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1. Загальні положення
1Л. Положення про рейтингове оцінювання процесів кафедр,
факультетів / навчально-наукових інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика
розроблене з метою забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання
діяльності кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів з урахуванням
процесного підходу, підвищення ефективності їхньої роботи, стимулювання
колективів кафедр до роботи над стратегічними показниками для досягнення
високих результатів та забезпечення здорової конкуренції.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», нормативних актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ та МОН
України, що стосуються оцінки діяльності закладів вищої освіти
(післядипломної медичної освіти) та їх працівників, статуту НМАПО імені
П. Л. Шупика, Настанови з системи управління НМАПО імені П. Л. Шупика.
1.3. Рейтингова система вимірювання якості процесів кафедр,
факультетів / навчально-наукових інститутів - один з інструментів оцінки
якості процесів структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика, що
проводиться за підсумками їхньої роботи за період з 1 січня до 31 грудня
кожного року.
1.4. Це Положення регламентує порядок організації та проведення,
визначає мету, основні завдання, принципи та механізми реалізації
рейтингового оцінювання процесів кафедр, факультетів / навчально-наукових
інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика.
1.5. Основними завданнями рейтингового оцінювання процесів кафедр,
факультетів / навчально-наукових інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика є:
•
визначення пріоритетів у розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика;
•
статистичний облік результатів діяльності кафедр, факультетів /
навчально-наукових інститутів та створення інформаційної бази, що всебічно
відображає їх діяльність;
•
аналіз і прогноз якості роботи кафедр, факультетів / навчально-наукових
інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика;
•
оптимізація роботи кафедр, факультетів / навчально-наукових
інститутів з визначених напрямків діяльності;
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•
мотивація науково-педагогічних працівників до удосконалення якості
навчального процесу, науково-дослідної та лікувальної роботи;
•
реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції.
1.6. Основні процеси (номінації) для рейтингового оцінювання процесів
кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів є:
П 01. Стратегічне управління
П 02. Фінансовий менеджмент
П 03. Управління ризиками та можливостями
П 04. Управління персоналом
П 06. Загальний маркетинг
П 07. Управління зовнішніми зв’язками
П 09. Інноваційна діяльність
П 11. Освітня діяльність
П 12. Науково-дослідницька діяльність
П 13. Надання медичної допомоги
П 14. Управління зворотнім зв’язком
2. Методика визначення рейтингу кафедр, факультетів / навчальнонаукових інститутів
2.1. Рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів / навчальнонаукових інститутів проводиться за всіма показниками (Додаток 1), що
розподілені на групи за основними процесами (номінаціями); рейтинговому
оцінюванню підлягають всі кафедри, факультети / навчально-наукові
інститути НМАПО імені П. Л. Шупика.
2.2. Визначення показників, середніх вагових коефіцієнтів та груп
рейтингового оцінювання здійснюється членами Координаційної ради з
якості діяльності методами експертних оцінок. Ці параметри підлягають
щорічному перегляду і уточненню.
2.3. Кожному процесу (номінації) привласнений середній ваговий
коефіцієнт з точки зору важливості процесу щодо впливу на загальний
результат всього рейтингового оцінювання.
2.4. Кожний окремий показник рейтингового оцінювання оцінюється
у балах за 100-бальною шкалою в межах одного основного процесу
(номінації) незалежно від інших. В основу оцінювання покладено важливість
того чи іншого показника.
2.5. З урахуванням вагових коефіцієнтів саме показників, групи, до
якої вони належать і напрямків діяльності, проводиться нормування величин
показників, що відбувається:
•
в межах кожного показника відносно максимального балу, який
отримує окрема кафедра НМАПО імені П. Л. Шупика;
•
в межах одного основного процесу (номінації) відносно максимального
балу, який отримує окрема кафедра;
•
з урахуванням штатного розкладу кожної кафедри окремо факультету
інституту в цілому. Штатний розклад обчислюється як: 1) кількість ставок для
штатних НПП кафедри (загальний та спецфонд); 2) кількість ставок, зайнятих
сумісниками Н ІШ кафедри (загальний та спецфонд); 3) 0,25 ставки для
кожного внутрішнього погодинника.
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•
з урахуванням кількості кафедр на факультеті / навчально-науковому
інституті;
•
з урахуванням кількості процесів і показників кожного напрямку
діяльності, за якими кафедра приймає участь у рейтингу (наприклад, не на
всіх кафедрах проводиться лікувальна робота, підготовка інтернів тощо).
2.6. Статті, тези, підручники, посібники, патенти та інша продукція
діяльності кафедри враховується тільки у випадку, якщо місце роботи автора
зазначене як «Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. JI. Шупика» і вони занесені до репозитарію НМ АПО імені
П. JL Шупика до 31 грудня поточного року.
2.7. Розрахунок рейтингу кафедри в межах кожного процесу
(номінації) - Npr здійснюється за формулою:
( £ B pr + I B r)xKw))
Npr= __________________________________
Skaf

де:
ZB pr - сума балів оцінювання нормованих показників процесу
ІВ г - сума балів оцінювання нормованих показників ризиків процесу
K w- ваговий коефіцієнт
Skaf- кількість НІШ за штатним розписом
2.8. Якщо кафедра не приймає участі в процесі (наприклад, П 13.
надання медичної допомоги), то розрахунок рейтингу кафедри в межах такого
процесу (номінації) - Npr - здійснюється за формулою:
Npr max + Npr min ,
Npr= __________________________________
2
де:
- найвищий рейтинг в номінації
N p r min - найнижчий рейтинг в номінації
2.9. Загальна рейтингова оцінка кафедр (R k) розраховується шляхом
обчислення суми рейтингового оцінювання за усіма номінаціями за
формулою:
(R k)= і Npri
N p r шах

2.10. Загальна рейтингова оцінка факультетів / навчально-наукових
інститутів (Rf/i) розраховується шляхом обчислення суми рейтингового
оцінювання кафедр з урахуванням кількості кафедр на факультеті / навчальнонауковому інституті (Skk) за формулою:

INkk
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Кі/і =

§кк

3. Порядок формування рейтингового оцінювання процесів кафедр,
факультетів / навчально-наукових інститутів
3.1. Діяльність щодо рейтингового оцінювання кафедр, факультетів /
навчально-наукових інститутів організує та координує відділ моніторингу
якості діяльності за участі експертної комісії.
3.2. Кафедри, факультети / навчально-наукові інститути готують та
достовірно заповнюють матеріали для визначення рейтингу та подають їх до
дирекції інституту (деканату) не пізніше 5 січня наступного року за
встановленою звітною формою (Додаток 1).
3.3. Усі матеріали повинні бути документально підтверджені.
3.4. Директор навчально-наукового інституту (декан факультету), його
заступник або інша призначена особа, які приймають і перевіряють матеріали
для рейтингового оцінювання, відповідають за достовірність наданої
інформації.
3.5. Для забезпечення справедливості та достовірності оцінювання та у
разі виникнення сумнівів у достовірності поданих даних працівники відділу
моніторингу якості діяльності за участі експертної комісії за розпорядженням
ректора мають право проводити вибіркову перевірку даних.
3.6. Після отримання від всіх деканатів/директоратів матеріалів для
визначення рейтингу (Додаток 1) працівниками відділу моніторингу якості
діяльності проводиться математичне обчислення рейтингової оцінки кафедр.
3.7. На основі рейтингових оцінок кафедр формуються наступні
рейтинги:
- загальний рейтинг кафедр;
- рейтинг факультетів / навчально-наукових інститутів;
- рейтинг кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів за
номінаціями (за процесами).
4. Порядок оприлюднення та використання рейтингового
оцінювання процесів кафедр, факультетів / навчально-наукових
інститутів
4.1. Результати рейтингового оцінювання процесів кафедр, факультетів
/ навчально-наукових інститутів є публічними.
4.2. Інформація про результати рейтингового оцінювання процесів
кафедр, факультетів / навчально-наукових інститутів доповідається першим
проректором на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика.
4.3. Завідувач кафедри, яка посіла перше місце в НМАПО імені
П.Л. Шупика, звітує на вченій Раді НМАПО імені П. Л. Шупика про досвід
роботи цієї кафедри.
4.4. Завідувачі кафедр, які посіли перші місця на факультетах /
навчально-наукових інститутах звітують про досвід роботи кафедри на вчених
радах факультетів / навчально-наукових інститутів.
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4.5. Результати рейтингового оцінювання
процесів
кафедр,
факультетів / навчально-наукових інститутів затверджуються вченою радою
НМАПО імені П. Л. Шупика.
4.6. Рейтингове оцінювання . процесів кафедр є основою для
стимулювання діяльності кафедр, факультетів / навчально-наукових
інститутів шляхом заохочення або зміцнення матеріально-технічної бази
кафедри за рахунок НМАПО імені П. Л. Шупика.
4.7. За перші місця кафедра, факультет / навчально-науковий інститут
отримують кубки, дипломи та цінні подарунки, за другі і треті місця - дипломи
і цінні подарунки.
4.8. Завідувачі кафедр несуть особисту відповідальність за своєчасність,
повноту і достовірність наданої інформації.
5. Прикінцеві положення
5.1. Це Положення затверджується наказом ректора НМАПО імені
ГІ. Л. Шупика.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом
затвердження Положення в новій редакції.
5.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє
Положення втрачає юридичну силу.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Ю. П. Вдовиченко

Проректор з науковопедагогічної роботи

О. К. Толстанов

Координатор з питань СУ Я,
завідувач кафедри педагогіки,
психології, медичного та
фармацевтичного права
Начальник відділу моніторингу
якості діяльності
Начальник юридичного відділу

Додаток 1
до Положення про рейтингове оцінювання
процесів кафедр, факультетів / навчальнонаукових інститутів
ПОКАЗНИКИ
внутрішнього рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика
Назва кафедри

Штатний розпис кафедри:

П

0 1 . С Т Р А Т Е Г І Ч Н Е

У П Р А В Л І Н Н Я

Ваговий коефіцієнт - 1,5

П01.1
П01.2
П01.3
П01.4
П01.5
1101.6

Кількість працівників кафедри, які є членами експертної комісії МОН України в
поточному році
Кількість працівників кафедри, які є членами атестаційних комісій МОЗ України,
інших відомчих комісій, департаментів охорони здоров’я Київської міської та
Київської обласної держадміністрацій у поточному році
Кількість працівників кафедри є членами експертних проблемних комісій МОЗ та
НАМН України в поточному році
Кількість працівників кафедри, які є президентами асоціацій або головами
профільних наукових товариств в поточному році
Кількість працівників кафедри, які є членами президії асоціацій або членами
правління профільних наукових товариств в поточному році
Кількість працівників кафедри є членами експертних проблемних комісій НМАПО
імені П. Л. Шупика в поточному році

Показник за
9 рік

Бал
оцінювання
за кожну
одиницю
70
60
50
70
50
50

Підтвердження

Наказ відомства
Наказ
департаменту,
адміністрації
Наказ МОЗ України,
НАМН України
Сайт товариства
Сайт товариства
Наказ НМАПО
імені Н. Л. Шупика

Кількість працівників кафедри є членами постійно діючих комісій вченої ради
НМАПО імені П. Л. Шупика в поточному році
Кількість інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, які є головою, заступником,
Г101.8 відповідальними за напрямки в студентському самоврядуванні НМАПО імені
П. Л. Шупика в поточному році
Кількість працівників кафедри, які є членами постійно діючих спеціалізованих
П01.9
вчених рад в поточному році
Кількість працівників кафедри є членами постійно діючих комісій вченої ради
П01.10
факультету в поточному році

Наказ НМАПО
імені П. Л. Шупика

П01.7

Наказ НМАПО
імені П. Л. Шупика
ЗО

Відповідний наказ
Наказ НМАПО
імені П. Л. Шупика

П

0 2 . Ф І Н А Н С О В И Й

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

Ваговий коефіцієнт - 1 ,2

П оказник за
рік

Бал
оцінювання
Кожні 1 тис.
грн.
+ 1 бал
- 1 бал

Підтвердж ення

П02.1

Залишок коштів на 31.12 поточного року зароблених кафедрою за надання освітніх
послуг (грн.) (зароблені кошти і перевитрата)

П02.2

Сума грантових коштів, що отримано працівниками кафедри (крім грантів на
виконання наукової роботи) (грн.) у поточному році

Кожні 1 тис.
грн.
і 0 балів

Бухгалтерська
служба

П02.3

Сума коштів зароблених кафедрою за виконання наукових робіт на
госпрозрахункових засадах (грн.) у поточному році

Кожні 1 тис.
грн.
10 балів

Бухгалтерська
служба

П02.4

Сума спонсорської допомоги (для придбання обладнання, навчальної і наукової
літератури, реактивів тощо), що отримала кафедра (грн.) у поточному році

Кожні 1 тис.
грн.
10 балів

Бухгалтерська
служба

Бухгалтерська
служба

П 03. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П 02.
П03.1

Заборгованість за оплату наданих послуг кафедрою станом на 31.12 поточного року

Кожні 1 тис.
грн.
1 бал

Бухгалтерська
служба

П 04. У П Р А В Л ІН Н Я П Е Р С О Н А Л О М
Ваговий коефіцієнт - 1 ,4

П04.1
П04.2
П04.3
П04.4
П04.5
П04.6
П04.7
П04.8
П04.9
П04.10
П04.11
П04.12
П04.13
П04.14

Кількість працівників кафедри, яких обрано академіком НАН України чи галузевих
національних академій у поточному році в разі наявності конкурсу
Кількість працівників кафедри, яких обрано членом-кореспондентом НАН України
чи галузевих національних академій у поточному році в разі наявності конкурсу
Кількість працівників кафедри, яким присвоєно почесне звання в поточному році
Кількість працівників кафедри, яких нагороджено державною нагородою - орден за
основним місцем роботи у поточному році
Кількість працівників кафедри, яких нагороджено державною нагородою - медаль за
основним місцем роботи у поточному році
Кількість працівників кафедри, яких відзначено Президентом України, Верховною
Радою і Кабінетом Міністрів України почесними грамотами, подяками, іменними
преміями в поточному році
Кількість докторів наук, які отримали вчене звання «професор» у поточному році
Кількість працівників кафедри, які отримали науковий ступінь «доктор наук» у
поточному році
Кількість кандидатів наук, які отримали вчене звання «доцент» у поточному році
Кількість працівників кафедри, які отримали науковий ступінь «кандидат наук» у
поточному році
Кількість відзнак від міністерств і відомств отримано працівниками кафедри (окрім
грамот та подяк) у поточному році
Кількість відзнак від органів місцевої влади отримано працівниками кафедри (окрім
грамот та подяк) у поточному році
Кількість працівників кафедри, які отримали грамоти та подяки, в т.ч. НМАПО в
поточному році
Кількість НПП, які пройшли підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності
в поточному році

П оказник за
рік

Бал
оціню вання
за кожну
одиницю

Підтвердж ення

Указ
70

Указ

70

Указ

60

Указ

50

Указ

40

Указ

70

Атестат
Диплом

70

Атестат
40
10

Диплом
Відповідний наказ
Відповідний наказ

2
10

Відповідний наказ
Посвідчення,
сертифікат

П04.15

Кількість НПП. які пройшли підвищення кваліфікації за спеціальністю (крім тих,
хто стажувався або підвищував фахову кваліфікацію за кордоном) у поточному році

П04.16

Кількість НПП, які пройшли підвищення кваліфікації з медичної інформатики в
поточному році

П04.17

Який % виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації та стажування у
поточному році

3

Атестат,
посвідчення,
сертифікат

10

Посвідчення,
сертифікат

10%-2

Відповідний наказ

П 03. УП РАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П 04.
П03.2

Кількість працівників без відповідної за спеціальністю кваліфікаційної лікарської
категорії у поточному році

П03.3

Кількість дисциплінарних стягнень (догани) у працівників кафедри у поточному
році

П03.4

Кількість НПП, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх 5-ти років за
трьома напрямами відповідно до Положення у поточному році

П03.5

Який % не виконання плану-графіку з підвищення кваліфікації та стажування у
поточному році

П03.6

Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють більше 3 років без
наукового ступеню або відповідного вченого звання у поточному році

Свідоцтво/
сертифікат,
Відділ кадрів
Відповідний наказ

3
1% - -2
-20

Посвідчення,
сертифікат,
Відділ кадрів
Відповідний наказ
Довідка/виписка із
особової справи,
Відділ кадрів

П 06. З А Г А Л Ь Н И Й М А Р К Е Т И Н Г
Ваговий коефіцієнт - 1,2

Бал
П оказник за оціню вання
за кожну
9 рік
одиницю

П06.1

Кількість виступів в засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення,
інтернет) з логотипом НМАПО імені П. Л. Шупика у поточному році

30

П06.2

Кількість проведених волонтерських, просвітніх, благодійних заходів кафедри у
поточному році

зо

П06.3

Кількість ресурсів кафедри в мережі Інтернет (сайти, сторінки в Фейсбук тощо) з
посиланням на головній сторінці на офіційну сторінку НМАПО імені П. Л.
Шупика у поточному році

10

П06.4

Кількість англомовних новин кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика у
поточному році

20

П06.5

Кількість новин кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика щодо призерів
олімпіад, конференцій, мистецьких та творчих конкурсів, змагань (не нижче
міського та обласного рівнів з числа суб’єктів навчання кафедри); щодо отриманих
нагород на медичних та/або фармацевтичних виставках працівниками кафедри;
щодо неурядових нагород працівників кафедри у поточному році

ПОЗ. УШ ’АВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П 06.
Відсут ність новин на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика упродовж року (ТАК/НІ)
ПОЗ.7

5

Підтвердж ення
Постання на вебсторінці кафедри на
сайті
Новина на сайті
НМАПО імені П. Л.
Шупика
Посилання на вебсторінці кафедри на
сайті
Новина на сайті
НМАПО
імені П. Л. Шупика
Новина на сайті
НМАПО імені П. Л.
Шупика

Відділ маркетингу

П 0 7 . У П Р А В Л І Н Н Я З О В Н І Ш Н І М И З В ’Я З К А М И
Ваговий коефіцієнт - 1,3

Бал
Показник за оцінювання
9 рік
за кожну
одиницю

П07.1

Кількість міжнародних відзнак отримано працівниками кафедри (людина року;
міжнародні премії і нагороди; премії і нагороди академій зарубіжних країн, окрім
грамот; подяк; листів-подяк) у поточному році

30

П07.2

Кількість ініційованих кафедрою укладених двосторонніх або багатосторонніх
угод в сфері міжнародного співробітництва в поточному році

50

П07.3

Кількість модерацій працівниками кафедри на закордонних конгресах,
конференціях, симпозіумах, семінарах у поточному році

60

П07.4
П07.5

Кількість усних доповідей на закордонних конгресах, конференціях, симпозіумах,
семінарах (тільки доповідач) у поточному році
Кількість іноземних громадян, які захистили дисертаційні робот и у поточному
[ МНИ

П07.6
П07.7
П07.8
П07.9

Кількість науково-педагогічних працівників, які навчалися або стажувалися за
кордоном, відповідно до програм двостороннього та багатостороннього
міжнародного обміну (не менше одного робочого тижня) в поточному році
Кількість слухачів (аспірантів, клінічних ординаторів) - громадян іноземних
держав, які навчалися на кафедрі у поточному році
Кількість міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних
виставок, у яких працівники кафедри представляли НМАПО імені П. Л. Шупика у
поточному році
Кількість стендових доповідей працівників кафедри на закордонних конгресах,
конференціях, симпозіумах, семінарах у поточному році

40

Підтвердження
Скап відзнаки,
постання на ресурс в
мережі Інтернет на
веб-сторінці кафедри
Відділ з міжнародних
зв'язків
Посилання на ресурс в
мережі Інтернет на
веб-сторінці кафедри
Відділ з міжнародних
зв'язків

50

Диплом

50

Відділ з міжнародних
зв'язків

30

Відділ з міжнародних
зв'язків

20

Відділ з міжнародних
зв'язків

20

П07.10

Кількість працівників кафедри, які отримали міжнародний сертифікат, що
підтверджує володіння іноземною мовою не нижче рівня В2 у поточному році

50

П07.11

Кількість проведених кафедрою міжнародних форумів з наявним сайтом
іноземною мовою (в тому числі з міжнародною акредитацією) у поточному році

50

Відділ з міжнародних
зв'язків
Відділ з міжнародних
зв'язків, копія
сертифіката
Сайт в мережі
Інтернет

П07.12

П 09. ІН Н О В А Ц ІЙ Н А Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
Ваговий коефіцієнт - 1 ,4

П09.1
П09.2
П09.3
П09.4
П09.5

Постання на ресурс в
мережі Інтернет на вебсторінці кафедри

Кількість модерацій або усних доповідей працівниками кафедри на конгресах,
конференціях, симпозіумах, семінарах з міжнародною участю (з країн
Європейського союзу, США, Канади тощо) в поточному році

Кількість отриманих патентів України на винахіду поточному році
Кількість отриманих патентів України на корисну модель у поточному році
Кількість виданих монографій (тільки з грифом ШВИ) у поточному році
Кількість заявок (нововведень) включено в Перелік наукової продукції в поточному
році
Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твіру
поточному році

П09.6

Кількість застосувань телемедичних технологій працівниками кафедри для
надання консультацій за наказом МОЗ у поточному році

П09.7

Кількість виданих інформаційних листів та/або методичних рекомендацій (з
грифом Укрмедпатентінформ) у поточному році

Бал
Показник за оцінювання
2019 рік
за кожну
одиницю

Підтвердження

20
100

репозитарій
репозитарій
репозитарій

30

репозитарій
репозитарій

30

Сектор лікувальної
роботи та
взаємодії з клінічними
базами НМАПО імені П.
Л. Шупика
Копії інформаційних
листів та/або
методичних
рекомендацій

П 11. О С В І Т Н Я Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Ваговий коефіцієнт - 2 ,0

ПИЛ
ПІ 1.2
ПІ 1.3
П11.4
П11.5
П11.6
П11.7
П11.8
П11.9
ПИЛО

ПИ Л 1

Кількість виданих підручників, рекомендованих рішенням Вченої ради НМАПО
імені П. Л. Шупика в поточному році
Кількість виданих навчальних, навчально-методичних посібників,
рекомендованих рішенням Вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика в поточному
році
Кількість опублікованих лекцій, методичних рекомендацій, статей навчальнометодичного характеру в поточному році
Кількість опублікованих тез навчально-методичного характеру в поточному
році
Кількість опублікованих лекцій, методичних рекомендацій, статей навчальнометодичного характеру в наукометричних виданнях у поточному році
Кількість опублікованих тез навчально-методичного характеру в
наукометричних виданнях у поточному році
Кількість проведених циклів для керівників інтернів на базах стажування у
поточному році
Кількість проведених циклів для науково-педагогічних працівників у
поточному році
Кількість проведених циклів за очно-заочною формою з елементами
дистанційного навчання у поточному році
Кількість підготовлених кафедрою і затверджених Вченою радою НМАПО імені
П. Л. Шупика навчальних планів та програм (кафедра надає перелік) у поточному
році
Кількість офіційно проведених під грифом академії кафедрою майстер класів,
семінарів, симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними
навичками, видів діяльності за дистанційною формою навчання з
використанням електронних навчальних ресурсів (відповідно вимог наказу МОЗ
№446 від 22.02.2019) у поточному році

Бал
Показник за оцінювання
рік
за кожну
одиницю

Підтвердження
Скан 1,2,3,4 стор. репозитарій
Скан 1,2.3.4 стор. репозитарій
Репозитарій
Репозитарій

•

60

Навчальний відділ

зо

Репозитарій

20

Навчальний відділ
Навчальний відділ
Навчальний відділ
Навчальний відділ

10

Реєстр сертифікатів скан

П 03. УПРАВЛІННЯ РИ ЗИ КАМ И ТА М ОЖ ЛИВОСТЯМ И до П 11.
Відсоток невиконання навчально-виробничого плану за кількістю слухачів у
П03.8
поточному році
Відсоток невиконання плану за показником слухачо (інтерно)-місяців у поточному
П03.9
році
Відсоток інтернів кафедри, які не склали ЛІІ «Крок-3» від кількості інтернів, які
ПОЗ. 10
складали на кафедрі (вперше) у поточному році

П03.11
ПОЗ. 12

Відсоток невиконання навчального плану по спеціальному фонду в залежності від
кількісті ставок науково-педагогічних працівників у поточному році
Відсоток перевиконання педагогічного навантаження понад 600 годин на рік у
поточному році

Кожний 1 %
10 балів
Кожний 1 %
10 балів
Кожний 1 %
10 балів
Кожний 1 %
- -2 бали
10 год - -1
бал

Навчальний відділ
Навчальний відділ
Навчальний відділ
Навчальний відділ
Навчальний відділ

П 12. Н А У К О В О - Д О С Л І Д Н И Ц Ь К А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Ваговий коефіцієнт - 1 , 8

П12.1
П12.2

П12.3

П12.4

П12.5

П12.6
П12.7
П12.8

Кількість НПП кафедри з ненульовим індексом Гірша у Scopus / Web o f Science
Core Collection (у %) у поточному році
Кількість працівників кафедри, котрі є головними/науковими редакторами,
членами редколегій журналів, включених до Scopus або Web o f Science Core
Collection, які видаються H E за підтримки академії в поточному році
Кількість працівників кафедри, котрі є головними/науковими редакторами
журналів, включених до Scopus або Web o f Science Core Collection, в яких
академія є засновником або співзасновником у поточному році
Кількість працівників кафедри, які є членами редколегій журналів, які входять до
Scopus або Web o f Science Core Collection, в яких академія є засновником або
співзасновником у поточному році
Кількість проведених наукових форумів відповідно до реєстру МОЗ України та
НАМН України, відповідальними виконавцями яких є працівники кафедр у
поточному році
Кількість працівників кафедри, які входили до складу спецрад із разового захисту
дисертацій (відповідно до Постанови КМУ № 167) у поточному році
Кількість працівників кафедри, які є головою спеціалізованої вченої ради в
поточному році
Кількість наукових публікацій працівників/ аспірантів/докторантів кафедри у
виданнях, що входять до Scopus або Web o f Science Core Collection (у пич.
видання МОН категорії А) у поточному році

П12.9

Кількість наукових публікацій працівників/ аспірантів/докторантів кафедри у
виданнях, рекомендованих М ОН України (категорія Б) у поточному році

П12.10

Кількість наукових публікацій працівників/ аспірантів/докторантів кафедри у
виданнях (категорія В) у поточному році

Бал
Показник за оцінювання
рік
за кожну
одиницю

Підтвердження

гевеагскегісі. сот
40

Відділ докторантури

Відділ докторантури

40

Відділ докторантури

80

Наказ про
відповідальних
виконавців

60

Відповідний наказ

70

Відповідний наказ

30

Інституційний
репозитарій
Інституційний
репозитарій

10

Інституційний
репозитарій

Ui

o
C

п о з. 13
ПОЗ.14
ПОЗ.15
П03.16
П03.17
ПОЗ.18
П03.19

ІРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П 12.
Кількість відхилених МОН України дисертаційних робіт здобувачів кафедри в
поточному році
Кількість виявлених проявів академічного плагіату
працівників/аспірантів/докторантів/ здобувачів кафедри, що документально
підтверджені за межами НМАПО імені П. Л. Шупика в поточному році
Відсутність запланованої науково-дослідної роботи кафедри в поточному році
(Так / Ні)
Кількість запланованих дисертаційних робіт
працівників/аспірантів/докторантів/здобувачів кафедри, які не завершені в межах
зведеного плану на поточний рік
Кількість працівників кафедри без індексу цитування у Google Scholar у
поточному році
Кількість наукових, науково-педагогічних працівників кафедри, які не мають
публікацій у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS
та/або WEB of SCIENCE за останні 5 років у поточному році
Кількість працівників кафедри, яким за рішенням МОН України заборонено брати
участь у роботі спеціалізованих вчених рад у поточному році

Кількість відрахованих за неуспішність аспірантів кафедр, у тому числі іноземців
П03.20
у поточному році

П03.21

Кількість неатестованих та відрахованих за неуспішність іноземців-клінічних
ординаторів кафедр у поточному році

-100

Наказ МОН України

-70

Документ

-70

Відділ докторантури

-50

Вчений секретар

-30

Профілі Google Scholar

-20

Інституційний
репозитарій

-100

Копія рішення

-50

-30

Відділ аспірантури,
Деканат по роботі з
іноземцями
Факультети,
навчально-наукові
інститути,
Деканат по роботі з
іноземцями

П 13. Н А Д А Н Н Я М Е Д И Ч Н О Ї Д О П О М О Г И
Ваговий коефіцієнт —1,7

П13.1

1113.2

П13.3
П13.4
П13.5

Кількість пролікованих пацієнтів / хірургічних втручань працівниками кафедри
амбулаторно / в стаціонарі на 1 посаду науково-педагогічного працівника (в т.ч.
кількість пологів) у поточному році
Кількість проконсультованих амбулаторно / в стаціонарі / поза базою / з
використанням телемедичних технологій на 1 посаду науково-педагогічної о
працівника в поточному році
Кількість проведених діагностичних, лікувальних процедур і лабораторних
обстежень на 1 посаду науково-педагогічного працівника (в т. ч. проведених
судово-медичних експертиз) у поточному році
Кількість пролікованих пацієнтів клінічними ординаторами на 1 посаду науковопедагогічного працівника в поточному році
Кількість проведених хірургічних втручань клінічними ординаторами в поточному
році

Бал
Показник за оцінювання
рік
за кожну
одиницю

Підтвердження

3

Сектор лікувальної
роботи та
взаємодії з клінічними
базами академії

1

П 03. УЕ[РАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П13.
П03.22

Зменшення інтегрованого показника з лікувально-діагностичної діяльності на 1
посаду НПП кафедри в порівнянні з попереднім роком

Кожні 10%
- 10 балів

Сектор лікувальної
роботи та
взаємодії з клінічними
базами академії

П 14. УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНІМ ЗВ ’ЯЗКОМ
Ваговий коефіцієнт - 1 ,4

П14.1

Кількість подяк від зацікавлених сторін (в тому числі споживачів) (керівників
закладів 0 3 , міських, районних/обласних адміністрацій) за освітню, інноваційну,
лікувально-діагностичну діяльність працівників кафедри в поточному році

ПІ 4.2

Кількість наданих до деканатів факультетів/ дирекцій навчально-наукових інститутів/
загальноакадемічних структурних підрозділів аналітичних інформацій щодо
проведених моніторингових заходів (анкетування, опитування тощо) в поточному
році

ПОЗ. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МОЖЛИВОСТЯМИ до П14.
Кількість обгрунтованих скарг щодо будь-якого виду діяльності кафедри /
П03.23
працівників кафедри від споживачів послуг у поточному році

Бал
Показник за оцінювання
рік
за кожну
одиницю

Підтвердження

Скан на веб-сторінці
кафедри
Деканати факультетів/
дирекції навчальнонаукових інститутів/
загально-академічні
структурні підрозділи

Офіційне звернення,
юридичний відділ

