
ЗВІТ 

Науково-педагогічного працівника 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

посада (із зазначенням кафедри, факультету), учене звання, науковий ступінь 
 
 

(звітний період) 

 

 

1. Навчальна робота. 

У звіті наводяться відомості про обсяг навчальної роботи по навчальних роках, у тому 

числі читання лекцій, проведення практичних, семінарських, лабораторних занять (в 

годинах); наводиться перелік лекційних курсів, які викладав науково-педагогічний 

працівник (з позначенням, кому викладав, які курси були для науково-педагогічного 

працівника новими, які курси були запропоновані науково-педагогічним працівником); 

наводяться дані про керівництво дипломними роботами. 

2. Методична робота. 

Надається перелік підготовлених конспектів лекцій (для навчальних дисциплін, які 

вводиться вперше), описів лабораторних робіт, збірок завдань, іншої навчально- 

методичної літератури. У звіті наводяться відомості про розробку і підготовку нових 

лабораторних робіт; розміщення навчально-методичної літератури в електронному архіві 

(репозитарії університету); участь у розробці навчальних планів, навчальних програм, 

робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; підготовку комп’ютерного 

програмного забезпечення навчальних дисциплін; розробку і впровадження наочних 

навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і 

технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації 

навчального процесу; виконання інших видів методичної роботи. Складання 

екзаменаційних білетів; завдань для проведення підсумкового контролю; завдань для 

проведення тестового контролю. 

3. Наукова робота. 

У звіті наводяться відомості про виконання планових наукових досліджень (з 

позначенням назв тем НДР, терміни виконання, джерела фінансування, частки ставки 

(ступінь участі); одержання охоронних документів (патентів, авторських свідоцтв); 

підготовка студентів до Всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад та турнірів 

(вказуються прізвища, ініціали, результат участі студентів в олімпіадах та турнірах); 

підготовка студентів до участі в конкурсах наукових робіт (вказати прізвища, ініціали, 

результати участі в конкурсах); одержання наукових премій, нагород, відзнак; участь у 

міжнародних наукових проектах; участь у конкурсах на здобуття міжнародних, 

вітчизняних наукових і навчальних проектів; виконання інших видів наукової роботи. 

Надається список виданих монографій, підручників, навчальних посібників, методичних 

вказівок (з указанням, які з видань одержали грифи МОН України), статей, з них фахових, 

зарубіжних. з імпакт-фактором, зі студентами; наводиться перелік підготовлених 

електронних підручників. Рецензування монографій, підручників навчальних посібників, 

словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, 

тематичних планів тощо. Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників. 

 

4. Організаційна робота. 

Наводяться відомості про участь у профорієнтаційній роботі, довузівській підготовці 

молоді та у працевлаштуванні випускників; про участь в організації та проведенні 



наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, олімпіад, експедицій, 

конкурсів тощо; участь у роботі редакційних колегій; участь у виховній роботі 

студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи; 

керівництво студентським гуртком; участь у виставках; виконання інших видів 

організаційної роботи. У звіті наводяться відомості щодо участі в організації та 

проведенні виховних, культурно-масових,   спортивних,   інших   позанавчальних 

заходах; робота у гуртожитку; виконання інших видів організаційної роботи. 

5. Підвищення кваліфікації. 

Наводяться дані про проходження стажування (з позначенням терміну, місця 

проходження, результатів стажування); інші форми підвищення кваліфікації. 

6. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 
 

№ 

з/п 

Номер підпункту п. 38 
Ліцензійних умов Вихідні дані 
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