
ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Вченої ради Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

щодо питання «Про рейтингове оцінювання наукової діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр базового університету 

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 у 2020 році» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-

педагогічної роботи професора Чайченка С.О. «Про рейтингове оцінювання 

наукової діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр базового 

університету 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» у 2020 році», Вчена рада відзначає, що за 

результатами рейтингового оцінювання в 2020 році 89 % науково-

педагогічних працівників мають достатній рівень, 11 % – незадовільний. 

Досягнуті показники свідчать про належну організацію та успішність 

наукової та науково-методичної роботи. 

 

На підставі звіту та за результати обговорення Вчена рада ухвалює: 

1. Виголосити подяку завідувачам кафедр, які зайняли 1–3 місця в 

рейтинговому оцінюванні: математики та інформатики (д.ф.-м.н., 

проф. Чуйко С.М.), методики навчання математики та методики навчання 

інформатики (д.пед.н., доц. Величко В.Є.), теорії і практики початкової 

освіти (д.пед.н., проф. Гаврілова Л.Г.) 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи. 

Термін: до 03.02.2021 р. 

2. Науково-педагогічних працівників професора Чуйка С.М., доцента 

Величка В.Є., асистента Вознюк А.А. нагородити грошовою премією у 

розмірі 0,5 від посадового окладу. Ст. викладача Пристинську Т.М. та 

ст. викладача Руденко М.Ю. нагородити грошовою премією у розмірі 0,25 від 

посадового окладу. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи, гол. бухгалтер. 

Термін: протягом року з урахуванням 

фінансового стану. 



3. Зобов’язати завідувачів кафедр здійснювати розподіл навантаження 

по кафедрі з урахуванням персональних рейтингових показників науково-

педагогічних працівників. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

декани факультетів, проректор з 

науково-педагогічної роботи. 

Термін: до 01.10.2021 р. 

4. Провести обговорення результатів рейтингового оцінювання на 

засіданнях кафедр і вчених рад факультетів і розробити заходи щодо 

підвищення якості роботи науково-педагогічних працівників університету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

декани факультетів. 

Термін: постійно. 

5. Викласти зміст цього рішення у вигляді наказу по університету та 

оприлюднити на сайті. 

Відповідальні: проректор з науково-

педагогічної роботи. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи професора Чайченка С.О. 


