпп1, Rнппn… – результат діяльності науково-педагогічного 

працівника факультету (підрозділу) (бали); 

Rsf – кількість науково-педагогічних працівників факультету 

(підрозділу). 

2.15. Окремо, на основі індивідуальних результатів діяльності науково-

педагогічних працівників формується рейтинг науково-педагогічних 

працівників, які обіймають посаду керівника кафедри. 

2.16. За результатами оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічного працівника Комісія оформлює протокол засідання з 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

Національного університету цивільного захисту України (додаток 3). 

 



3. Кращий науково-педагогічний працівник 

3.1. За результатами оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників Комісія формує рейтинг та на його основі визначає 

кандидатів на присудження звання «Кращий науково-педагогічний працівник 

Національного університету цивільного захисту України за звітний рік». 

Відповідне звання присвоюється п’ятьом науково-педагогічним працівникам, 

які за результатами оцінювання професійної діяльності отримали найбільшу 

кількість балів серед усіх науково-педагогічних працівників НУЦЗ України. 

3.2. Присудження звання «Кращий науково-педагогічний працівник 

Національного університету цивільного захисту України за звітний рік», до 

науково-педагогічного працівника, який має дисциплінарне стягнення, не 

здійснюється. У такому випадку відповідне звання присуджується науково-

педагогічному працівнику, який за результатами оцінювання професійної 

діяльності має найбільшу кількість балів у відповідному рейтингу. 

3.3. Комісія надає пропозиції керівництву НУЦЗ України щодо 

преміювання науково-педагогічних працівників, яким присудження звання 

«Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету 

цивільного захисту України за звітний рік». 

 

4. Оприлюднення результатів оцінювання 

4.1. Результати оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників НУЦЗ України є публічними. 

4.2. Інформація про результати оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників обговорюється на засіданнях Методичної 

ради та вченої ради НУЦЗ України, після чого оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті НУЦЗ України. 

4.3. Науково-педагогічному працівнику, який за результатами 

оцінювання професійної діяльності отримав найбільшу кількість балів 

присвоюється звання «Кращий науково-педагогічний працівник 

Національного університету цивільного захисту України за звітний рік» з 

врученням на засіданні вченої ради НУЦЗ України відповідного диплому. 

4.4. З метою виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності 

науково-педагогічних працівників та шляхів їх вирішення результати 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

обов’язково розглядаються на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів 

(підрозділів) до 30 квітня звітного періоду. 

4.5. Результати оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників враховуються: 

- під час атестування науково-педагогічних працівників з числа осіб 

начальницького складу; 

- при проведенні конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів); 

- під час заохочення науково-педагогічних працівників НУЦЗ України. 

 

 

Проректор з навчальної та методичної роботи    Олег НАЗАРОВ 



 



Додаток 1 до Положення 
 

Звіт про науково-педагогічну діяльність ___________________________________________ (за календарний рік) 

                                             (посада, прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника)  

Прізвище, ім’я, по 

батькові науково-

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи на цій 

посаді (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, здобутий, 

науковий ступінь, спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, номер,  дата, ким 

виданий диплом), наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення кваліфікації  

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі і кількість 

навчальних  кредитів 

(годин) підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

       

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 
секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 
не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

 



4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три 
найменування; 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 
 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена 
не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 
переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах; 

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної 
ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю); 

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії”; 

 



11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 
договору із закладом вищої освіти (науковою установою); 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 
публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 
складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або 
лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 



членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 
 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО (для вищих 
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях; 
 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності); 
 

21) Наявність індексів Гірша у наукометричних базах Scopus, Web of Science. 

 

22) Участь в організації та/або проведенні зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 

 
  

 

Проректор з навчальної та методичної роботи       Олег НАЗАРОВ 



Додаток 2 до Положення 

Критерії оцінки професійної діяльності науково-педагогічного 

працівника Національного університету цивільного захисту України 

№ з/п 
Зміст критеріїв оцінювання діяльності науково-педагогічного 

працівника 

Оцінка за 

кожне 

досягнення 

(бали) 

1. 

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 
15 

2. 

наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів 

на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: 
 

2.1. наявність патенту на винахід; 10 
2.2. наявність патенту на корисну модель; 5 
2.3. наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 2  

3. 

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного співавтора): 

 

3.1. наявність виданого підручника; 20 
3.2. наявність навчального посібника (включаючи електронні);  20 

3.3. 

наявність монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 
25 

4. 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 

кількістю три найменування: 

 

4.1. наявність виданих навчально-методичних посібників; 15 

4.2. 
наявність посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання; 
15 

4.3. наявність електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів; 12 

4.4. 

наявність конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць; 
12 

5. захист дисертації на здобуття наукового ступеня:  
5.1. доктора філософії 150 
5.2. доктора наук 300 

6. 
наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня; 
 

6.1. доктора філософії 75 
6.2. доктора наук 150 

7. 

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад: 
 

7.1. участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента; 20 
7.2. участь в атестації наукових кадрів як члена постійної спеціалізованої вченої 

ради; 
20 



7.3. участь в атестації наукових кадрів як члена разової спеціалізованої вченої 

ради; 
10 

8. 

виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах: 

 

8.1. виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника; 15 

8.2. 
виконання функцій (повноважень, обов’язків) відповідального виконавця 

наукової теми (проекту); 
10 

8.3. 
виконання функцій головного редактора (заступника головного редактора) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України; 
25 

8.4. 
виконання функцій члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України; 
15 

8.5. 
виконання функцій головного редактора іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 
35 

8.6. 
виконання функцій члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах; 
20 

9. 

робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю): 

 

9.1. 
робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій 

МОН; 
30 

9.2. 
робота у складі галузевої експертної ради як експерта Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; 
30 

9.3. 

робота у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства; 
25 

9.4. 
робота у складі Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН; 
20 

9.5. 
робота у складі наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 
15 

9.6. 
робота у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 
15 

10. 

участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”: 
 

10.1. участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах; 20 
10.2. залучення до міжнародної експертизи; 20 
10.3. наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 30 

11. 

наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою); 
30 

12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 3 



консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

13. 

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 
25 

14. 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу: 

 

14.1. 
керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; 
5 

14.2. 
керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; 
10 

14.3. 
робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт); 
10 

14.4. 
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; 
10 

14.5. 

керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

15 

14.6. 

керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів);  

20 

14.7. 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи; 
25 



14.8. керівництво студентом, який брав участь у чемпіонаті України;  15 

14.9. 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту;  
15 

14.10. 
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань;  
20 

14.11. керівництво спортивною делегацією;  10 
14.12. робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 10 

15. 

керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 

II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

10 

16. 

наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 
70 

17. 

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

40 

18. 

участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю 

збройних сил країн — членів НАТО (для вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти); 

25 

19. 
діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 
10 

19.1. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних об’єднаннях; 15 
19.2. діяльність за спеціальністю у формі участі у громадських об’єднаннях; 10 

20. 
досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності); 
10 

21. 
Наявність індексів Гірша у наукометричних базах Scopus, Web of 

Science (показник індекса Гірша зараховується за відповідний рік); 
H1=10 

22. 
Участь в організації та/або проведенні зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти. 
15 

 

 

 

Проректор з навчальної та методичної роботи        Олег НАЗАРОВ 



Додаток 3 до Положення 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Комісії з оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників Національного університету цивільного захисту України 

 

Комісія у складі: голови комісії: 

_______________________________________________________________,  
(посада, прізвище, ініціали) 

секретаря комісії _________________________________________________, 
(посада, прізвище, ініціали) 

та членів комісії _________________________________________________, 
(посада, прізвище, ініціали) 

_______________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ініціали) 

_______________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ініціали) 

провела оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників Національного університету цивільного захисту України за 

підсумками ______ календарного року та визначила наступне: 
 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

науково-

педагогічного 

працівника 

Кафедра 
Складові Загальна 

кількість 

балів 1 2 

1.      

2.      

….      

….      

 

Голова комісії:   _________________________________ 
    (підпис, ініціали, прізвище) 

Секретар комісії: _________________________________ 
    (підпис, ініціали, прізвище) 
 

Члени комісії:  __________________________________ 
    (підпис, ініціали, прізвище) 

   __________________________________ 
    (підпис, ініціали, прізвище) 

   __________________________________ 
    (підпис, ініціали, прізвище) 
 

“___” _____________20__ року 

 

 

 

Проректор з навчальної та методичної роботи    Олег НАЗАРОВ 



 


