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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення встановлює порядок здійснення рейтингового 
оцінювання результативності роботи науково-педагогічних працівників 
(далі – НПП) Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка (даної – ТНПУ). 

1.2. Це Положення визначає мету, основні завдання, принципи та 
механізми реалізації рейтингового оцінювання показників діяльності НПП, 
які сприяють забезпеченню університету статусу національного. Положення 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 
університету. 

1.3. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників ТНПУ є 
складовою системи внутрішнього забезпечення якості, що координується 
Центром забезпечення якості освіти. 

1.4. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 
університету, як форма визначення рівня їх професійної компетентності та 
ефективності роботи, проводиться за наслідками кожного календарного 
року. 

1.5. Рейтинговому оцінюванню підлягає професійна діяльність 
науково-педагогічних працівників, які працюють в університеті не менше 
одного року. 

 
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ 

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 

2.1. Метою уведення рейтингового оцінювання професійної діяльності 
НПП є створення системи об’єктивного аналізу якості кадрового 
забезпечення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності 
університету, спрямованої на пошук та реалізацію механізмів нарощення й 
ефективного використання кадрового потенціалу, впровадження в 
університеті дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних 
технологій і методик організації освітнього процесу. 

2.2. Основними завданнями рейтингового оцінювання професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників університету є: 

� приведення діяльності ТНПУ у відповідність до сучасних 
європейських та світових тенденцій розвитку вищої освіти і науки; 

� стимулювання науково-педагогічних працівників до 
удосконалення якості навчальної, наукової та інноваційної діяльності, 
підвищення рівня їх  професіоналізму; 

� розвиток творчої ініціативи та підвищення результативності 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників; 

� реалізація принципів змагання та здорової конкуренції; 
� створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно 

відображає результативність роботи науково-педагогічних працівників і 
враховується кафедрами, конкурсними комісіями, ректоратом у прийнятті 
рішень щодо продовження перебування науково-педагогічного працівника 
на займаній посаді, переведення його на вищу посаду, присвоєння вченого 



звання, застосування моральних і матеріальних видів заохочення тощо. 
2.3. Щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП 

університету відображає динаміку змін ефективності роботи НПП. 
2.4. Система визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

університету ґрунтується на таких основних принципах: 
прозорості – відкритість і чітка аргументованість показників, за якими 

визначається рейтинг; 
достовірності – отримання об’єктивної інформації на підставі 

сформованої системи чітких показників та вагових коефіцієнтів; 
доступності – зрозумілість і доступність системи оцінювання; 
педагогічного оптимізму – спрямованість не на штрафні санкції щодо 

НПП із менш результативними показниками діяльності, а на підтримку й 
заохочення тих, що досягли високих здобутків у роботі; 

гнучкості – можливість встановлення нових пріоритетів через зміну 
вагових коефіцієнтів для оцінки видів діяльності. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЙТИНГОВОГО  

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НПП 
 

3.1. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 
здійснюється за бальною системою шляхом сукупності завершених видів 
роботи, які належать до відповідних напрямів діяльності. Важливість 
кожного показника визначається його оцінкою в балах. 

3.2. Оцінювання діяльності НПП реалізується за допомогою підрахунку 
балів за кожен вид діяльності. 

3.3. Система визначення рейтингу НПП має ієрархічну структуру: 
рейтинг факультету базується на рейтингу кафедр, що входять до складу 
факультету, а рейтинг кафедр залежить від рейтингу викладачів кафедри з 
додаванням інших показників, не врахованих у оцінюванні роботи окремих 
НПП кафедри. 

3.4. Початок підрахунку передбачає заповнення анкети щодо кожного 
НПП відповідно до категорії його посади (професор, доцент, викладач, 
асистент) – додаток 1. 

3.5. Для підрахунку оціночних балів факультетів та кафедр беруться 
дані з наявних показників їх діяльності та анкет НПП. Діяльність сумісників 
входить до загального підрахунку рейтингового балу роботи структурних 
підрозділів. 

3.6. Для зручності підрахунку, кількість балів округлюється за 
правилами округлення дробів – до десятих. 

3.7. Система рейтингового оцінювання передбачає вільний доступ 
кожного викладача до інформації про рейтинги на офіційному сайті ТНПУ. 

3.8. Для забезпечення зіставлення результатів передбачено такі 
кваліфікаційні категорії: серед НПП – професори, доценти, асистенти; серед 
структурних  підрозділів – кафедри та факультети. 

 
4. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГУ 

 

Рейтинг викладача враховується при укладанні трудового договору, 
підписанні контракту, призначенні на іншу посаду, моральному та 



матеріальному стимулюванні. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. Сформовані звіти в роздрукованому вигляді з особистими 
підписами передаються завідувачам кафедр та деканам факультетів для 
перевірки достовірності заповнених даних. До загальних звітів будуть 
додаватися ряд статистичних показників для характеристики кожного НПП 
(вік, науковий ступінь, вчене звання, результати анкетувань тощо). 

5.2. Консультації щодо рейтингового оцінювання здійснює Центр 
забезпечення якості освіти. 

5.3. Під час проведення рейтингового оцінювання до загального 
рейтингового балу НПП враховується індикатор «Якість викладання 
навчальних дисциплін» (Додаток 1). Сумарний показник цього індикатора 
визначається як середнє арифметичне оцінки студентів за викладання всіх 
навчальних дисциплін викладачем. 

5.4. У випадку виявлення порушень принципів кодексу честі ТНПУ 
ім. В. Гнатюка (п.2.2), затвердженого вченою радою університету (протокол 
№3 від 27.09.2016 р.) та конференцією трудового колективу (протокол №1 
від 22.11.2016 р.), під час проходження рейтингового оцінювання науково- 
педагогічними працівниками, передбачається зниження загального 
рейтингового балу на 50 балів та на 50 балів завідувачу кафедри. Також дані 
працівники не будуть претендувати на різні види морального та 
матеріального заохочення упродовж року. 

 
 



Додаток 1 
 

Критерії рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників  
Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка 
 
 

№ Вид діяльності 
Кількість 
балів 

Пояснення до 
підтвердження 

Розділ 1. Наука 

1. 
Статті, опубліковані у фахових виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази 
даних: 

  

Scopus (Quartile 1) 50 

посилання на статтю у 
профілі Scopus, Web of 
Science та Google Scholar 

Scopus (Quartile 2) 45 
Scopus (Quartile 3) 40 

Scopus (Quartile 4) та конференції, матеріали яких 
індексуються у Scopus 

30 

Web of Science (Quartile 1) 50 
Web of Science (Quartile 2) 45 
Web of Science (Quartile 3) 40 
Web of Science (Quartile 4) 30 
Index Copernicus та Google Scholar 15 

2. Індекс цитувань НПП (h-index) 

  
Scopus  h-index*20 посилання на профілі у 

Scopus, Publon та Google 
Scholar 

Web of Science h-index*20 
Google Scholar  h-index*5 

3. Керівництво та участь у виконанні НДР: 

  

виконання робіт за господарським договором  30 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 

керівництво НДР, яка фінансується із загального 
фонду 

30 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 

участь у НДР, яка фінансується із загального фонду, 
де ТНПУ є співвиконавець 

10 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 

керівник НДР, яка внесена в тематичний план МОН 
та виконується власним коштом  

15 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 

виконавець наукового проєкту у співпраці із 
науковими інституціями (ЗВО, Інститут НАНУ, 
НАПНУ тощо). 

10 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 

керівник (співкерівник) проєкту, який 
співфінансується донорськими організаціями 
(візуалізація у web-просторі)  

30 
посилання на сторінку 
проєкту на сайті ТНПУ 



4. 
Робота над кандидатською, докторською дисертацією. Наукове консультування 
докторантів, керівництво аспірантами, захист докторантів, аспірантів, здобувачів під 
Вашим керівництвом: 

  

здобуття наукового ступеня доктор наук 50 
наказ МОН,  або скан-
копія диплома 

здобуття наукового ступеня доктор філософії 35 
наказ МОН,  або скан-
копія диплома 

наукове консультування докторської дисертації за 
умови успішного захисту 

30 
наказ МОН,  або скан-
копія диплома 

наукове консультування кандидатської дисертації за 
умови успішного захисту 

20 
наказ МОН,  або скан-
копія диплома 

консультування докторантів, здобувачів наукового 
ступеня доктора наук, які офіційно зареєстровані у 
відділі аспірантури і докторантури  

15 
профіль студента-
аспіранта (докторанта) на 
сайті університету 

керівництво аспірантами, здобувачами наукового 
ступеня доктора філософії (кандидат наук), які 
офіційно зареєстровані у відділі аспірантури і 
докторантури  

15 
профіль студента-
аспіранта (докторанта) на 
сайті університету 

наукове керування (консультування) 5 та більше 
підготовлених здобувачів наукових ступенів, які 
отримали науковий ступінь кандидата/доктора наук 
на момент подачі звіту 

20 
вихідні дані наказів, про 
присудження наукового 
ступеня 

публікація монографії (не більше 10 співавторів) в 
Україні 

10 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

публікація монографії, або глави мовою ЄС у 
виданнях ScienceDirect, Springer, Sense 

50 
посилання на Scopus, Web 
of Science, Sense 

патенти на корисну модель, авторські свідоцтва 
(ТНПУ є власником) 

20 

відомості у профілі 
викладача ТНПУ, на сайті 
ТНПУ у розділі "Патентна 
діяльність" 

патенти на корисну модель, авторські свідоцтва 
(ТНПУ є співвласником) 

10 

відомості у профілі 
викладача ТНПУ, на сайті 
ТНПУ у розділі "Патентна 
діяльність" 

підготовка творів живопису, декоративного 
мистецтва, архітектури,архітектурних проектів, 
скульптурних, графічних, фотографічних творів, 
творів дизайну, музичних творів, аудіо-, відеотворів, 
передач (програм), організацій мовлення, 
медіатворів, сценічних постановок, концертних 
програм (сольних та ансамблевих), кінотворів, 
анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів. 

10 

  



5. Участь у симпозіумах, з’їздах, семінарах, конференціях та публікація матеріалів: 

  

закордонних міжнародних (публікація матеріалів) 10 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

міжнародних в Україні (публікація матеріалів) 5 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

всеукраїнських (публікація матеріалів) 3 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

закордонних міжнародних (презентація матеріалів у 
форматі усної доповіді) 

10 
міжнародний відділ, 
перетин кордону 

керівництво публікаціями студентів, опублікованих 
у наукових фахових виданнях 

10 
посилання на репозитарій 
ТНПУ, профіль у Google 
Scholar 

керівництво публікаціями студентів, опублікованих 
у наукових фахових виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of 
Science 

30 
посилання на репозитарій 
ТНПУ, профіль у Scopus, 
Publon 

6. Редакційна діяльність, рецензування тощо: 

  

членство у редакційних колегіях закордонних 
видань, виданнях України, що входять у категорію 
«А» (Scopus, Web of Science) 

25 

посилання на сторінку 
видання, де вказані 
відомості про редакційну 
колегію 

членство у редакційних радах закордонних видань, 
виданнях України, що входять у категорію «А» 
(Scopus, Web of Science) 

15 

посилання на сторінку 
видання, де вказані 
відомості про редакційну 
раду 

членство у редакційних колегіях наукових видань 
України, що входять у категорію «Б» 

10 

посилання на сторінку 
видання, де вказані 
відомості про редакційну 
колегію 

7. Організація проведення наукових конференцій, симпозіумів, вебінарів, онлайн-курсів, майстер-класів: 

  

міжнародних, рекомендованих МОН  20 

наявність анонсу, 
інформаційного буклету та 
матеріалів конференції на 
сайті ТНПУ у розділі 
«наука/конференції» 

всеукраїнських з міжнародною участю, 
рекомендованих МОН  

15 

наявність анонсу, 
інформаційного буклету та 
матеріалів конференції на 
сайті ТНПУ у розділі 
«наука/конференції» 

всеукраїнських, рекомендованих МОН 10 

наявність анонсу, 
інформаційного буклету та 
матеріалів конференції на 
сайті ТНПУ у розділі 
«наука/конференції» 



організація та проведення тренінгів, вебінарів, 
онлайн-курсів, майстер-класів для студентів та 
викладачів, зареєстрованих у науковому відділі 
ТНПУ 

5 

посилання на анонс заходу 
на сайті ТНПУ та на 
офіційних сторінках 
ТНПУ 

       

Примітка: За розділ «Наука» максимальний пороговий показник – 400 балів. У випадку перевищення 
порогового показника балів за наукову діяльність, у зв’язку із великою кількістю публікацій у 
Scopus&WoS та показником індексу Хірша, за рішенням комісії, максимальний поріг може бути 
підвищено за результатами розгляду заяви-прохання НПП. 
       

№ Вид діяльності 
Кількість 
балів 

Пояснення до 
підтвердження 

Розділ 2. Освіта 

8. 

розробка НМК дисциплін (укр. мова викладання) 15 
навчально-методичний 
відділ, завідувач кафедри 

розробка НМК дисциплін для студентів-іноземців 25 
навчально-методичний 
відділ, завідувач кафедри 

гарант освітньої програми 35 
навчально-методичний 
відділ, завідувач кафедри 

член групи забезпечення освітньої програми 15 
навчально-методичний 
відділ, завідувач кафедри 

керівник випускової роботи студента-іноземця 25 
навчально-методичний 
відділ, завідувач кафедри 

9. Видання: 

  

підручника (нове видання), рекомендованого НМР та 
МОН (наклад 100 примірників) 

30 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

підручника (видання перероблене та доповнене) 15 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

навчального посібника (нове видання), 
рекомендованого НМР 

20 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

навчального посібника (видання перероблене та 
доповнене) 

10 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

методичні розробки і рекомендації, рекомендовані 
НМР 

5 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

підготовка літературних творів, перекладів 
літературних творів (до 2 осіб) 

10 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 

підготовка літературних творів, перекладів 
літературних творів студентами 
(керування/консультування) 

7 
посилання на репозитарій 
ТНПУ 



10. 
Підготовлено призерів студентських та учнівських олімпіад, наукових, творчих, 
мистецьких конкурсів та спортивних змагань, чемпіонатів: 

  

підготовка призерів Олімпійських, Паралімпійських, 
Дефлімпійських ігор, Всесвітніх та Всеукраїнських 
універсіад, чемпіонатах світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, 
які визнані центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у 
сфері фізичної культури та спорту 

40 
копія диплому, наказ 
Мінмолоді та спорту 

підготовка переможців та призерів (лауреатів) 
міжнародних культурно-мистецьких проектів, 
внесених до відповідних міжнародних реєстрів, 
визнаних Мінкультури  

25 
копія диплому, наказ 
Мінмолоді та спорту 

підготовка призерів універсіад, Всеукраїнських 
студентських олімпіад, студентських ліг, 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт 

40 наказ МОН 

підготовка учасників універсіад, Всеукраїнських 
студентських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 

15 науковий відділ 

11. Розробка віртуальних курсів. Підготовлено: 

  

електронні навчально-методичні розробки у системі 
MOODLE з розробленим НМК, оприлюднена на 
сайті із відкритим доступом 

40 
статистичні дані Центру 
дистанційного навчання 

електронні навчально-методичні розробки у системі 
MOODLE (нові) 

10 
статистичні дані Центру 
дистанційного навчання 

електронні навчально-методичні розробки у системі 
MOODLE (удосконалення наявних) 

8 
статистичні дані Центру 
дистанційного навчання 

12. 

Участь у науково-методичних комісіях МОН, НАЗЯВО, 
ДАК, експертних радах МОН та інших комісіях МОН 20 

наказ МОН/НАЗЯВО, 
реєстраційні дані експерта 

робота у складі науково-методичних, 
акредитаційних, експертних комісій (рад) при ОДА 

2 наказ ОДА 

керівник/заступник Ради молодих вчених факультету 
(за умови виконання 60% поставлених завдань 
погодженої звітності) 

10 
звіт голови Ради молодих 
вчених 

науковий консультант робочої групи Студентського 
наукового товариства факультету (за умови 
виконання 60% поставлених завдань погодженої 
звітності) 

10 
звіт голови Ради молодих 
вчених 



перекладацька діяльність та/або координація 
перекладацької діяльності студентів на вимогу 
наукового відділу  

3 бали за 1 
ум.арк. 

(1800 знаків)
науковий відділ 

13. Почесні звання, державні нагороди, відзнаки, отримані за звітний період: 

  

академік НАНУ, НАПН, НААН, НАПрН, НАМ, 
НАМН України 

50 Наказ МОН 

член-кореспондент НАНУ, НАПН, НААН, НАПрН, 
НАМ, НАМН України 

40 Наказ МОН 

народний артист України 35 Указ Президента 
народний архітектор України 35 Указ Президента 
народний вчитель України 35 Указ Президента 
народний художник України 35 Указ Президента 
лауреат Державної премії України 30 Наказ МОН 
заслужений артист України 30 Указ Президента 
заслужений архітектор України 30 Указ Президента 
заслужений вчитель України 30 Указ Президента 
заслужений діяч мистецтв України 30 Указ Президента 

заслужений діяч науки і техніки України 30 Указ Президента 

заслужений журналіст України 30 Указ Президента 
заслужений працівник освіти України 30 Указ Президента 

заслужений працівник культури України 30 Указ Президента 

заслужений майстер народної творчості України 30 Указ Президента 

заслужений майстер спорту України 30 Указ Президента 
заслужений тренер України 30 Указ Президента 

заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України 

30 Указ Президента 

заслужений художник України 30 Указ Президента 
заслужений юрист України 30 Указ Президента 

лауреат іменної державної премії України 25 Наказ МОН 

майстер спорту міжнародного класу 25 Наказ МОН 

почесні грамоти Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України 

25 Наказ МОН 

відзнаки зарубіжних організацій, фондів, установ 20 Наказ МОН 

нагрудний знак «За наукові досягнення» 20 Наказ МОН 

судді з виду спорту міжнародної категорії 20 Наказ МОН 

нагрудний знак «Відмінник освіти України», інші 
відзнаки МОН 

15 Наказ МОН 

відзнака інших міністерств та відомств, НАНУ та 
державних галузевих академій 

15 Наказ МОН 

отримувач гранту Президента України 15 Наказ МОН 
лауреат премії Президента України 15 Указ Президента 



судді з виду спорту національної категорії 15 Наказ МОН 

майстер спорту України 10 Наказ МОН 
почесна грамота МОНУ 10 Наказ МОН 

стипендіат іменної стипендії Верховної Ради 
України 

10 Наказ МОН 

стипендіат Кабінету Міністрів України 10 Наказ МОН 

академік АН Вищої школи та інших галузевих 
академій 

10 Наказ МОН 

кандидат у майстри спорту 5 Наказ МОН 

відзнаки місцевих (обласних, районних, міських) 
органів влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських професійних об’єднань України 

5 (не більше 
20 балів) 

Наказ МОН 

відзнаки ТНПУ 2 Наказ ТНПУ 

відзнаки інших закладів освіти 
2 (не більше 

6 балів) 
Наказ інших закладів 
освіти (копія відзнак) 

здобуття вченого звання професор 20 Наказ МОН 
здобуття вченого звання доцент 10 Наказ МОН 

14. 

Оцінювання студента: «Якість викладання навчальних дисциплін» Студентам запропонована анонімна 
онлайн-анкета, згідно якої студент оцінює викладача за 20 запропонованими критеріями за 5-ти 
бальною шкалою: від 1 до 5 балів. Відповідно, студент може оцінити викладача від 20–100 балів, які 
переводяться у рейтинговий бал. Остаточний оціночний бал формується як середнє значення 
результатів якості діяльності викладача. 

  

оцінка «A» (90-100)  75 балів 

Центр забезпечення якості 
освіти 

оцінка «B» (82-89) 65 балів 
оцінка «C» (75-81) 45 балів 
оцінка «D» (64-74) 15 балів 

 

 

Примітка: За розділ «Освіта» максимальний пороговий показник – 300 балів. 
 

№ Вид діяльності 
Кількість 
балів 

Пояснення до 
підтвердження 

Розділ 3. Міжнародна діяльність 

15. 
Міжнародна діяльність, закордонні візити, укладання міжнародних договорів, проведення 
занять іноземним студентам тощо: 

  

стажування (з перетином кордону) в закордонних 
ЗВО/наукових установах (у тому числі у межах 
стипендіальної програми): менше 1 місяця 

20 

міжнародний відділ, 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Стажування" 

стажування (з перетином кордону) в закордонних 
ЗВО/наукових установах (у тому числі у межах 
стипендіальної програми):   1 -3 місяці 

35 

стажування (з перетином кордону) в закордонних 
ЗВО/наукових установах (у тому числі у межах 
стипендіальної програми):  більше 3 місяці 

60 



підвищення кваліфікації (отримання сертифікату про 
проходження курсів на міжнародних онлайн 
платформах дистанційної освіти Coursera, Alison) 

10 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Неформальна 
освіта" 

викладацька робота / запрошений лектор  у країнах 
ОЕСР, або ЄС (за умови наявності створеного 
профіля або відомостей у розкладі про викладача на 
сайті іноземного ЗВО) 

30 
посилання на профіль, або 
розклад викладача в 
освітній установі 

проведення відкритих лекцій (у тому числі на он-
лайн платформах) в межах співпраці університету з 
іншими ЗВО для здобувачів вищої освіти  

2 бали / 1 
год. 

науковий відділ 

проведення занять англійською мовою для іноземних 
студентів зфн у ТНПУ 

1 бал / 1 год. навчальний відділ 

16. Проєктна діяльність: 

  

член команди заповнення проєктної заявки на 
отримання гранту, зареєстрованої і погодженої із 
науковим відділом ТНПУ: 
- заявка без отримання фінансування 
- заявка із фінансуванням 
- заявка на грант програм Європейського 

Союзу (Erasmus, Horizon 2020), NATO 

 
 
 

10 
20 
 30  

 

відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

менеджер/координатор проєкту, який отримав 
підтримку від організації донора (без фінансування) 

25 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

виконавець заходу, передбаченого проєктом, який 
отримав підтримку від організації донора (без 
фінансування) 

15 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

менеджер/координатор проєкту, який отримав 
підтримку від організації донора (із фінансування на 
рахунок ГО-партнера ТНПУ) 

25 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

виконавець заходу, передбаченого проєктом, який 
отримав підтримку від організації донора (на 
рахунок ГО-партнера ТНПУ) 

15 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

менеджер/координатор проєкту, який отримав 
підтримку від організації донора (із фінансування на 
рахунок ТНПУ) 

30 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

виконавець заходу, передбаченого проєктом, який 
отримав підтримку від організації донора (на 
рахунок ТНПУ) 

20 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

координатор проєкту в рамках гранту Європейського 
Союзу (Erasmus, Horizon 2020), NATO (партнерський 
проєкт) 

40 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 



виконавець проєкту в рамках гранту Європейського 
Союзу (Erasmus, Horizon 2020), NATO (партнерський 
проєкт)  

20 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

менеджер проєкту в рамках гранту Європейського 
Союзу (Erasmus, Horizon 2020), NATO (ТНПУ – 
основний подавач) 

60 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

виконавець заходу, передбаченого проєктом в 
рамках гранту Європейського Союзу (Erasmus, 
Horizon 2020), NATO (ТНПУ – основний подавач) 

30 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

представник ГО-партнера, який адмініструє проєкт 
на користь ТНПУ 

20 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

проведення заходу ГО-партнером спільно із ТНПУ 
(координатор) 

10 
відомості на сайті ТНПУ у 
розділі "Проєктна 
діяльність" 

участь у міжнародних виставках (авторам 
виставкових експонатів) 

30 балів 

посилання на анонс 
заходу, сертифікат 
учасника 

участь у державних виставках із представленням 
виставкового експонату (авторам виставкових 
експонатів) 

15 балів 

посилання на анонс 
заходу, сертифікат 
учасника 

17. Рівень володіння іноземною мовою: 

  

отримано упродовж звітного року міжнародний 
сертифікат, який підтверджує рівень володіння 
іноземною мовою не нижче рівня В2 

40 балів 
(англ., нім. 

мова) 

враховуються наступні 
сертифікати: Deutches 
Sprachdiplom (DSD), 
Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch 
(ÖSD), Goethe- Zertifikat, 
DELF/DALF, IELTS, 
TOEFL, Cambridge English 
Language Assessment, 
Pearson Test of English, 
First Certificate in English 
(FCE), British Council 

20 балів 
(інші 

іноземні 
мови) 

отримано упродовж звітного року диплом магістра 
як другої вищої освіти та присвоєно кваліфікацію 
викладач іноземної мови 

20  копія диплому 

 

 

Примітка: За розділ «Міжнародна діяльність» максимальний пороговий показник – 200 балів. 
 

   



№ Вид діяльності 
Кількість 
балів 

Пояснення до 
підтвердження 

Розділ 4. Культурно-масова робота 
18. Участь у роботі рад, або підрозділів університету тощо: 

  

членство у науково-методичній раді університету  5 балів  наказ ректора, канцелярія 

голова/секретар вченої ради факультету  3 бали    наказ ректора, канцелярія 

заступник декана з наукової та виховної роботи 15 балів   наказ ректора, канцелярія 

кураторство академічної групи 0-10 балів    опитування студентів 

19. 
Організаційна, громадська, просвітницька, профорієнтаційна, волонтерська діяльність (із 
публікацією у ЗМІ про ТНПУ): 

  

менеджер/координатор (60% студентів факультету), 
зареєстрованого у Відділі у справах молоді, із 
публікацією у соцмережах із зазначенням ТНПУ 

10 відділ у справах молоді 

менеджер/координатор виховного заходу, 
зареєстрованого у Відділі у справах молоді 
(співпраця 2 і більше факультетів ТНПУ) із 
публікацією у соцмережах із зазначенням ТНПУ 

15 відділ у справах молоді 

організатор/співорганізатор заходу у м. Тернополі 
(ТНПУ є партнер) із публікацією у соцмережах із 
зазначенням ТНПУ 

25 відділ у справах молоді 

проведення профорієнтаційної роботи із учнями 
ЗОШ м. Тернополя (із публікацією у ЗМІ) 

5 відділ у справах молоді 

проведення профорієнтаційної роботи із учнями 
ЗОШ районних центрів (із публікацією у ЗМІ) 

10 відділ у справах молоді 

проведення профорієнтаційної роботи із учнями 
ЗОШ у селах та смт. Тернопільської області (із 
публікацією у ЗМІ) 

15 відділ у справах молоді 

участь у міських/обласних спортивних змаганнях, де 
спортивний клуб ТНПУ представлений як учасник 
заходу 

10 відділ у справах молоді 

повідомлення про захід на телебаченні  5 посилання на відео 
повідомлення про захід у радіоефірі 3 довідка про передачу  

відповідальний (1 людина)  за повну і вчасно 
висвітлену інформацію на сайті університету (рівень 
кафедри) 

5 
аналіз профілю кафедри та 
НПП, проведений центром 
забезпечення якості освіти 

відповідальний (1 людина)  за повну і вчасно 
висвітлену інформацію на сайті університету (рівень 
факультету) 

7 
аналіз профілю кафедри та 
НПП, проведений цнтром 
забезпечення якості освіти 

 
Примітка: За розділ «Культурно-масова робота» максимальний пороговий показник – 100  балів. 


