
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради 

Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з 
питання: «Про внесення змін до Положення про планування роботи, звітування й 

оцінювання науково-педагогічних працівників Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна і Положення про визначення рейтингу кафедр 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» 
від 31 жовтня 2016 року, протокол № 13

Заслухавши інформацію першого проректора Холіна Ю.В., з метою підвищення 
мотивації науково-педагогічних працівників та кафедр до результативної роботи зі 
сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів і випускників вчена 
рада ухвалює:

1.1. Розділ „Організаційна робота” Додатку 4 „Показники для визначення 
рейтингів науково-педагогічних працівників” до Положення про планування роботи, 
звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого рішенням Вченої ради 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 25.04.2016 р. і 
введеного в дію наказом ректора № 0201-1/253 від 26.05.2016 р., протокол № 5, 
викласти в такій редакції:

Організаційна робота

Показник
Одиниця

вимірювання
Формула

для
розрахунку

балів

Набрані
бали

Виконання обов’язків голови Методичної 
комісії факультету / центру (у поточному 
навчальному році)

2

Виконання обов’язків секретаря вченої ради (у 
поточному навчальному році)

2

Підтримка роботи веб-сайту факультету / 
центру (у поточному навчальному році)

до 10 на всю групу визначається 
деканом 

факультету / 
директором 

центру
Підтримка роботи веб-сайту кафедри 
(у поточному навчальному році)

до 5 на всю групу визначається
завідувачем

кафедри
Робота в комісіях, радах, робочих групах 
Міністерства освіти і науки України, інших 
органів (у поточному навчальному році)

кількість кількістьх4



2

Робота у спеціалізованій ученій раді ХНУ 
імені В. Н. Каразіна (у поточному навчальному 
році):
-  голова, заступник голови ради 4

-  вчений секретар 3

-  член ради 2
Виховна робота у гуртожитках (у поточному 
навчальному році)

Д О  5 визначається 
деканом 

факультету / 
директором 

центру
Робота з профорієнтації вступників, з 
обдарованою учнівською молоддю, організація 
та проведення студентських олімпіад 
університету (факультету) виконання інших 
важливих для університету та факультету 
завдань і доручень (у поточному навчальному 
році)

до 10 балів визначається 
деканом 

факультету / 
директором 

центру

Робота з працевлаштування студентів та 
випускників:
- виконання функцій координатора проектів 
Центру практичної підготовки і 
працевлаштування: підтримка програм 
студентського стажування, участь у кар’єрних 
заходах та ін.

20 визначається
завідувачем

кафедри

координація відкриття та підтримка 
функціонування освітньої програми, спільної з 
ВНЗ-партнером

організація презентації роботодавця / 
професійної організації, відкритої лекції, 
майстер-класу

організація відвідування студентською 
групою роботодавців/ професійних організацій 
- координація роботи осередку професійної 
організації/ студентського осередку на кафедрі

до 50 / кількість 
учасників

кількість

кількість

ЗО / кількість 
учасників

визначається 
деканом 

факультету / 
директором 

центру 
2

2

визначається
завідувачем

кафедри
Робота в якості голови, заступника голови 
організаційного (наукового) комітету 
міжнародної або всеукраїнської конференції 
чи олімпіади (у поточному навчальному році)

кількість кількістьх2

Робота в якості головного 
редактора/заступника головного редактора 
наукового журналу або вісника університету (у 
поточному навчальному році)

кількість кількість х 3/2

Організація та проведення круглих столів, 
семінарів, симпозіумів, міжнародних і 
загальноукраїнських наукових конференцій
тощо

до 10 на всю групу визначається 
деканом 
факультету / 
директором 
центру



з
Виконання обов’язків відповідального за 
реалізацію програм міжнародної освіти, 
наукових програм і проектів

до 5 визначається 
деканом 
факультету / 
директором 
центру

Участь у реалізації колективного 
міжнародного гранту

до 5 визначається 
деканом 
факультету / 
директором 
центру 1

Підтримка роботи/ адміністрування 
групи/сторінки кафедри у соціальній мережі (у 
поточному навчальному році)

до 5 визначається
завідувачем
кафедри _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і

1.2. До показників для визначення рейтингу кафедр за підсумками 
навчального року, що встановлені Положенням про визначення рейтингу кафедр 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженим рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від
25.04.2016 р., протокол № 5, і введеним в дію наказом ректора №0201-1/281 від
06.06.2016 р., додати п. 13:____________________________________________________

Показник Одиниця
обліку

Розрахунок
балів

Кіль
кість
балів

1 3 .  Сприяння практичній підготовці та 
працевлаштуванню студентів та випускників:
- участь у виконанні освітньої програми, що кількість кількістьхб
реалізується із залученням роботодавців/професійних 
організацій (участь роботодавця/професійної 
організації засвідчується відповідним сертифікатом).
- проведення презентацій роботодавців, професійних кількість кількість X  1
організацій, професійних майстер-класів та відкритих 
лекцій роботодавців
- укладання договорів про порозуміння та кількість К І Л Ь К І С Т Ь  X  1

співробітництво із роботодавцями та профільними 
професійними організаціями
- сертифікація навчальних дисциплін відповідними кількість кількістьхб
професійними організаціями 
- сертифікація науково-педагогічних працівників кількість кількість х5
відповідними професійними організаціями 
- функціонування на кафедрі осередку професійної кількість кількість х5
організації

1.3. Підготувати проект наказу про введення в дію рішення вченої ради. 
Відповідальний: перший проректор.
Термін виконання: 15.11.2016р.


