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В НПУ імені М.П.Драгоманова організована робота автоматизованої системи 

рейтингового оцінювання діяльності студентів та викладачів університету. Для роботи даної 

системи були визначені основні групи показників за якими буде оцінюватися діяльність 

студентів та викладачів. На даний момент для оцінювання діяльності студентів визначені 

такі основні групи показників (програмний засіб для опрацювання даних розробляється): 

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи: 

 Курс (для 1 курсу результати ЗНО) – дані передаються з бази даних навчально-

методичного управління та приймальної комісії. 

 Участь в роботі Вченої ради інституту – дані вносяться (подаються) дирекцією 
інституту.  

 Профспілкова діяльність – дані вносяться (подаються) дирекцією інституту та 
профспілка студентів. 

 Студентське самоврядування – дані вносяться (подаються) дирекцією інституту. 

2. Показники навчальних досягнень: 

 Результати заліково-екзаменаційних сесій – дані передаються з бази даних навчально-
методичного управління, яка заповнюється дирекцією інституту за результатами 

заліково-екзаменаційних сесій. 

 Результати міжсесійного контролю знань студентів – дані переносяться з бази даних 
системи електронного навчання університету (система MOODLE). 

3. Показники науково-дослідної роботи (всі дані за цими показниками вносяться 

(подаються) дирекцією інституту): 

 Опубліковано науково-технічних статей. 

 Участь у студентських наукових гуртках. 

 Участь у студентських проблемних групах. 

 Переможець (учасник) І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 
дисциплін і спеціальностей. 

 Переможець (учасник) ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей. 

 Переможець (лауреат) Всеукраїнських конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 
роботу. 

 Переможець (лауреат) Міжнародних конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 
роботу (Чемпіонату Європи, світу). 

 Учасник наукових конференцій (Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, 

університетських). 

Для оцінювання діяльності викладачів використовуються такі основні групи показників 

(програмний засіб для опрацювання даних можна переглянути в тестовому режимі за 

посиланням http://www.test.ii.npu.edu.ua): 

1. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи (25 показників). 

2. Показники навчально-методичної роботи (13 показників). 

3. Показники науково-дослідної роботи (15 показників). 

4. Показники виховної роботи і навчально-дослідної роботи студентів (10 показників). 

Після реєстрації в даній системі можна детальніше ознайомитися з показниками за 

якими оцінюється діяльність викладачів і обраховується рейтинг викладача. Для перегляду 

рейтингу викладача по кафедрі, по інституті та по університету за посадами потрібно 

отримати відповідні права для облікового запису користувача під яким буде здійснюватися 

вхід в систему. 


