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ВСТУП 

Самооцінювання навчальних закладів – це відправна точка для ефективної гарантії якості 

освіти. Дуже важливо, щоб навчальні заклади мали в своєму розпорядженні засоби збирання та 

аналізу даних про власну освітню і наукову  діяльність. За відсутності подібних засобів керівники та 

співробітники навчальних закладів не будуть знати, що в їхній системі працює добре, а що 

потребує уваги, також не відомі ефекти від нововведень. З цією метою застосування 

інформаційної системи моніторингу, які деякою мірою залежать від місцевих умов, але вони, 

принаймні, повинні охоплювати: 

• навчальні та наукові досягнення студентів ( в тому числі показники їх успішності); 

• попит на випускників на ринку праці (за спеціальностями); 

• задоволеність студентів програмами підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; 

• ефективність організації навчального процесу; 

• контингент студентів і його аналіз; 

• професорсько-викладацький склад та його аналіз; 

• доступні навчальні ресурси; 

• головні показники освітньої діяльності даного навчального закладу. 

У мінливих умовах функціонування різних систем засобом подолання нестачі відомостей при 

прийнятті управлінських рішень стає моніторинг, який полягає в постійному відстеженні об’єкта 

управлінської діяльності, аналізі його стану й зіставленні із заданими еталонами або цілями, 

прогнозуванні можливих змін станів об’єкта з метою надання управлінських впливів, спрямованих 

на поліпшення якості об’єкта. Застосування моніторингу в різних сферах діяльності аналізується в 

роботах Є.Г. Антосенкова, А.А. Ахмадеєва, А.І. Бичкова, І.В. Вавілова, І.Г. Галяминої, С.А. 

Горбаткова, Л.П. Грибанової, В.Н. Гудкової, М.Б. Гузаїрова, Т.З. Козлової, В.К. Левашова, Н.А. 

Морозової, Г.П. Савельєвої. 

Методологічні й теоретичні проблеми моніторингу розглядаються в працях І.В. Бестужева-

Лади, І.П. Герасимова, Т.І. Заславської, Ю.А. Левади, О.М. Майорова, Н.П. Пішулина, А.Я. 

Савельєва, Н.А. Селезньової, Л.Г. Семушиної, А.І. Субетто, Р.Є. Шишова. Моніторинг усе ширше 

використовується в освітніх системах. У теорії й практиці освіти існують різні підходи до 

моніторингу. Одні вчені й практики (П.Ф. Анісімов, В.М. Зуєв, О.М. Майоров, Л.В. Шибаєва) 

розглядають моніторинг як засіб удосконалювання системи інформаційного забезпечення 

управління освітою, інші (А.І. Галаган, B.C. Качерманьян, А.Я. Савельєв, Л.Г. Семушина) - 

підвищення ефективності стратегічного планування розвитку середньої й вищої професійної 

освіти. А.А. Орлов розглядає моніторинг у контексті підвищення якості управлінських рішень і при 

здійсненні педагогічних інновацій. В. О. Кальней, Н.Н. Міхайлова, Н.А. Селезньова використовують 

моніторинг як засіб оцінювання якості освіти. М.Б. Гузаїров, І.Н. Єлісєєв, А.Г. Сапронов розглядають 

моніторинг як інформаційну основу в системі оцінювання й управління якістю освіти на 

регіональному рівні, а І.В. Вавілова, Л.Є. Виноградова, С.А. Горбатков, B.C. Лукманов, Т.Д. 

Макарова, Е.І. Мухортова, Н.Ш. Нікітін, Г.Б. Скок - на рівні навчального закладу, педагога, студента. 

Наразі в широких громадських і державно-політичних колах все більше обговорюється тема 

рейтингу вищих навчальних закладів залежно від їхніх досягнень у підготовці фахівців з метою 

входження вітчизняних університетів до рейтингів університетів світу, що в свою чергу потребує 

розроблення та впровадження методик та методичних рекомендацій щодо використання 

інформаційно-аналітичної системи самооцінювання освітньої діяльності педагогічного 

університету. 
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Прихильники рейтингової системи вважають це одним із головних ланцюгів кооперації 

академічного співтовариства з роботодавцями. Будь-які починання в галузі рейтингів академічної 

якості неминуче натрапляють на складнощі, пов’язані з необхідністю кількісно охарактеризувати 

комплекс складних процесів, який не має чітких меж, а саме: викладання, навчання і дослідження, 

ресурси, на яких базуються ці процеси. Крім розв’язання методологічних проблем, що виникають 

на кожному етапі підготовки рейтингу, виникають питання про те, що ранжувати, для кого рейтинг 

призначений, хто його потенційний споживач, як підвищити достовірність показників і який спосіб 

перетворення даних у формат рейтингу є найефективнішим. 

Важливо, щоб внутрішня політика і процедури навчального закладу були ретельно 

досліджені в процесі зовнішнього оцінювання якості. Це робиться для визначення ступеня 

відповідності навчального закладу стандартам. Якщо ВНЗ здатний продемонструвати ефективність 

власних процесів внутрішнього забезпечення якості, і якщо ці процеси на належному рівні 

забезпечують якість і стандарти, то процеси зовнішнього оцінювання можуть бути не настільки 

інтенсивними, а університет забезпечить споживачів освітніх послуг об’єктивними показниками 

якості освіти. 

Для реалізації завдання самооцінювання освітньої діяльності педагогічного університету є 

створення динамічної інформаційно-аналітичної системи, використання якої дозволяло б 

відстежувати динаміку розвитку освітніх процесів у педагогічному університеті. 

Наразі існує достатня кількість моделей, що можуть бути базовими як для системного 

моніторингу, так і для процедури самооцінювання діяльності освітньої установи. 

Головними перевагами використання системи самооцінювання діяльності педагогічного 

університету є: 

• адекватне і своєчасне реагування педагогічного університету на зміни зовнішнього 

середовища; 

• отримання можливості прокласти шлях до нових досягнень в галузі якості підготовки 

кадрів, науково-дослідної діяльності тощо; 

• творчий підхід до прийняття управлінських рішень; 

• можливість у виявленні проблемного поля освітнього закладу; 

• «орієнтація на результати», тобто отримання можливості оцінювання діяльності 

педагогічного університету через систему показників. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНУ СИСТЕМУ 

1.1. Принципи побудови рейтингів для системи освіти  

Пропоновані принципи однакові для всіх форм представлення результатів оцінки освітніх 

організацій (рейтингів, ренкінгів, таблиць ліг), які умовно названі «рейтингами», а процедура їх 

формування – «ранжуванням». 

А. Місце рейтингів у системі оцінки діяльності освітніх організацій і систем. 

• Рейтингування має бути одним із різноманітних підходів до оцінки діяльності освітніх 
організацій і систем. 

• Ранжування служить ефективним засобом отримання даних для порівняння та кращого 
розуміння ситуації в освіті. Але воно не повинно стати основним або єдиним методом оцінки. 
Поряд з рейтингами існують інші процедури і способи отримання інформації про освіту, які 
також необхідно використовувати для отримання його цілісної характеристики. 

Б. Цілі і завдання ранжування повинні відповідати ряду вимог: 

• Повинні бути орієнтовані на інтереси конкретної цільової аудиторії, конкретні завдання, а 
також чітко визначати групу об'єктів (суб'єктів), які піддаються ранжуванню. Цілі рейтингування 
повинні бути пов'язані з розумінням та поданням діяльності освітніх систем і організацій. Вони 
можуть бути спрямовані на розвиток ранжованих об'єктів та / або на інформаційну підтримку 
вибору споживачем послуг або організацій. Ранжування повинно здійснюватися в суворій 
відповідності з цілями і завданнями. 

Ясно визначати специфіку і спрямованість рейтингу в контексті інтересів цільової аудиторії.  

Методика рейтингу – інструмент цільової спрямованості і для кожного рейтингу вона 

унікальна. Методика, розроблена для певних завдань і конкретної цільової аудиторії, не придатна 

в інших випадках. 

• Повинні визнавати розмаїття освітніх організацій і брати до уваги відмінність їх місій і 
завдань. Оцінка діяльності освітніх організацій, що реалізують програми «підвищеного 
рівня», відрізняється від оцінки організацій, що реалізують освітні програми «базового 
рівня» і / або працюють з учнями з особливими освітніми потребами (дітьми-інвалідами, 
учнями корекційних класів, дітьми-мігрантами і т.п .). 

• Забезпечувати ясність набору джерел, які представляють інформацію для ранжування, і 
індикаторів, отриманих на основі кожного з ресурсів. Актуальність результатів ранжування 
залежить від того, на яку аудиторію вона розрахована (учні та їх батьки, педагоги та фахівці) 
і від джерел інформації (бази даних). В ідеалі було б комбінувати всю інформацію, що 
надходить з різних джерел, кожен з яких має власну перспективу огляду. В результаті 
можна було б отримати більш повні і сформовані відомості про об'єкт, що включається в 
рейтинг. 

Необхідно враховувати лінгвістичний, культурний, економічний та історичний контексти 

системи освіти, що проходить ранжування. Слід брати до уваги всі, навіть непрямі фактори, і чітко 

визначати специфіку цілей і завдань, що стоять перед ранжованими системами. Не всі регіони і 

системи освіти одностайні у своїх поглядах на те, що являє собою «якість» освіти в різних 

підсистемах, і рейтинги не призначені для того, щоб нав'язувати в цьому питанні єдине уявлення. 

• Повинні бути зафіксовані і оформлені в зрозумілому та доступному документі – методики 
ранжирування. Будь-яке ранжування має супроводжуватися документом, що описує його 
цілі і завдання, показники, індикатори та їх вагові значення, принципи розрахунку 
(визначення) індикаторів і їх ваг, методику збору та обробки інформації, механізми 
використання результатів ранжирування. 

В. Розробка індикаторів і їх ваг повинна вирішувати ряд завдань: 

• Забезпечувати прозорість використовуваної методології складання рейтингу. Вибір методів 
(формування вибірки, збору, обробки, аналізу даних, розрахунку індикаторів, власне 
ранжирування) та джерел даних, що використовуються в рамках формування рейтингів, 
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повинен бути прозорим, дозволяючи будь-якій зацікавленій суб'єкту мати повне 
(достовірне) і однозначне уявлення про них. 

• Забезпечувати вибір індикаторів відповідно їх релевантності та валідності. Вибір показників 
повинен бути заснований не тільки на їх доступності, а й на здатності відображати якість і 
результати роботи системи освіти. Повинно бути зрозуміло, чому були включені саме ці 
показники, для розрахунку яких індикаторів вони використовуються, що вони 
відображають, на задоволення яких інформаційних запитів вони працюють. 

• Віддавати перевагу по можливості показникам досягнутих результатів, а не вихідних 
ресурсів. Вихідні ресурси представляють важливість, оскільки дають загальне уявлення про 
освітню організації (системі) і найчастіше більш доступні. Показники досягнутих результатів, 
у тому числі в частині створення умов для учнів, забезпечують більш точну оцінку стану та / 
або якості освітньої організації або системи. При складанні рейтингів важливо забезпечити 
належний баланс індикаторів. 

• Чітко визначати методи оцінки різних індикаторів і по можливості обмежити зміни в них. 
Зміни в методах оцінки вводять в оману всіх, хто користується рейтингами. При цьому в 
рейтингах, які носять періодичний характер, необхідність внесення змін в методику може 
бути обумовлена змінами самої соціальної ситуації, в тому числі появою нових джерел 
даних, нових вимог до якості і т.д. При внесенні таких змін важливо заздалегідь і детально 
проінформувати про них учасників і споживачів рейтингу. 

Г. При зборі та обробці даних необхідно: 

• Звертати особливу увагу на етичні стандарти та рекомендації. Щоб рейтинги користувалися 
довірою, особи, відповідальні за збір та обробку даних та їх перевірку, повинні зберігати 
об'єктивність і неупередженість. 

• Використовувати по можливості перевірені і уточнені дані, такі як дані статистичного 
спостереження, результати зовнішніх оціночних процедур, дані моніторингових 
досліджень, результати соціологічних досліджень і т.п. Ці дані відомі та зрозумілі 
учасникам і споживачам рейтингів, витрати з їх збирання незначні, вони забезпечують 
можливість адекватного зіставлення. 

• Застосовувати заходи щодо забезпечення якості самих процесів ранжування. Досвід, 
отриманий в процесі проведення оцінки, повинен використовуватися для вдосконалення 
інструментарію та процедур ранжування. Тому доцільним є етап пілотної апробації 
методики, що випереджає проведення основного етапу оцінки та побудови рейтингу. 

• Застосовувати організаційні методи, що підвищують достовірність ранжирування. У число 
цих заходів необхідно включити створення органів (експертних рад), що надають 
методичну допомогу авторам рейтингу, оцінку якості методики ранжирування і контроль 
якості проведення оціночних процедур. Переважно, щоб до роботи експертних рад 
залучалися представники громадськості та професійні експерти, в тому числі міжнародного 
рівня. 

Д. Презентація результатів рейтингування повинна: 

• Враховувати різноманітність споживчого запиту і по можливості надавати споживачам 
вибір форми презентації результатів рейтингів. Форма презентації повинна забезпечувати 
ясність (зрозумілість) представлених результатів, доступ до всіх інструментів рейтингу 
(методикою, джерел даних), а також наочність отриманих результатів і зручність їх 
використання. У презентації результатів рейтингу можна передбачити можливість для 
споживача самому прийняти рішення про те, який питома вага повинні мати різні 
індикатори. 

• Забезпечувати облік різноманітності освітніх організацій через подання контекстних даних 
або побудова рейтингів за кластерам-групам. 

• Виключати або мінімізувати помилки в представлених даних, а також забезпечувати 
можливість виправлення допущених помилок. Якщо помилки допущені, то учасники і 
споживачі рейтингу повинні бути поінформовані про них негайно. 
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• Забезпечувати можливість дотримання авторських прав та відповідальності авторів 
методики за результати рейтингування. При публікації матеріалів рейтингу мають бути 
зазначені автори методики: організації або фізичні особи із зазначенням їх контактних 
даних. 

• Забезпечувати мінімізацію можливого негативного впливу рейтингу на його учасників. При 
прийнятті рішення про публікацію результатів рейтингу необхідно враховувати всі ризики їх 
впливу на ситуацію в освіті і використовувати методи мінімізації можливих негативних 
наслідків. 

Е. Використання результатів рейтингування. 

• Результати ранжування повинні використовуватися тільки для тих цілей, які заявлені 
авторами. Використання результатів в інших цілях здатне привести до масових спотворень 
не тільки в інтерпретації результатів, а й в зібраних даних, а також зробити істотний 
негативний вплив на всю систему освіти в цілому. 

• Прийняттю управлінських рішень за результатами ранжування повинні передувати 
консультації з професійним і експертними співтовариствами. 

1.2. Рейтинги системи оцінки університетів світу 

Оцінювати університети можна на локальному, державному, регіональному, 

континентальному і світовому рівнях. Сучасна система світових рейтингів університетів 

спрямована на визначення так званого фактору впливу окремого закладу на загальносвітовий 

процес розвитку (impact factor). Існує кілька світових рейтингів університетів. 

Які існують рейтинги системи оцінки університетів світу і на чому вони базуються? 

Оцінювати університети можна на локальному, державному, регіональному, 

континентальному і світовому рівнях. Сучасна система світових рейтингів університетів скерована 

на визначення так званого фактору впливу окремого закладу на загальносвітовий процес розвитку 

(impact factor). 

Існує кілька світових рейтингів університетів. Ми розглядатимемо тільки один з них, який 

щорічно готує Інститут вищої освіти Шанхайського університету в Китаї 

(http://ed.sjtu.edu.cn/en/index.htm). Він побудований на базі чотирьох основних критеріїв, 

важливість яких виражена в кількісному (відсотковому) показнику: 

▪ якість освіти - 10%; 
▪ якість викладачів-професорів - 40%; 
▪ результати наукових досліджень - 40%; 
▪ академічна успішність відповідно до розміру закладу - 10%. 

Надалі ми посилатимемося на академічну освіту, успішність і кар'єру, які в світі пов'язують 

тільки з діяльністю в межах університетів. У критеріїв - своє наповнення, тобто показник, за яким 

відбувається відбір. Так, якість освіти визначає якість випускників, що виявляється в тому, якого 

успіху вони змогли досягти в своєму житті завдяки освіті, отриманій у тому чи іншому університеті. 

Перш за все, береться до уваги елемент самооновлення і розвитку академічної освіти, тому цей 

критерій якості освіти засвідчує кількість випускників закладу, що отримали за свої досягнення 

протягом кар'єри щонайвищі галузеві відзнаки та Нобелівську премію. 

Далі береться до уваги якість професорів або ж якість навчання в університеті. Цей критерій 

поділяють на два показники. Перший - це кількість професорів, які отримали щонайвищі галузеві 

нагороди і Нобелівські премії й активно викладають студентам в університеті. Цьому критерію 

надається 20 відсотків ваги. Другий - так звані широко цитовані дослідники у двадцяти одній 

розширеній категорії досліджень плюс мистецтво, гуманітарні й соціальні науки (Highly cited 

researchers in 21 broad subject categories). Цьому показнику надають також 20 відсотків ваги. Бути 

широко цитованим автором означає, що його наукові досягнення є важливими і впливають на 

пошукову діяльність більшості його колег у галузі незалежно від місця, де вони працюють. 
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Наступний критерій оцінки університетів відображає результати наукових досліджень, що 

можна оцінити за двома основними показниками, кожному з яких дають рейтингову вагу в 20%. 

Перший - кількість публікацій у двох наукових журналах - Nature і Science. Ці два журнали 

поділяють перше місце в рейтингу серед повного переліку всіх світових реферованих журналів, 

який включає більше 15 тис. назв. Бути опублікованими в цих двох журналах означає засвідчити 

перед світом своє місце у відкритті чогось нового або в отриманні даних, що проливають світло на 

проблему, над вирішенням якої сушили голови чимало дослідницьких лабораторій у світі. Ці дані 

мусять являти принципову цінність для галузі. Другим, не менш, важливим показником якості 

університетських досліджень є публікації оригінальних експериментальних даних та інші публікації 

в журналах, у яких високий індекс цитування, тобто в якнайкращих спеціалізованих журналах 

(Articles in Science Citation Index-expanded, Social Science Citation Index, and Arts & Humanities 

Citation Index). 

Четвертий критерій оцінки університету - академічна успішність його студентів відповідно до 

розміру закладу (цьому критерію дають 10% ваги). Це дуже важливий показник, хоча він і не 

відбиває специфіки окремих дисциплін. 

Кількісна інформація, що стосується критеріїв оцінки університетської освіти, доступна в 

Інтернеті і надається безкоштовно. Всі університети, що потрапили в рейтинги, також надають про 

себе прозору інформацію через власні домени в Інтернеті. 

Таким чином, якщо проаналізувати, хто за чотирма представленими критеріями належить до 

п'ятдесяти найкращих університетів світу, то вимальовується цікава статистика. Чільні позиції і 

загалом 37 місць посідають університети США. Канада представлена двома, Європа - дев'ятьма і 

Японія - двома університетами. Якщо рухатися далі за рейтингом, то в першій сотні провідних 

університетів світу можна знайти Московський університет, що посідає 67-е місце. І це не 

випадково, бо протягом століть він був основним споживачем коштів, спрямованих на 

університетську науку, і завжди мав особливий статус, починаючи з царських часів. 

Чому ж американські університети домінують серед найкращих університетських закладів? 

Цікаво, якщо проаналізувати ці 37 університетів з 50 найкращих, то серед них переважають 

приватні дослідницькі університети. Зокрема найвідоміші: Гарвард, МІТ, Йейль, Стенфорд, 

Прінстон, Колумбія, хоча є серед чемпіонів і деякі державні університети, наприклад, Університет 

штату Каліфорнія в Берклі. 

Принципові ознаки цих університетів такі: 
▪ автономія і відповідальність за всі аспекти діяльності; 
▪ пріоритет наукових досліджень над викладанням за підручниками; 
▪ сильні магістерські й докторські програми, що базуються винятково на дослідницькій 

роботі (Ph.D. Programs); 
▪ прозора система швидкого кар'єрного зростання (Tenure track); 
▪ розгалужена експертна мережа, що забезпечує рецензування і професійну оцінку всіх робіт 

(Рееr review process); 
▪ об'єктивні критерії оцінки якості праці, що базуються на прозорій світовій системі критеріїв; 
▪ відповідність якості й результатів досліджень посадам і грошовій компенсації; 
▪ незалежність і відповідальність професорів. 

Символічним є той факт, що Європейський Союз відреагував на домінування американських 

університетів у світовому освітньому просторі Болонським процесом, метою якого є підтягування 

європейської освіти до американського стандарту. 

Америка 

Чільну позицію за кількістю найкращих вищих учбових закладів світу посідають США. Більше 

чверті (62 із 200) університетів, що входять до рейтингового списку, розташовано в США. Більш 

того, вони посіли сім позицій у десятці найкращих. Перше місце у світовому рейтингу за правом 
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належить Гарварду. І це не дивно: він приваблює найталановитіших студентів і вчених. До 

академічного складу Гарварду входило 40 лауреатів Нобелівської і 44 лауреати Пулітцерівської 

премії. Гарвард закінчили сім президентів США. 

Канада, що викликає особливий інтерес у російських студентів, представлена шістьма 

університетами, причому два з них входять у п'ятдесятку найкращих - Університет МакГілл (21-е 

місце) та Університет Британської Колумбії (46-е місце). 

Тільки один учбовий заклад Центральної і Латинської Америки увійшов до світового рейтингу 

- Національний автономний університет у Мексиці, відомий найбільшою у світі кількістю студентів, 

що навчаються в його стінах. Він посів 195-е місце з двохсот найкращих. 

Європа 

Якість європейської освіти, що має багату історію розвитку, як і раніше, здобуває світове 

визнання. Велика Британія ще раз підтвердила статус світового освітнього центру: тридцять з 

двохсот найкращих ВНЗ світу розташовано тут. Оксфорд і Кембридж на рівних конкурують з 

університетами США, посідаючи в світовому рейтингу 5-е і 6-е місця відповідно. Серед п'ятдесяти 

"най-най": Лондонська школа економіки (11-е місце), Лондонський імперський коледж (14-е 

місце), Манчестерський університет (43-е місце), Школа сходознавства й африканістики (44-е 

місце) та Единбурзький університет (48-е місце). 

Один з найкращих учбових закладів у Європі розташовано в Швейцарії. Швейцарський 

федеральний технологічний інститут у Цюріху (10-е місце), у стінах якого вчився Альберт 

Ейнштейн, замикає десятку лідерів провідних університетів світу. 

Крім того, до списку увійшли 17 навчальних закладів Німеччини і 8 - Франції. Невеликі, але 

багаті країни Європи - Голландія, Австрія, Бельгія, Данія і Швеція - можуть поправу пишатися 

рівнем освіти, який дають їхні ВНЗ. Голландія представлена в реєстрі лідерів шістьма 

університетами, Австрія - трьома, а Бельгія, Данія і Швеція мають по два "делегати" в цьому 

престижному переліку найкращих. 

Університети Іспанії, Італії, Норвегії та Фінляндії також входять до списку, хоча й не втрапили 

у п'ятдесят найкращих вузів. Відсутні представники Греції й Португалії, а також країн Східної 

Європи. 

Росія може пишатися тільки одним рекордсменом - Московським державним університетом 

ім. М. В. Ломоносова (92-е місце). І це непоганий показник, враховуючи недостатнє фінансування 

ВНЗ, труднощі перехідного економічного періоду в країні і серйозний відтік академічного 

викладацького складу на Захід. За даними дослідження, МДУ досить високо цінують у світі. 

Азія 

Незважаючи на лідерство Заходу в світовому рейтингу вищих навчальних закладів, 

представництво Азії у списку найкращих ВНЗ вражає. На думку укладачів, вони розташовані 

головним чином у Японії, Китаї та Сінгапурі. В Японії, яка має другу за рівнем розвитку (після США) 

економіку, розташовано шість університетів-призерів. Серед них Токійський університет (12-е 

місце), який є найкращим учбовим закладом Азії, та Кіотський університет (29-е місце). Більшість 

політичних діячів та бізнес-еліти Японії - випускники названих вузів. Услід упевненою ходою 

крокує Китай. Вражає швидкість, з якою ця країна вливається в еліту світової спільноти, зокрема, 

завойовує бали у сфері вищої освіти. Три китайські університети входять до списку двохсот 

найкращих у світі. Більш того, Пекінський університет утримує 17-е місце в світовій класифікації і 

друге (після Токійського) місце серед вузів Азії, що відзначилися. Третє місце в групі азійських 

університетів і 18-е в світовому рейтингу належить представнику маленького Сінгапура - 

Національному університету Сінгапура. Непогано йдуть справи і в таких невеличких, але 

перебуваючих у стані бурхливого розвитку, країнах Азії як Південна Корея, Малайзія, Гонконг і 

Тайвань. Індія, незважаючи на швидкий розвиток у сфері технологій і чисельність населення понад 
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один мільярд, відзначається всього одним ВНЗ - Індійським технологічним інститутом (41-е місце). 

На Близькому Сході високі показники у двох університетів, обидва з яких розташовано в Ізраїлі (93-

е і 158-е місця). 

Австралія і Нова Зеландія 

Рейтинг університетів Зеленого континенту теж цікавий для російських студентів. Посідаючи 

четверте після США, Великої Британії і Німеччини місце за кількістю вищих учбових закладів, що 

потрапили до списку, Австралія за правом може пишатися статусом одного зі світових центрів 

освіти. 

З чотирнадцяти університетів, що увійшли до престижного переліку, шість посідають почесні 

позиції серед п'ятдесяти найкращих у світі. Провідним університетом Австралії визнано 

Австралійський національний університет (16-е місце). У списку значаться також Університет 

Мельбурну (22-е місце), Університет Монаш (33-е місце), Університет Нового Південного Уельсу 

(36-е місце), Сіднейський університет (40-е місце) та Університет Куїнсленда (49-е місце). 

Нова Зеландія - ще одне популярне серед російських студентів місце навчання - 

представлена в золотому реєстрі трьома університетами, найкращий з яких - Університет Окланда 

- посідає 67-е місце в світовому рейтингу. 

Африка 

Африканський континент належить до числа аутсайдерів і не має жодного представника в 

світовому рейтингу найкращих ВНЗ. 

Статистика свідчить, що сьогодні якісну освіту можна здобути як у США та Європі, так і в Азії й 

Австралії. Незважаючи на кількісну і якісну перевагу Заходу, успіхи азійських країн у сфері вищої 

освіти очевидні. 

Топ 10 університетів світу: 
1. Harvard University, United States 
2. California University Berkeley, United States 
3. Massachusetts Institute of Technology, United States 
4. California Institute of Technology, United States 
5. Oxford University, United Kingdom 
6. Cambridge University, United Kingdom 
7. Stanford University, United States 
8. Yale University, United States 
9. Princeton University, United States 
10. ETH Zurich, Switzerland 

1.3. Рейтинги університетів світу 

Традиційно, в світових рейтингах вищих навчальних закладів перші місця посідають 

американські й англійські університети. Ці навчальні заклади мають найбільші технічні бази і 

сучасні аудиторії. 

Існує близько десяти різних рейтингів вищих навчальних закладів світу. 

Найбільш відомі рейтинги університетів: 

Академічний рейтинг університетів світу, який складає ескпертна група Інституту вищої 

освіти Шанхайського університету (Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University).  

Початкова мета цього дослідження – порівняти китайські вищі навчальні заклади з 

європейськими. Потім список кращих університетів, за версією Цзяо Тун, став одним з 

авторитетних рейтингів, до якого мріють потрапити багато навчальних закладів світу. Університети 

оцінювалися за шістьма параметрами: кількість досліджень, проведених навчальним закладом і 

кількість випускників, які отримали різні премії, а також площа університету, публікації в журналі 

«Nature and Science». 
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THE– QSWorldUniversityRankings2009- ТОП-200 кращих університетів світу. Тижневик «The 

Times Higher Education»(додаток до британської газети «Times»), присвячений вищій освіті, і 

міжнародна компанія «QS»(Quacquarelli Symonds), що спеціалізується на навчанні за кордоном, 

щороку публікують свій рейтинг кращих навчальних закладів світу. 

Академічний рейтинг університетів світу (ARWU) – історично перший глобальний рейтинг. 

Його авторитет дуже високий, тому аналіз результатів цього рейтингу вважається важливим. 

Рейтинг кращих університетів Великобританії газети «Таймс» 2010 р. («Times Good 

University Guide 2010») складений на основі результатів опиту студентів по всій Великобританії. 

Рейтинг кращих англійських університетів на погляд "The Guardian" 2010 р. Академічний 

рейтинг "The Guardian", в якому університети оцінюються за рівнем викладання і підготовки 

студентів. 

Guardian University  Subject  Rankings 2010 – академічний рейтинг університетів 

Великобританії "The Guardian" за спеціальностями (для програм Бакалавріату). 

Світовий рейтинг бізнес-шкіл – 2008 (за версією "Financial Times"). Газета «Financial Times» 

проводить щорічну оцінку провідних бізнес-шкіл в світі, університетів та інших закладів, що 

пропонують програми з бізнесу, менеджменту, управління та розвитку лідерства. Ця оцінка 

складається за результатами опитів та інтерв’ю учнів, випускників і працівників бізнес-шкіл. 

Рейтинги університетів набули поширення в контексті «культури аудиту», при умовах, що 

включали:  

• скорочення державного фінансування установ вищої освіти; перетворення освіти на 
послугу для споживача; тенденцію робити університети підзвітні зовнішнім факторам за 
якість послуг, які вони надають;  

• зростання конкуренції між університетами; масову вищу освіту; 

• інтернаціоналізацію вищої освіти;  

• стандартизацію та уніфікацію вищої освіти. 
В даний час найбільшими світовими рейтингами університетів є 

✓ Академічний рейтинг світових університетів (Академічний рейтинг університетів світу 
(ARWU)), який також називають Шанхайський рейтинг;  

✓ Рейтинг світових університетів QS (QS World University Rankings) - колишній Рейтинг 
світових університетів «Times Higher Education» - QS (Times Higher Education - QS 
World University Rankings (THES або THE-QS));  

✓ Рейтинг світових університетів «Times Higher Education»(Times Higher Education World 
University Rankings).  

Існує також ряд глобальних рейтингів, що мають менший вплив і популярність. 

Ідеологічна критика рейтингів пов'язана з наступними основними звинуваченнями проти 

них: 

o Вони сприяють збереженню статус-кво або посилення вже існуючого нерівності у 
сфері освіти; 

o Вони транслюють ринковий підхід до освіти, «відмовляючи» йому в соціально-
гуманітарних інтерпретаціях; 

o Вони ігнорують якісну специфіку університетів, уніфікує їх; 
o Вони позбавляють університети автономії у визначенні цілей і способів дії. 

Пом'якшення зазначених ідеологічних проблем можливе у випадку більш обережного, 

обмеженого і усвідомленого використання рейтингів, відмови від розгляду їх як інтегральної 

оцінки університету в цілому, а також створення рейтингів, що дозволяють виробляти 

диференційовану оцінку різних типів університетів, за різними групами критеріїв і т.п. 

Методологічна критика університетів пов'язана з такими проблемами, як: 

1) вибір показників та їх комбінації; 
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2) значні складності при побудові вибірки; 
3) незадовільна якість масиву даних; 
4) вибір способу агрегування показників. 

В якості вирішення першої проблеми найбільшому числу дослідників бачиться вибір 

показників виходячи з цілей конкретної рейтингової системи і, в цілому, оцінка окремих якості 

роботи університету без спроб побудови універсального рейтингу.  

Друга і третя проблеми вирішуються за допомогою ретельного дотримання процедури 

дослідження.  

Стосовно ваг і способів агрегування, дослідники пропонують: відмовитися від зважування 

індикаторів виходячи з їх суб'єктивно оцінюваної укладачами значущості і визначати вагу з 

використанням статистичних методів, а також вибрати статистично більш валідний спосіб 

агрегування індикаторів, ніж складання їх зважених значень. 

1.4. Технічні вимоги. 

Під час розроблення прототипу інформаційно-аналітичної системи використовували такі 

засоби: інтерпретатор мови PHP,  Symfony2 (PHP фреймворк, який надає зручні інструменти для 

розроблення веб-додатків), Doctrine2 (об’єктно-реляційне відображення (ORM) для PHP), TWIG  

(PHP шаблонізатор), MySql (реляційна база даних), HTML5 (мова розмітки гіпертексту), CSS3 (мова 

опису зовнішнього вигляду документа), Bootstrap3 (CSS фреймворк), JavaSript  (клієнтська мова 

програмування), jQuery (бібліотека JavaScript). 

1.5. Встановлення системи. 

Під час встановлення системи сервер повинний мати доступ до мережі Інтернет та 

встановлений пакетний менеджер Composer. Це необхідно для завантаження потрібних модулів, 

які використовуються у системі. Також, для отримання файлів системи та їх оновлення з 

віддаленого репозитарію потрібна система контролю версій Git. 

Перед самим встановленням потрібно завантажити файли системи на сервер, на якому вона 

буде працювати. 

Отримання файлів з видаленого репозитарію 

Для отримання файлів системи за видаленого репозитарію потрібно виконати таку команду у 

терміналі: git clone https://github.com/KriBetko/RatingNPU.git 

 
Рис. 1. Отримання файлів з видаленого репозитарію 

Якщо завантаження успішне, то у поточному каталозі буде створена директорія з назвою 

RatingNPU, яка містить в собі файли потрібні для встановлення системи. 

Перевірка вимог до сервера 

Першим кроком розгортання є перевірка вимог фреймворку Symfony до сервера. Щоб 

виконати цю перевірку, потрібно перейти у каталог з системою командою cd RatingNPU та 

запустити саму перевірку командою php bin/symfony_requirements 
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Рис. 2. Перевірка вимог до сервера 

Якщо перевірка виявила проблеми, то потрібно їх  вирішити, якщо ні, то можна переходити 

до наступного пункту. 

Встановлення модулів 

При встановлення модулів використовується пакетний менеджер Composer. Для запуску 

процесу завантаження та встановлення модулів потрібно виконати таку команду: composer install 

--no-dev --optimize-autoloader 

 
Рис. 3. Встановлення модулів 

Після завантаження та встановлення модулів автоматично запуститься скрипт налаштувань. 

Користувачу буде запропоновано ввести такі дані: 

• database_driver – назва драйверу БД (За замовчуванням: mysqli) 

• database_host – адреса сервера БД (За замовчуванням: 127.0.0.1) 

• database_port – порт сервера БД 

• database_name – назва БД (За замовчуванням: symfony) 

• database_user – ім’я користувача БД (За замовчуванням: root) 

• database_password – пароль користувача БД 

• secret – секретний CSRF ключ 

• google_client_id – ІД користувача для авторизації через обліковий запис Google  
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• google_client_secret – секретний ключ для авторизації через обліковий запис Google 

  
Рис. 4. Введення даних 

Створення БД та схеми даних у БД 

Для створення БД виконується така команда: php bin/console doctrine:database:create 

Для застосування потрібної схеми даних така команда: php bin/console 

doctrine:schema:update --force 

 
Рис. 5. Створення БД та схеми даних у БД 

Очищення кешу та генерація веб-файлів 

Для очищення кешу після встановлення модулів потрібно виконати команду: php bin/console 

cache:clear --env=prod --no-debug 

Для генерації стилів та скриптів для веб-сторінок потрібно виконати команду: php 

bin/console assetic:dump --env=prod --no-debug 

  
Рис. 6. Очищення кешу та генерація веб-файлів 

1.6. Реєстрація та вхід у систему. 

Розроблення інформаційно-аналітичної системи самооцінювання освітньої діяльності 

педагогічного університету передбачало розроблення системи реєстрації (Рис. 7, Рис. 8). 
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Рис. 7. Вхід до системи 

Реєстрація користувачів відбувається з використанням облікового запису корпоративної 

пошти навчального закладу (у цьому випадку це робиться з використанням сервісів Google, 

зокрема сервісу Google+). 

 
Рис. 8. Профіль користувача 

Після входу в систему користувач отримує доступ до системи, а саме до редагування 

власного профілю. Користувач може відредагувати власні персональні відомості та вказати посаду 

і місце роботи. 

Персональні відомості є вихідними даними за якими користувач закріплюється до 

відповідного навчального року та відповідної кафедри факультету. 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

2.1. Персональні відомості. 

В інформаційно-аналітичній системі вкладка Персональні відомості  відображає основні дані 

про користувача та його загальний рейтинг . 

Вкладка Персональні відомості має наступний вигляд (Рис. 9): 

 
Рис. 9. Персональні відомості 

Для того щоб додати або відредагувати дані про себе потрібно натиснути кнопку Редагувати. 

Відкриється вікно, в якому буде можливість редагувати поля персональних даних. Після 

«натиснення» кнопки Оновити введені дані будуть збережені (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Редагування профіля 

Пункт Місце навчання використовується для додання нового місця навчання. Це можна 

зробити за допомогою кнопки Додати (Рис. 11).  

 



Інформаційно-аналітична система  18 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

 
Рис. 11. Місце навчання 

Форма для додання нового місця навчання складається з наступних пунктів (Рис. 12): 

• Назва Факультету. 

• Форма навчання. 

• Рік вступу. 

• Спеціальність. 

• Група. 

 

Рис. 12. Додання нового місця навчання 

2.2. Особова картка (викладач). 

Увійшовши до системи, викладач має можливість переглянути і редагувати відомості про свої 

особисті здобутки, це можна зробити у вкладці особова картка (Рис. 13).  
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Рис. 13. Особова картка викладача 

Особова картка викладача складається з таких розділів: 

• показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи; 

• показники навчально-методичної роботи; 

• показники науково-дослідної роботи; 

• показники виховної роботи та науково-дослідної роботи студентів. 

Після заповнення показників по кожному із наведених критеріїв встановлюються певні 

рейтингові бали, передбачені системою. 

Розглянемо, кожен із перерахованих розділів. 

Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи 

 

Рис. 14. Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи 

Даний розділ складається із таких показників (Рис. 14): 

1. Секретар кафедри (коефіцієнт 10.00) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 
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2. Посада (викладач (асистент) (коефіцієнт 7.00), старший викладач (коефіцієнт 10.00), 

доцент (коефіцієнт 15.00), професор (коефіцієнт 20.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

3. Науковий ступінь (кандидат наук (коефіцієнт 20.00), доктор наук (коефіцієнт 30.00)) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",  обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

4. Вчене звання (доцент (коефіцієнт 15.00), професор (коефіцієнт 20.00)) -  натиснувши на 

кнопку "дії" - "редагувати",  обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

5. Участь у роботі вченої ради університету (голова (коефіцієнт 30.00), заступник 

(коефіцієнт 25.00), вчений секретар (коефіцієнт 20.00), член ради (коефіцієнт 15.00)) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",  обираємо відповідний пункт і зберігаємо;  

6. Участь у роботі спеціалізованої вченої ради університету (голова (коефіцієнт 25.00), 

заступник (коефіцієнт 20.00), вчений секретар (коефіцієнт 25.00), член ради (коефіцієнт 

15.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

7. Членство у ВАК України (коефіцієнт 25.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",  

обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

8. Участь у роботі науково-методичної (науково-технічної) ради університету та інших 

дорадчих органів (голова (коефіцієнт 20.00), заступник (коефіцієнт 17.00), вчений секретар 

(коефіцієнт 15.00), член ради (коефіцієнт 10.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

9. Участь у роботі вченої ради Факультету (голова (коефіцієнт 20.00), заступник 

(коефіцієнт 17.00), вчений секретар (коефіцієнт 15.00), член ради (коефіцієнт 10.00)) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",  обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

10. Участь у роботі координаційної ради МОН (коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

11. Участь у роботі редколегії (центральний орган) (голова (коефіцієнт 15.00), відповідальний 

редактор (коефіцієнт 15.00), заступник (коефіцієнт 12.00), вчений секретар (коефіцієнт 

12.00), член редколегії (коефіцієнт 7.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",   

обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

12. Участь у роботі редколегії (місцевий орган) (голова (коефіцієнт 12.00), відповідальний 

редактор (коефіцієнт 12.00), заступник (коефіцієнт 10.00), вчений секретар (коефіцієнт 

10.00), член редколегії (коефіцієнт 5.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати",  

обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

13. Дійсний член НАН України (коефіцієнт 35.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

14. Член-кореспондент НАН України (коефіцієнт 30.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

15. Дійсний член НАПН України (коефіцієнт 30.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

16. Член-кореспондент НАПН України (коефіцієнт 25.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

17. Членство (у галузевих академіях (коефіцієнт 20.00), у громадських академіях (коефіцієнт 

20.00), у міжнародних академіях (коефіцієнт 20.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати",  обираємо відповідний пункт і зберігаємо; 

18. Звання "Заслужений діяч" (коефіцієнт 30.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 

19. Лауреат Державної премії (коефіцієнт 30.00) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

підтверджуємо наш вибір і зберігаємо; 
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20. Заслужений працівник освіти (коефіцієнт 30.00) -  натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", підтверджуємо наш вибір і зберігаємо. 

Показники навчально-методичної роботи

 

Рис. 15. Показники навчально-методичної роботи 

Даний розділ складається із таких показників (Рис. 15): 

1. Кількість розроблених і впроваджених занять (нових лекційних занять (коефіцієнт 15.00), 

нових практичних, семінарських, лабораторних (коефіцієнт 20.00), курсів для іноземних 

студентів (коефіцієнт 20.00)) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо 

кількість занять і зберігаємо; 

2. Кількість удосконалених курсів лекцій, практичних, лабораторних та семінарських 

занять  (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість 

курсів і зберігаємо; 

3. Кількість розроблених типових програм з навчальних дисциплін (Затверджених МОН 

України, штук (коефіцієнт 20.00), Затверджених МОН України, кредитів (коефіцієнт 10.00), 

Затверджених Вченою радою університету, штук (коефіцієнт 15.00), Затверджених 

Вченою радою університету, кредитів (коефіцієнт 7.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість програм і зберігаємо; 

4. Участь у підготовці до друку навчально-методичних комплексів , штук (коефіцієнт 10.00) 

- натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість комплексів і зберігаємо; 

5. Кількість розроблених нових робочих  програм (штук (коефіцієнт 10.00), кредитів 

(коефіцієнт 5.00)) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість і 

зберігаємо; 

6. Кількість розроблених і впроваджених нових засобів контролю знань і умінь студентів 

(коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

7. Кількість комплектів тестових завдань до одного модуля, штук комплектів (коефіцієнт 

10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

8. Кількість мультимедійних супроводів до проведення аудиторних занять (лекційних, 

лабораторних, практичних), штук презентацій (коефіцієнт 5.00) - натиснувши на кнопку 

"дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

9. Кількість підготовлених до друку підручників і навчальних посібників (при умові отримання 

рекомендацій Вчених рад інститутів, університету або інших наукових установ або 
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навчальних закладів) (штук (коефіцієнт 10.00), друкованих аркушів (коефіцієнт 20.00)) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

10. Кількість опублікованих підручників з грифом МОН України (штук (коефіцієнт 20.00), 

друкованих аркушів (коефіцієнт 30.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

вводимо кількість  і зберігаємо; 

11. Кількість навчальних посібників, довідників, словників опублікованих  з грифом МОН 

України (штук (коефіцієнт 17.00), друкованих аркушів (коефіцієнт 25.00)) - натиснувши на 

кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

12. Кількість навчальних посібників, довідників, словників опублікованих  без грифу МОН 

України (штук (коефіцієнт 15.00), друкованих аркушів (коефіцієнт 22.00)) - натиснувши на 

кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

13. Кількість методичних вказівок, виданих університетським тиражем  (коефіцієнт 30.00))- 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

14. Кількість розроблених дистанційних курсів (коефіцієнт 30.00))- натиснувши на кнопку "дії" 

- "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо. 

Показники науково-дослідної роботи 

 
Рис. 16. Показники науково-дослідної роботи 

Цей розділ складається із таких показників (Рис. 16): 

1. Бюджетна НДР з індивідуальним планом (керівник (коефіцієнт 10.00), відповідальний 

виконавець (коефіцієнт 10.00), виконавець (коефіцієнт 10.00))  -  натиснувши на кнопку "дії" 

- "редагувати", обираємо показник і зберігаємо; 

2. Держбюджетна НДР, що розробляється ВОНД (керівник (коефіцієнт 15.00), 

відповідальний виконавець (коефіцієнт 12.00), виконавець (коефіцієнт 10.00))  -  натиснувши 

на кнопку "дії" - "редагувати", обираємо показник і зберігаємо; 

3. Видання наукової монографії  (штук (коефіцієнт 20.00), друкованих аркушів (коефіцієнт 

30.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 
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4. Опублікування наукових, науково-технічних, навчально-методичних статей (Штук) (в 

Україні (коефіцієнт 20.00), в країнах близького зарубіжжя (коефіцієнт 25.00), в країнах 

далекого зарубіжжя (коефіцієнт 20.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

вводимо кількість  і зберігаємо; 

5. Подано заявку на видачу охоронних документів (Штук) (в  Україні (коефіцієнт 20), в інших 

країнах (коефіцієнт 15.00)) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

6. Отримано охоронних документів (Штук) (На винахід в Україні (коефіцієнт 25.00), На 

винахід в інших країнах (коефіцієнт 30.00), На корисну модель в Україні (коефіцієнт 15.00), 

На корисну модель в інших країнах(коефіцієнт 20.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

7. Упорядкування наукових видань літературної і наукової класики, довідників та словників, 

штук (коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

8. Продано ліцензій (Штук)  (в  Україні (коефіцієнт 100.00), в інших країнах (коефіцієнт 

150.00)) -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

9. Отримано відкриттів, зареєстрованих у встановленому порядку (Штук відкриттів) 

(коефіцієнт 100.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

10. Доповідь (Кількість доповідей) (на Міжнародній конференції (коефіцієнт 20.00), на 

Всеукраїнській конференції (коефіцієнт 17.00), на Регіональній конференції (коефіцієнт 

15.00), на Університетській конференції (коефіцієнт 12.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

11. Створення експериментальної науково-дослідної установки, приладу, стенду (Штук 

установок) (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо 

кількість  і зберігаємо; 

12. Захист дисертації під керівництвом викладача (докторської (коефіцієнт 50.00), 

кандидатської (коефіцієнт 30.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати" обираємо 

потрібний параметр  і зберігаємо; 

13. Захист (докторської дисертації викладачем (коефіцієнт 150.00), кандидатської дисертації 

викладачем (коефіцієнт 80.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати" обираємо 

потрібний параметр  і зберігаємо; 

14. Опонувано (Штук відгуків) (докторських дисертацій (коефіцієнт 15.00), кандидатських 

дисертацій (коефіцієнт 10.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо 

кількість  і зберігаємо; 

15. Рецензування та експертиза (Штук рецензій) (докторських дисертацій (коефіцієнт 12.00), 

кандидатських дисертацій (коефіцієнт 7.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

вводимо кількість  і зберігаємо; 

16. Відгуки на автореферати (Штук) (докторських дисертацій (коефіцієнт 6.00), 

кандидатських дисертацій (коефіцієнт 3.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

вводимо кількість  і зберігаємо; 

17. Рецензування підручників, посібників (Штук рецензій) (для ВНЗ (коефіцієнт 10.00), для ЗНЗ 

(коефіцієнт 10.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

18. Рецензування магістерських, дипломних, кваліфікаційних робіт (Штук рецензій) 

(коефіцієнт 5.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 
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19. Кількість публікацій розміщених в репозитарії наукової бібліотеки Університету 

(коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

20. Госпдоговірна НДР (керівник(коефіцієнт 17.00), відповідальний виконавець (коефіцієнт 

15.00), виконавець (коефіцієнт 12.00))  -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

обираємо показник і зберігаємо; 

21. НДР за договором (грантом) із закордонною (міжнародною) організацією (керівник 

(коефіцієнт 20.00), відповідальний виконавець (коефіцієнт 17.00), виконавець (коефіцієнт 

15.00))  -  натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", обираємо показник і зберігаємо. 

Показники виховної роботи і науково-дослідної роботи студентів 

 
Рис. 17. Показники виховної роботи і науково-дослідної роботи студентів 

Цей розділ складається із таких показників (Рис. 17): 

1. Кураторство  (кількість груп (коефіцієнт 10.00))  -  натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість груп і зберігаємо; 

2. Кількість (чергувань в гуртожитку (коефіцієнт 1.00), виховних заходів (коефіцієнт 5.00)) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

3. Керівництво (Студентським науковим гуртком (Кількість студентів) (коефіцієнт 5.00), 

Студентською проблемною групою (Кількість студентів)(коефіцієнт 3.00)) - натиснувши 

на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

4. Кількість спільних зі студентами (Штук публікацій) (Публікацій (коефіцієнт 10.00), 

Публікацій під керівництвом викладача(коефіцієнт 10.00))- натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

5. Підготовлено переможців (кількість осіб) (I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, що зайняли I місця (коефіцієнт 10.00),I туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, що 

зайняли IІ місця (коефіцієнт 7.00), I туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, що зайняли ІІI місця (коефіцієнт 5.00),  IІ туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, що 

зайняли I місця (коефіцієнт 20.00), IІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, що зайняли IІ місця (коефіцієнт 15.00), II туру 
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Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, що 

зайняли IІІ місця (коефіцієнт 10.00), Міжнародної студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей, що зайняли I місце (Кількість студентів, осіб)(коефіцієнт 

25.00), Міжнародної студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, що 

зайняли IІ місце (Кількість студентів, осіб)(коефіцієнт 22.00), Міжнародної студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, що зайняли ІІI місце (Кількість 

студентів, осіб)(коефіцієнт 20.00), Всеукраїнських конкурсів на кращу студентську 

наукову (творчу) роботу, що зайняли I місце (Кількість студентів, осіб)(коефіцієнт 20.00), 

Всеукраїнських конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) роботу, що зайняли IІ 

місце (Кількість студентів, осіб)(коефіцієнт 17.00),  Всеукраїнських конкурсів на кращу 

студентську наукову (творчу) роботу, що зайняли IІІ місце (Кількість студентів, 

осіб)(коефіцієнт 15.00),  Міжнародних конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 

роботу Чемпіонату Європи (світу), що зайняли I місце (Кількість студентів, осіб) 

(коефіцієнт 25.00), Міжнародних конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 

роботу Чемпіонату Європи (світу), що зайняли IІ місце (Кількість студентів, осіб) 

(коефіцієнт 22.00), Міжнародних конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 

роботу Чемпіонату Європи (світу), що зайняли IІІ місце (Кількість студентів, осіб) 

(коефіцієнт 20.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і 

зберігаємо; 

6. Підготовлено учасників (кількість учасників) (I туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей (Кількість учасників) (коефіцієнт 5.00), 

II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей 

(коефіцієнт 5.00), Міжнародної студентської олімпіади з навчальних дисциплін і 

спеціальностей (коефіцієнт 10.00), Всеукраїнських конкурсів на кращу студентську 

наукову (творчу) роботу (коефіцієнт 5.00), Міжнародних конкурсів на кращу студентську 

наукову (творчу) роботу Чемпіонату Європи (світу)(коефіцієнт 10.00)) - натиснувши на 

кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

7. Підготовлено студентів-учасників (кількість студентів) (Міжнародних наукових 

конференцій (коефіцієнт 20.00), Всеукраїнських наукових конференцій (коефіцієнт 15.00),  

Регіональних наукових конференцій (коефіцієнт 10.00), Університетських наукових 

конференцій (коефіцієнт 7.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо 

кількість  і зберігаємо; 

8. Участь у роботі Малої академії наук, конкурсі "Вчитель року" (коефіцієнт 15.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

9. Керівництво учнівськими роботами МАН (Кількість учнів, осіб) (Міжнародними 

учнівськими роботами МАН (коефіцієнт 30.00), Всеукраїнськими учнівськими роботами 

МАН (коефіцієнт 15.00), Регіональними учнівськими роботами МАН (коефіцієнт 10.00), 

Міськими учнівськими роботами МАН (коефіцієнт 7.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

10. Організація та проведення студентських олімпіад (Міжнародних студентських олімпіад 

(Згідно наказів МОН) (коефіцієнт 30.00), Всеукраїнських студентських олімпіад (Згідно 

наказів МОН) (коефіцієнт 25.00), Обласних студентських олімпіад (Згідно наказів МОН) 

(коефіцієнт 20.00), Обласних студентських олімпіад (Згідно наказів МОН) (коефіцієнт 10.00)) 

- натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

11. Керівництво (Магістерськими роботами (коефіцієнт 6.00), Дипломними роботами 

(коефіцієнт 2.00), Стажуванням та підвищенням кваліфікації викладачів (коефіцієнт 

10.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 



Інформаційно-аналітична система  26 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

12. Організація та проведення практик (коефіцієнт 5.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", вводимо кількість  і зберігаємо; 

13. Організація та проведення конференцій, круглих столів, фестивалів  (Міжнародних 

(коефіцієнт 30.00),  Всеукраїнських (коефіцієнт 25.00), Регіональних (коефіцієнт 20.00), 

Університетських (коефіцієнт 15.00)) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", вводимо 

кількість  і зберігаємо. 

2.3. Звіти 

 
Рис. 18. Звіти 

Щоб створити звіт, необхідно перейти до вкладки Звіти. 

Відкривається вікно, де потрібно задати параметри майбутнього звіту, а саме: 

• Назва звіту; 

• Шаблон (Наприклад, Форма 2); 

• Рік (обираємо за який навчальний рік потрібно); 

• Місце роботи (посада і структурний підрозділ). 

Після задання необхідних параметрів створюється звіт. 

 
Рис. 19. Шаблон звіту 
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Створення шаблону звіту. 

Параметри: 

• Назва звіту; 

• Тип звіту (для студентів; викладачів; кафедральний звіт; факультетський звіт); 

• Рік (навчальний рік); 

• Категорія критеріїв (наприклад, для викладачів - показники навчально-методичної роботи 

тощо); 

• Список критеріїв (обираються із переліку, по виду роботи, наприклад із показників 

навчально-методичної роботи). 
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

3.1. Персональні відомості.  

Після входу до системи студент має право переглянути та редагувати дані про себе та про 

роки навчання в університеті (Рис. 20).  

 
Рис. 20. Персональні відомості студента 

Профіль студента складається з таких пунктів: 

• Персональні відомості. 

• Рейтинг по рокам. 

• Місце навчання.  

Розглянемо кожен з них докладніше. 

У пункті Персональні відомості містяться основні дані та місце у рейтингу студента. 

Натиснувши кнопку Редагувати, відкриється вікно в якому можливо внести корективи до основних 

даних користувача (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Редагування профіля користувача 
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Після внесення коректив потрібно натиснути кнопку Оновити і всі дані будуть збережені. 

Наступний пункт Рейтинг по рокам, в якому відображається вся діяльність студента в балах 

протягом обраного навчального року (Рис. 22). 

 
Рис. 22. Рейтинг студента 

В пункті Місце навчання не додано жодного запису. Для додання нового місця потрібно 

вибрати рік, відповідно до якого, буде зроблений запис та натиснути кнопку Додати (Рис. 23).  

 
Рис. 23. Місце навчання 

Після цього відкриється вікно,яке буде містити поля для заповнення. Їх можна відредагувати, 

вибравши з переліку потрібний Факультет ,Рік вступу та Форму навчання або додати нові дані у 

поля Спеціальність та Група.  

 
Рис. 24. Редагування Місця навчання 
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Натиснувши кнопку Зберегти, дані будуть успішно збережені та відображені. 

3.2. Особова картка (студент). 

Система оцінювання діяльності студентів складається з таких розділів: 

• показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи; 

• показники навчальних досягнень; 

• показники науково-дослідної роботи; 

Після заповнення показників по кожному із наведених критеріїв формується рейтингова 

таблиця з певними балами. 

Розглянемо, кожен із перерахованих розділів. 

Показники досягнутого рівня кваліфікації та організаційної роботи. 

1. Участь в роботі Вченої ради інституту (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

2. Профспілкова діяльність (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Студентське самоврядування (коефіцієнт 12.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

Показники навчальних досягнень. 

1. Результати заліково-екзаменаційних сесій (коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" 

- "редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

2. Результати міжсесійного контролю знань студентів (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на 

кнопку "дії" - "редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

Показники науково-дослідної роботи. 

1. Опубліковано науково-технічних статей (коефіцієнт 30.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

2. Участь у студентських наукових гуртках (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Участь у студентських мистецьких студіях, спортивних секціях (коефіцієнт 7.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

4. Переможець (учасник) І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо відмітку і зберігаємо; 

5. Переможець (учасник) ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо відмітку і зберігаємо; 

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

роботу (коефіцієнт 25.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо відмітку і 

зберігаємо; 

7. Переможець (лауреат) Міжнародних конкурсів на кращу студентську наукову (творчу) 

роботу (Чемпіонату Європи, світу) (коефіцієнт 35.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

8. Учасник наукових конференцій (Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, 

університетських) (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо 

відмітку і зберігаємо; 
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РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ 

4.1. Оцінювання діяльності кафедр. 

Система оцінювання діяльності кафедр передбачає ряд показників, які формують загальний 

рейтинговий бал відповідної кафедри. Для перегляду рейтингової таблиці потрібно вибрати Рік та 

Факультет (Рис. 25). 

 
Рис. 25. Рейтинг кафедр 

Розглянемо кожен з показників, які визначають  рейтинг, детальніше. 

1. Кількість штатних ставок (всього) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо 

кількість і зберігаємо; 

2. Наявність у складі кафедри НДЛ (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Наявність у складі кафедри НДЦ (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо відмітку і зберігаємо; 

4. Кількість організованих і проведених Всеукраїнських конференцій на базі кафедри (кількість 

заходів) (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і 

зберігаємо; 

5. Кількість організованих і проведених Міжнародних конференцій на базі кафедри (кількість 

заходів) (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і 

зберігаємо; 

6. Кількість організованих і проведених регіональних конференцій на базі кафедри (кількість 

заходів) (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і 

зберігаємо; 

7. Кількість організованих і проведених університетських конференцій на базі інституту 

(університету) (кількість заходів) (коефіцієнт 12.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

8. Кількість організованих і проведених кафедрою Всеукраїнських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 
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9. Кількість організованих і проведених інститутом Міжнародних студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, чемпіонатів 

тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 12.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", 

ставимо кількістьі зберігаємо; 

10. Кількість організованих і проведених кафедрою регіональних студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

11. Кількість організованих і проведених кафедрою університетських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 5.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

4.2. Оцінювання діяльності факультету. 

За допомогою системи оцінювання діяльності підрозділів можна переглянути результати 

діяльності кожного факультету (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Діяльність факультетів 

Після вибору потрібного  факультету переходимо до вкладки,яка відображає основні дані 

про факультет.  

Діяльність факультету складається з таких пунктів: 

• Відомості. 

• Критерії. 

• Стуктура. 

Розглянемо кожен з них докладніше. 

Вкладка Відомості містить дані про декана факультету, загальне місце у рейтингу, та кількість 

підрозділів ,які входять до факультету (Рис. 27). 
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Рис. 27. Відомості про факультет 

Вкладка Критерії формує дані за загальними показниках для всіх факультетів (Рис. 28). 

 
Рис. 28. Критерії 

Показники факультетів поділяються на наступні види: 

• Економічні показники. 

• Показники науково-дослідної роботи і міжнародного співробітництва. 

• Показники розвитку НТТ. 

• Показники успішності студентів (стаціонар). 

Розглянемо кожен з показників докладніше. 

Економічні показники. 

1. Відсоток числа випускників стаціонару, які навчалися за державні кошти і працевлаштовані 

за отриманим фахом (вказати у %) (коефіцієнт 10.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

2. Відсоток числа студентів стаціонару, які навчаються за контрактною формою оплати 

навчання (вказати у %) (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо 

кількість і зберігаємо; 

Показники науково-дослідної роботи і міжнародного співробітництва. 

1. Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників інституту для 

проведення наукової та викладацької роботи, стажування (кількість осіб)  (коефіцієнт 20.00)- 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

2. Кількість організованих і проведених Всеукраїнських конференцій на базі факультету 

(університету) (кількість заходів) (коефіцієнт 14.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Кількість організованих і проведених Міжнародних конференцій на базі факультету 

(університету) (кількість заходів) (коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 
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4. Кількість організованих і проведених регіональних конференцій на базі факультету 

(університету) (кількість заходів) (коефіцієнт 16.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

5. Кількість організованих і проведених університетських конференцій на базі факультету 

(університету) (кількість заходів) (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

6. Обсяги фінансування НДР на факультет іншими міністерствами і відомствами, 

госпдоговірна тематика (тис. грн) (коефіцієнт 25.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

7. Обсяги фінансування НДР на факультет МОН України (тис. грн) (коефіцієнт 15.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

8. Обсяги фінансування НДР на факультеті урядові гранти (тис. грн) (коефіцієнт 20.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

9. Обсяги фінансування НДР в інституті:гранти закордонних організацій (тис. грн) (коефіцієнт 

25.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількістьі зберігаємо; 

10. Чисельність іноземних громадян, які навчаються на факультеті (студенти, аспіранти, 

стажисти-дослідники тощо) (кількість осіб) (коефіцієнт 20.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

11. Чисельність студентів, аспірантів, направлених на навчання, виробничу практику за 

профілями підготовки або стажування до закордонних організацій (кількість осіб) 

(коефіцієнт 23.00) - натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

Показники розвитку НТТ. 

1. Кількість організованих і проведених факультетом Всеукраїнських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 10.00)- натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

2. Кількість організованих і проведених факультетом Міжнародних студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 15.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Кількість організованих і проведених факультетом регіональних студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 7.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

4. Кількість організованих і проведених факультетом університетських студентських 

олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо (кількість заходів) (коефіцієнт 5.00) - натиснувши на кнопку "дії" - 

"редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

Показники успішності студентів (стаціонар). 

1. Успішність за результатами зимової підсумкової атестації (сесії), % (коефіцієнт 10.00)- 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

2. Успішність за результатами літньої підсумкової атестації (сесії), %. (коефіцієнт 10.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо відмітку і зберігаємо; 

3. Якість за результатами зимової підсумкової атестації (сесії), % (коефіцієнт 12.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 

4. Якість за результатами літньої підсумкової атестації (сесії), % (коефіцієнт 12.00) - 

натиснувши на кнопку "дії" - "редагувати", ставимо кількість і зберігаємо; 
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Вкладка Структура містить перелік  всіх кафедр, які відносяться до даного факультету (Рис. 

29).  

 
Рис. 29. Структура факультету 

Після вибору кафедри відкривається список викладачів,які прикріплені до даної кафедри. 

Кожен з них має свій відповідний рейтинг (Рис. 30). 

Пункт Рейтинг формується відповідно до діяльності кожного викладача. Діяльність 

визначається показниками, які в подальшому складають особову картку викладача та його 

загальний рейтинг (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Викладачі кафедри 

Після вибору будь-якого викладача відкриється вікно, де описано показники та загальний 

бал викладача на факультеті (Рис. 31). 

 
Рис. 31. Показники 
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РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ  

5.1. Упрвління користувачами 

Для налаштування інформаційно-аналітичною ситеми була розроблена адміністративна 

панель управління.  

Користувачі системи. 

 
Рис. 32. Користувачі 

Кнопка адміністративної частини – користувачі (Рис. 32). На цій вкладці розміщені всі 

зареєстровані користувачі системи. Є три ролі користувачів – це адміністратори, викладачі та 

студенти. Адміністратори системи – це користувачі, які налаштовують систему. 

Користувачі студенти та викладачі – це користувачі, які беруть участь у рейтинговому 

оцінюванні їх діяльності між собою по групам (студенти зі студентами, викладачі з викладачами). 

Ролі користувачів викладач та студент автоматично визначаються після реєстрації в системі.  

Користувачі системи повинні мати облікові записи в корпоративній пошті університету. Наприклад, 

якщо домен npu.edu.ua – тоді цей користувач є  викладачем і його обліковий запис автоматично 

потрапляє до групи викладачів, а якщо домен std.npu.edu.ua – то цей користувач є студентом і він 

потрапляє у відповідну групу. 
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5.2. Упрвління підрозділами 

Факультети. 

На Рис. 33 вказано факультети університету, де використовується дана система. В правій 

частині є можливість редагувати назву факультету. 

 
Рис. 33. Факультети 

Щоб додати факультет в загальний список, потрібно натиснути на кнопку додати факультет. 

Яка розміщена праворуч (Рис. 34). 

 
Рис. 34. Додавання факультету 

Форма для додавання факультету, має такі поля: 

• Назва (потрібно вказати назву факультету); 

• Короткий опис (потрібно вказати короткі відомості про створюваний факультет); 

• Керівник (потрібно вказати декана (директора) відповідного факультету); 

• Менеджер (потрібно вказати відповідального адміністратора факультету).  
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Кафедри 

 
Рис. 35. Кафедри 

На Рис. 35 вказано кафедри університету, де використовується дана система. В правій 

частині є можливість редагувати назви кафедр. 

Щоб додати кафедру в загальний список, потрібно натиснути на кнопку додати кафедру. 

Яка розміщена справа. 

 
Рис. 36. Додавання кафедри 

Форма для додавання кафедри, має такі поля: 

• Назва (потрібно вказати назву факультету); 

• Факультет (потрібно обрати з переліку відповідний факультет); 

• Керівник (потрібно вказати завідувача кафедри); 

• Менеджер (потрібно вказати відповідального адміністратора даної кафедри).  
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Посади 

 
Рис. 37. Посади 

На Рис. 37 вказано викладацькі посади. В правій частині є можливість редагувати назви 

посад. 

Щоб додати посаду в загальний список, потрібно натиснути на кнопку додати посаду. Яка 

розміщена справа. 

 
Рис. 38. Додвання посади 

Форма для додавання посади містить єдине поле з назвою посади, яку потрібно додати. 
Навчальні роки 

 
Рис. 39. Навчальні роки 

На Рис. 39 вказано навчальні роки.  Категорія навчальні роки містить прапорці з стовпцями: 

активний (є можливість переглянути, який навчальний рік активний в системі); можливість 

редагувати навчальний рік (тобто можливість внесення змін); кількість критеріїв (критерії за якими 
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визначаються рейтингові списки учасників- викладачів, студентів); дії (редагувати навчальний рік 

та додати критерії до даного року). 

Щоб додати новий навчальний рік в загальний список, потрібно натиснути на кнопку 

додати рік. Яка розміщена праворуч. 

 
Рис. 40. Додавання навчального року 

Форма для додавання року, містить поле з назвою навчального року та переліком критеріїв, які 
містяться в системі і їх потрібно обрати для новоствореного року. 

Критерії 

 
Рис. 41. Критерії 

На Рис. 41 вказано критерії рейтингової системи. Які поділяються на категорії та групи. 

Щоб додати новий критерій в загальний список, потрібно натиснути на кнопку додати 

критерій. Яка розміщена справа. 
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Рис. 42. Додавання критеріїв 

Форма для додавання критеріїв, має такі поля (Рис. 42): 

• Назва (потрібно вказати назву критерію); 

• Коефіцієнт(потрібно вказати значущість критерію в порівнянні з іншими); 

• Опис (потрібно вказати короткі відомості про новостворений критерій); 

• Група критеріїв(потрібно обрати до якої із переліку груп відноситься новостворений 
критерій); 

• Категорія критерію (потрібно обрати до якої із переліку категорій відноситься 
новостворений критерій); 

• Тип (потрібно обрати тип новостворений критерій). 
Групи критеріїв 

Щоб створити групу критеріїв потрібно в меню критерії-групи критеріїв, в правому верхньому 

кутку натиснути на кнопку додати групу критеріїв (Рис. 43, Рис. 44). Після створення групи її можна 

редагувати та змінювати (доповнювати критеріями тощо). 

 
Рис. 43. Групи критеріїв 
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Рис. 44. Додавання групи критеріїв 

Категорії  критеріїв 

Щоб створити категорію критеріїв потрібно в меню критерії-категорії критеріїв, в правому 

верхньому кутку натиснути на кнопку додати категорію (Рис. 45, Рис. 46). Після створення категорії 

її можна редагувати та змінювати (доповнювати групами критеріїв тощо). 

 
Рис. 45. Категорії  критеріїв 

 
Рис. 46. Додавання категорії критеріїв 
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Звіти 

В адміністративній панелі  є вкладка звіти. В цій вкладці розміщуються шаблони звітів (Рис. 

47).  

 
Рис. 47. Звіти 

Щоб додати шаблон звіту, в правому кутку потрібно натиснути додати шаблон звіту. 

 
Рис. 48. Додвання шаблону звіту 

Шаблон звіту містить поля:  

• Назва (звіту, в залежності від призначення); 

• Тип звіту (для викладачів, студентів тощо); 

• Рік (потрібно обрати за який навчальний рік потрібно сформувати звіт); 

• Категорія (обрати категорію: навчально-виховна діяльність тощо). 

• Список критеріїв (із переліку критеріїв за категорією обрати тільки ті, які цікавлять 

звітуючого). 
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