МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ)
ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(проект для обговорення)
РОЗРОБНИКИ
проф. Дворник В.М.
проф. Старченко І.І.
доц. Бєляєва О.М.

Полтава - 2018

І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

Кількість балів
Керівнику авторського
колективу / першому
автору

Співавторам

Співавторство у національному
підручнику

400

по 200

Співавторство у підручнику,
рекомендованому до друку вченою радою
закладу вищої освіти, що виданий у
спеціалізованому видавництві
«Медицина» / «Нова книга» (не менше 2-х
друкованих аркушів на одного співавтора)

350

по 175

Співавторство у навчальному посібнику,
практикумі, словнику, довіднику, атласі,
створеному з викладачами інших
медичних університетів (академій) і
рекомендованому до друку вченою радою
закладу вищої освіти, що виданий у
спеціалізованому видавництві
«Медицина» / «Нова книга» (не менше 2-х
друкованих аркушів на одного співавтора)

300

по 150

І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

Кількість балів
Керівнику авторського
колективу / першому
автору

Співавторам

Співавторство у підручнику,
рекомендованому до друку вченою
радою закладу вищої освіти,
виданому в інших видавництвах (не
менше 2-х друкованих аркушів на
одного співавтора)

250

по 125

Співавторство в навчальному,
навчально-методичному посібнику,
практикумі etc., у тому числі,
електронному, що отримав
рекомендацію вченої ради вищого
навчального закладу (не менше 2-х
друкованих аркушів на одного
співавтора)

150

по 75

І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

Кількість балів
Керівнику авторського
колективу / першому
автору

Співавторам

Співавторство у навчальному,
навчально-методичному посібнику,
практикумі (у т.ч. електронному)
etc., виданому з рекомендацією
ЦМК УМСА (не менше 2-х
друкованих аркушів на одного
співавтора)

50

по 25

Участь у розробці державних
стандартів вищої освіти

100

-

Розробка примірної програми з
навчальної дисципліни,
затвердженої МОЗ України / МОН
України

75

-

І. НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

Кількість балів
Керівнику авторського
колективу / першому
автору

Співавторам

30

по 15

10 (за 1 модуль)

-

Зовнішнє рецензування науковометодичних, методичних, навчальних
матеріалів

25 (за 1 рецензію)

-

Внутрішнє рецензування науковометодичних, методичних, навчальних
матеріалів

10 (за 1 рецензію)

-

10 (при наявності
прізвища розробника в
буклеті)

-

Розробка робочої програми з
навчальної дисципліни
Укладання тематичних планів
практичних (семінарських) занять і
календарних планів лекцій

Складання тестових завдань для
банку Центру тестування МОЗ
України

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА

Кількість
балів

Організація та проведення на базі академії ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

200 (голова,
заступник голови
журі)

Участь у роботі журі, апеляційної та інших
комісій ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисципліни

75

Персональна підготовка студента-призера
Міжнародної студентської олімпіади

90

Персональна підготовка студента-призера ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

75

Організація та проведення в академії І етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади

10 (на кожного члена
кафедри, який брав
участь у цьому заході)

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА

Кількість
балів

Персональна підготовка студента-призера
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

15 (за 1студента)

Персональна підготовка студента-переможця
обласного конкурсу

15 (за 1студента)

Редагування збірки матеріалів науковопрактичної, науково-методичної, методичної
конференції

10 (за один
друкований аркуш)

Підготовка матеріалів на науково-методичну
(навчально-методичну) конференцію :
– міжнародна (з міжнародною участю)
– всеукраїнська, регіональна
Стажування (підвищення кваліфікації в обсязі
не менше, ніж 4 кредити ЄКТС):
– за кордоном
– в Україні
– в академії / іншому ЗВО м. Полтава

20 (+ 15 за виступ)
10 (+ 5 за виступ)

75
50
25

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА
Проведення загальноакадемічного відкритого заняття
(лекційного, семінарського, практичного)
Наявність відзнак (грамот, дипломів) за навчальнометодичну діяльність
Наявність сертифікату, що підтверджує рівень володіння
англійською мовою на рівні В2 /С1
За показник, що вищий від національного, з дисципліни,
що входить до інтегрованого іспиту «Крок 1» і «Крок 2»
– завідувачу
– викладачам
Відзнака ректора, нагородження почесними грамотами
etc.
Укладання / редагування методичних вказівок для
студентів і рекомендацій для викладачів

Кількість
балів
20
50
(за поточ. рік)
75

40
20
50
(за поточ. рік)
15

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА Й
ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНА РОБОТА

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА Й
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА

Кількість
балів

Адміністративна робота (декани, заступники
деканів etc.)

350

Голова ЦикМК (або іншої комісії)

50

Заступник голови ЦикМК (або іншої комісії)

40

Секретар ЦикМК

35

Член ЦикМК

25

Перевірка кафедри (окремого виду діяльності
кафедри)

10 (за 1 перевірку)

Перевірка виконання умов контракту науковопедагогічним (педагогічним) працівником

10 (за 1 перевірку)

Участь у роботі комісії з акредитації,
ліцензування / підготовка матеріалів для цього
виду діяльності

50

ЗАПРОШУЄМО ДО
СПІВПРАЦІ

