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Методика визначення переліку контрольних показників накопичувальної системи 

передбачає врахування: результатів навчання за різними видами підвищення кваліфікації 

(розділ 1);  досягнень у навчально-методичній, науково-інноваційній, організаційній та інших 

видах діяльності які визнаються як результати самоосвіти викладача (розділи 2-5).  

Контрольні показники переглядаються відповідно до затвердження нових версій 

«Методики визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр Сумського державного 

університету», показників національних та міжнародних рейтингів, а також згідно з 

оновленням інших вимог до професійної діяльності науково-педагогічних працівників. 

Кожен показник підтверджується відповідними документами (свідоцтво, посвідчення, 

сертифікат, диплом, атестат, список наукових та навчально-методичних праць, службова 

записка тощо). 

 

№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

1 Навчання та стажування 

1.1 Навчання за програмою підвищення кваліфікації 6×k2) 

ЦРКП 

 

1.2 Стажування, у т.ч. наукове стажування 6×k2)  

1.3 
Участь у якості слухача у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо 
6×k2)  

1.4 

Участь у програмах академічної мобільності з 

метою підвищення кваліфікації, викладання за 

кордоном, виконання спільних проектів та наукове 
співробітництво 

 за винятком 
врахованого в 
інших 
показниках 

1.4.1 
в іноземних університетах і наукових установах, 

що входять до ТОР-500 рейтингу QS 

20×k2) 

 

1.4.2 
в іноземних університетах і наукових установах, 
що входять до ТОР-1000 рейтингу Webometrics  

10×k2) 

 

1.4.3 
в іноземних університетах, наукових та інших 

установах  

6×k2) 

 

1.5 

Здобуття першого (бакалаврського), другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або 

наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою 

спеціальністю у межах професійної діяльності або 
галузі знань 

1000 ВК 

 



 

№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

1.6 
Отримання сертифікату з мовної освіти на рівні не 

нижче В2  
 

ЦРКП 

 

1.9.1 сертифікат В2 150  

1.9.2 сертифікат С1 300  

1.9.3 сертифікат С2 400  

1.8 
Отримання сертифікату фахівця, що визначено 
міжнародним центром сертифікації  

200 
 

2 Результати навчально-методичної роботи, які визнаються як свідчення професійного 

зростання науково-педагогічного працівника 

2.1 
Освітня діяльність науково-педагогічного працівника 
за результатами конкурсу «Кращий викладач очима 

студентів» 

 

ЦЗЯВО 

 

2.1.1 оцінена на високому рівні 100×r2)  

2.1.2 оцінена на рівні вище середнього  50×r2)  

2.2 

Керівництво студентом, який став призером ІІ етапу 

Міжнародної студентської олімпіади, Всеукраїнської 

студентської олімпіади або Всеукраїнського конкурсу, 

студентських наукових робіт 

100 (за 

кожного 

студента) 
НТСА 

 

2.3 

Керівництво студентом, який став призером 

Олімпійських, Параолімпійських ігор, Всесвітньої  та 

Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, 
Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та 

Європи, чемпіонату України 

300 (за 

кожного 
студента) 

СпК 

 

2.4 

Керівництво студентом, який здобув призове місце на 

І етапі (внутрішньовузівському) Всеукраїнської 
студентської олімпіади  або Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

20 (за 

кожного 
студента) 

НТСА 

 

2.5 

Керівництво студентом, який, брав участь в 

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

Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, 

чемпіонаті України  

50 (за 

кожного 
студента) 

СпК 

 

2.6 Участь у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської  олімпіади  

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою, 

робота у складі організаційного комітету або 

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 

 

НТСА 
СпК 

 

2.6.1 голова/головний суддя комітету/журі/змагань/ 50×r2)  

2.6.2 член комітету/журі/змагань/ 10×r2)  

 



 

№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

2.7 Керівництво школярами, які зайняли призові місця ІІІ-

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів, ІІ-ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Національного 
центру «Мала академія наук України», участь у журі 

зазначених олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук 

України» 

50 (за 

кожного 
призера) 

ДДО 

 

2.8 Видання підручника чи навчального посібника 200×(d/z)2) ОМУ 

за умови 
зазначення 
належності до 
СумДУ 

2.9 

Видання навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання; конспектів 
лекцій 

50×(d/z)2) ОМУ 

за умови 

зазначення 
належності до 
СумДУ 

2.10 Видання методичних вказівок англійською мовою 203) ОМУ 
крім тих, що 
стосуються 

іноземних мов 

2.11 
Проведення навчальних занять іноземною мовою 
(крім мовних дисциплін) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік. 

40×r2) ГПОНН 

крім кафедр 
германської 
філології та 
іноземних мов 

2.12 
Розроблення електронних навчальних матеріалів 

атестованих в системі дистанційного навчання 
0,1 × a2)3) 

ОМЦТЕН 

 

2.13 Участь у створенні дистанційного курсу у якості:   

2.13.1 рецензента 20×r2)   

2.13.2 експерта 20×r2)   

2.14 

Створення навчально-методичних матеріалів на 

Lectur’ED (http://elearning.sumdu.edu.ua) за умови їх 

розміщення у відкритому доступі 

 
 

2.15 
Самостійне розроблення віртуальної лабораторної 
роботи / тренажера / 3D-моделі 

153) 

наявність 
електронної 
версії хоча б на 
одному з 
навчальних веб-
ресурсів СумДУ 

2.16 

Участь у програмах підвищення кваліфікації СумДУ 

у якості організатора, тренера, керівника, лектора 

тощо 

10×k2) ЦРКП 
 

2.17 
Робота над підготовкою акредитаційних/ ліцензійних 

справ 
 ВЛАС 

 

2.17.1 гарант освітньої (освітньо-наукової) програми 100 
ВЛАС 

 

2.17.2 член робочої проєктної групи 60  

2.18 

Наявність визначених наказом ректора призових 

місць у конкурсах СумДУ навчально-методичного 
спрямування («Педагогічні інновації СумДУ», 

«Конкурс на кращу колекцію навчальних матеріалів, 

опублікованих у відкритому доступі на OpenCourse 

Ware», «Розроблення електронного контенту масових 
відкритих онлайн-курсів», «Інновації ІКТ для 

сучасної освіти ICT4EDU», «Кращі науково-

педагогічні працівники» тощо)  

50 (за кожне  

призове 
місце) 

ЦРКП 

ОМЦТЕН 
ДДО 

ЦКТ 

результати 
конкурсу 

«Кращий 
викладач очима 
студентів» 
оцінюються 
окремо у п. 2.1 

http://elearning.sumdu.edu.ua/


 

№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

2.19 
Онлайн навчання на платформах масових відкритих 

онлайн-курсів 

50 (за кожен  

завершений 
курс) 

ЦРКП 

за умови 
відповідного 
професійного 

спрямування 

3 Результати науково-інноваційної роботи, які визнаються як свідчення професійного 

зростання науково-педагогічного працівника 

3.1 

Публікація статті у періодичних виданнях, які на час 

публікації було включено до БД Scopus та/або WoS /у 
т.ч. за афіліацією СумДУ 4) 

40(ƒ2) +1)3) ЦНТЕІ 
 

3.2 
Публікація статті у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 
103) ЦРКП 

 

3.3 Видання монографії 5) 100×(d/z)2) ЦНТЕІ 

за умови 
зазначення 
належності до 
СумДУ 

3.4 

Публікація науково-популярних  та/або  

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних з 

наукової або професійної тематики  

103) ЦРКП 
 

3.5 
Безпосередня участь у конференціях та інших 
заходах з оприлюдненням відповідних матеріалів за 

кордоном 

30  УМС 

за винятком 
врахованого в 
інших 
показниках 

3.6 
Робота в організаційному комітеті науково-

методичної конференції 
 

ЦНТЕІ 

 

3.6.1 голова організаційного комітету 10  

3.6.2 член організаційного комітету 5  

3.7 Приріст індекса Хірша у звітному періоді 50×h2) ЦНТЕІ  

3.8 Отримання охоронних документів 203) ЦНТЕІ  

3.9 

Комерціалізація охоронного документа (кількість 

роялті сплачених університету за певний охоронний 

документ) 

50×грн3) 
1000 

ЦНТЕІ 
 

3.10 

Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років, 

підтверджене відповідним договором 

30 (за кожен 

договір) 
ЦРКП 

 

3.11 
Виконання функцій головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання 

 

ЦНТЕІ 

 

3.11.1 
наукового видання включеного до переліку 

наукових фахових видань України категорії Б  
30 

 

3.11.2 
наукового видання, яке індексується БД Scopus 
та/або WoS 

50 
 

3.12 
Участь в атестації наукових кадрів у якості 

офіційного опонента  
20 ЦРКП 

Постійні 
спецради 3.13 Участь у роботі спеціалізованої вченої ради у якості   

ВДА 3.13.1 голови 40×r2) 

3.13.2 члена 20×r2) 

3.14 Участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради  30 ВДА 
за кожну 
спецраду 

3.15 

Наукове керівництво (консультування) здобувачами, 

які одержали диплом про присудження наукового 

ступеня 

 

ВДА 

 

3.15.1 доктора наук 50  

3.15.2 доктора філософії (кандидата наук) 30  



№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

3.16 Керування виконанням госпдоговірної НДР 50×грн3) 
10000 

НДЧ 
 

3.17 
Перемога у конкурсі держбюджетних НДР, 

державних та міжнародних наукових грантів 
 

НДЧ 

 

3.17.1 керівник 100  
3.17.2 член групи 50   

4 Організаційна робота,  яка визнається як свідчення професійного зростання науково-

педагогічного працівника 

4.1 

Організаційна  робота на посадах керівника 

(заступника керівника) університету  /факультету/ 

інституту, завідувача кафедри або керівника іншого 

структурного підрозділу, вченого  секретаря/ 
відповідального секретаря приймальної (відбіркової) 

комісії  

20×r2) ВК 

 

4.2 Член вченої ради СумДУ  20×r2) ВК  

4.3 Член вченої ради інституту (факультету) 10×r2) ВК  

4.4 Член наукової ради СумДУ 15×r2) ВК  

4.5 Член наукової ради інституту (факультету) 10×r2) ВК  

4.6 Член ради з якості СумДУ4) 15×r2) ВК  

4.7 Член ради з якості інституту (факультету)4) 10×r2) ВК  

4.8 
Робота у складі загальноуніверситетських комісій, які 

працюють на постійній основі 
 

ВК 

 

4.8.1 у якості голови 20×r2)  

4.8.2 у якості члена 10×r2)  

4.9 
Робота у складі разових загальноуніверситетських 

комісій, які визначаються наказом ректора 
 

ВК за кожну комісію 
4.9.1 у якості голови 20 

4.9.2 у якості члена 10 

4.10 Отримання вченого звання  
 

ВК 

 

 

4.10.1 професора  200  

4.10.2 доцента  100  

4.10.3 старшого наукового співробітника 100  

4.11 Отримання звання «Суддя міжнародної категорії» 100 СпК  

4.12 

Робота у складі експертних рад з питань  проведення 

експертизи дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад НАЗЯВО, або Акредитаційної комісії 

(далі - АК), або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти АК,  або трьох 
експертних комісій МОН /зазначеного агентства, або 

Науково-методичної ради/ науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН 

 НМВ, 

ЦЗЯВО, 

ВЛАС, ДРП 

 

4.12.1 голова 20×r2)  

4.12.2 член 10×r2)  

4.13 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю  10×r2) ЦРКП  

4.14 
Досвід практичної роботи за спеціальністю (не у 

закладах освіти) не менше п’яти років 
10×r2) ВК 

Зараховується у 
випадку, якщо 
працівник 
звільнився з 
відповідної 
посади не 
пізніше ніж за 5 

років від дати 
подання звіту, 
або продовжує 
працювати на 
відповідній 



 

№ п\п Контрольний показник Бали 
Суб’єкт 

контролю1) 
Примітка 

посаді за 
сумісництвом 

5 Інші види діяльності, які визнаються як свідчення професійного зростання науково-

педагогічного працівника 

5.1 
Лауреат Державної премії (у галузі науки і техніки, 
освіти, імені Т. Шевченка) та премій НАНУ 

200 ВК 
 

5.2 
Академік, член-кореспондент Академій наук (НАН 

України та державних галузевих) 100×r2) ВК 
 

5.3 Отримання інших державних премій / нагород 100 ВК  

5.4 
Почесний професор (доктор) університетів інших 

країн 
50 УМС 

 

5.5 
Член іноземних академій, які мають статус 

міжнародних або національних 
20 УМС 

 

5.6 Отримання нагороди ЗВО, установи  інших країн  50  УМС  
5.7 Отримання інших грантів  

УМС 

за винятком 
врахованого в 
інших 

показниках 

5.7.1 міжнародних  100 

5.7.2 національних 50 

 

 

Директор ДРП         Д.Л. Циганюк 

 

______________________________________ 

 
1) Підрозділ, відповідальний за верифікацію поданих даних: ВК – відділ кадрів; ВДА – відділ докторантури та аспірантури; ВЛАС – 

відділ ліцензування, акредитації та статистики; ГПОНН – група планування та обліку навчального навантаження; ДДО – департамент 
доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи; НДЧ – науково-дослідна частина; НТСА – наукове товариство студентів 
(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ; ОМУ – організаційно-методичне управління; ОМЦТЕН – 
організаційно-методичний центр технологій електронного навчання; СпК – спортклуб; УМС– управління міжнародного 
співробітництва; ЦЗЯВО – центр забезпечення якості вищої освіти; ЦКТ – центр комп’ютерних технологій; ЦНТЕІ – центр науково-
технічної та економічної інформації; ЦРКП – центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. 

2) k – кількість годин, зазначених у відповідному документі; r – кількість років; d – внесок автора у публікацію (друкованих аркушів);  

z – загальна кількість  друкованих аркушів у публікації; a – загальний обсяг методичної роботи при створенні навчальних об’єктів в 
авторських балах; f – імпакт-фактор видання; h – приріст індексу Хірша. 

3) Якщо робота виконана у співавторстві, то встановлений за контрольним показником бал ділиться на кількість авторів. 

4) Якщо у співавторстві є іноземний партнер із організацій, які входять до ТОП-50 рейтингів QS, Шанхайського та Times Higher 

Education – додається 50 балів; якщо у співавторстві є іноземний партнер – додається 10 балів; якщо у співавторстві є студент – 
додається 5 балів.  

5) Якщо видана монографія була проіндексована БД Scopus та/або WoS  - кількість балів збільшується у 2 рази 

 


