
ПОКАЗНИКИ  

рейтингу науково-педагогічних працівників   

(науково-мистецька діяльність за 2021-2022 навчальний рік) 

 

Показники рейтингу за МОН та МКІП 

Показник Результат (норматив, бали)  

Доктор наук 1,5 

Кандидат наук/Доктор філософії/Доктор мистецтв  5 

Доцент 5,5 

Професор 2,5 

Академік, член-кореспондент НАМУ 1,5 

Звання "Заслужений.." 3,5 

Звання "Народний…" 1 

Scopus  5 

Scopus (у співавторстві) 5 

WoS 8 

WoS (у співавторстві) 8 

Scopus/Web of Science, член редколегій журналів 0,5 

Статі за науковим напрямом у наукових виданнях 

(журналах), Категорія "Б"  

7 

Статі за науковим напрямом у наукових виданнях 

(журналах) інших держав 

6 

Монографії  0,5 

Монографії  0,5 

Підручників з грифом 0 

Підручників з грифом (у співавторстві) 0 

Навчальних посібників 0 

Навчальних посібників (у співавторстві) 0 

Свідоцтва на авторське право 3 

Свідоцтва на авторське право (зі співавторами) 3 

Творчі об’єкти інтелект. власності (мистецькі, 

дизайнерські, архітектурні розробки, які 

задокументовані у форматах каталогів, офіційних 

листах) 

7 

Творчі об’єкти інтелект. власності (зі співавторами) 1 

Лекції/майстер-класи у мистецьких закладах і 

установах, участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності 

8 

Член журі міжнар. і всеукр. мистецьких фестивалів, 

конкурсів, оргкомітетів культурно-мистецьких заходів 

1 

Статті культурно-мистецького спрямування - 

аналітичні, публіцистичні, просвітницькі 

2 

Статті культурно-мистецького спрямування (у 

співавторстві) 

1 

Виступи культурно-мистецького спрямування на радіо, 

телебаченні та в онлайн-медіа - Аналітичні, 

публіцистичні, просвітницькі та інші 

0,5 

Довідка у Вікіпедії (українській та зарубіжних) 0,5 

Керівник студента у національному мистецькому, 

дизайнерському, архітектурному конкурсі 

1,5 

Керівник студента у  міжнародному мистецькому, 

дизайнерському, архітектурному конкурсі 

1 

Участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності 

10 



Член рад, комісій, робочих груп або експерт, яких було 

залучено органами влади та/або у якості експертів 

фондами, які надають гранти 

0,5 

Реалізація наукових, науково-творчих робіт та проектів, 

присвячених питанням дослідження та популяризації 

національного культурного надбання 

3 

Публікації у каталогах  національних  виставок 0,1 

Публікації у каталогах закордонних виставок 0 

Публікація статей за участю студентів 0,2 

Публікація у каталогах  національних  виставок 0,1 

Публікація у каталогах закордонних виставок 0 

Персональні виставки за межами України 0 

Персональні виставки в межах України 1 

Державні нагороди (премії, стипендії, ґранти тощо) 0,5 

Підготовка студентів, які брали участь у олімпіадах, 

конкурсах (1 тур) 

3 

Підготовка студентів, які брали участь у олімпіадах, 

конкурсах (2 тур) 

3 

Підготовка студентів, які одержали нагороди за 

результатами 2 туру в олімпіадах, конкурсах    

6 

 

  

  

Показники рейтингу за ХДАДМ 

Академік, член-кореспондент НАМУ 1,5 

Доцент 5,5 

Професор 2,5 

Державне почесне звання (Заслужений, Народний) 4,5 

Професор ХДАДМ, Доцент ХДАДМ 0,5 

Монографії 0,5 

Підручників з грифом 0 

Навчальних посібників 1 

Стаття у інших виданнях 9 

Тези конференції 5 

Статті у виданнях про творчість та особливі досягнення 

викладача за 2 попередні роки та поточний рік 

2 

Участь у виставках без публікацій у каталогу в межах 

України 

3 

Участь у виставках без публікацій у каталогу за 

кордоном 

3 

Персональна виставка без публікацій у каталогу 5 

Експонування робіт: Україна 5 

Експонування робіт: за кордонні 0,1 

Наукове керівництво:  

дисертація захищена у термін навчання 

6 

Наукове керівництво: дисертація захищена через 1 рік 

після навчання  

2 

Викладачі, що закінчили аспірантуру та не захистили 

дисертацію 

0,1 

Підготовка студента обласного, міського конкурсу, 

олімпіади, тощо 

3 

Підготовка студента до конкурсу, виставки, олімпіади у 3 



межах України 

Підготовка студента до конкурсу, виставки, олімпіади 

за кордоном 

3 

Реалізація 

спільних творчих проектів із зарубіжними мистецьким

и ЗВО відповідно до підписаних угод про співпрацю 

3 

Організація і підтримка угод про співробітництво з 

ЗВО, або установами України 

10 

Організація і підтримка угод про співробітництво з 

ЗВО, або установами зарубіжних країн 

10 

  

  

  

  

  

  
 


