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Вступне слово 
 

РЕЙТИНГУВАННЯ – ОСНОВА МОТИВАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ І ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

У жовтні 2020 р. Київському національному університету технологій та 

дизайну виповнилось 90 років. Він створений на початку епохи індустріалізації 

країни як інститут і був покликаний займатись підготовкою кадрів для 

промисловості і, в першу чергу, для легкої промисловості. У 30-ті роки 

Інститут (нині КНУТД) готував інженерів технологів для виробництва шкіри, 

хутра, текстилю, інженерів-економістів і інженерів-хіміків. Нині університет є 

флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної 

промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та 

дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, 

юриспруденції та ін. Освітній процес забезпечує близько 500 викладачів.  

Діяльність викладача, вчителя, педагога регламентується Законом 

України «Про вищу освіту». Зокрема пункт 2 Закону встановлює, що робочий 

час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, 

методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. 

Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, 

дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших 

трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час 

виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших 

трудових обов’язків. 

Слід зазначити, що викладач завжди знаходиться «на передовій», тому що 

він повинен бути готовим відповідати на виклики сучасного світу. Виклики 

висувають особливі вимоги до сучасного викладача як суб'єкта освітнього 

процесу в університеті. До числа таких вимог можна віднести: володіння 

англійською мовою (рівень не нижче В1 (середній) за міжнародною шкалою 

CEFR відповідно до вимог Сертифікату EMI Skills); розуміння соціально-

психологічних особливостей студентів відповідно до їх національної 

приналежності; активна включеність в університетське співтовариство 

співробітників, причетних до вирішення завдань соціокультурної адаптації 

студентів; впевнене володіння цифровими освітніми технологіями. Відзначу 

також, що одним з найважливіших вимог є особистий приклад викладача. Тому 

в КНУТД велике значення приділяється особистості викладача, його 

професіоналізму і постійному підвищенню людського капіталу університету.  

Діяльність КНУТД з економічної точки зору являє собою процес надання 

освітніх послуг населенню. В процесі освітньої діяльності в університеті 

виробляється освітня послуга, яка відноситься до соціально-культурних 

(нематеріальних) послуг і вона спрямовується на задоволення духовних, 

інтелектуальних, етичних потреб споживача. Поняття освітньої послуги 

дозволяє розглядати професійну підготовку на вишівському етапі навчання як 

продукт, який отримується тими, хто навчається в процесі її отримання, і як 
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результати надання послуги полягає в задоволенні потреб тих, хто навчається з 

метою засвоєння професійних компетентностей за обраними спеціальностями. 

Освітній продукт створюється, в першу чергу, завдяки праці. Праця – це 

насамперед процес, що відбувається між викладачем і студентом під час 

навчання. Як економічний ресурс, праця – це розумові і фізичні здібності 

людей, які застосовуються у виробництві товарів і послуг. Праця в освітньому 

процесі включає в себе, перш за все, працю викладачів. Викладач – центральна 

фігура освітнього процесу, яка впливає на реальний навчальний стан освітнього 

процесу у закладі вищої освіти та вживає заходів, необхідних для підвищення 

економічної ефективності освітнього процесу. Від нього певною мірою 

залежить економічний результат освітньої діяльності загалом.  

Сам процес навчання – це процес певного впливу викладача на студента, 

а точніше – певні дії зі студентами. Від цієї взаємодії, активності, ініціативи і 

креативності викладачів і тих, хто навчається, від відкритості їх співпраці в 

досягненні цілей залежать ефективність освітньої діяльності та її економічний 

аспект.  

Досягнення стратегічних цілей розвитку університету, розв’язання 

проблем підвищення ефективності і якості освітньої діяльності передбачає 

застосування сукупності певних прийомів, засобів і методик теоретичних 

розробок, а також практики їх впровадження.  

Методологічною базою наших розробок стали положення класичної 

теорії мотивації, суть якої полягає в тому, що людина по своїй природі має 

широкий спектр потреб, які вона прагне задовольнити і це є мотивом її 

поведінки.  

З метою ефективного управління університетом розроблений інструмент 

оцінювання діяльності факультетів, інститутів, кафедр, викладачів – це 

рейтингування. Рейтингування визначає параметри і враховує інтереси різних 

суб'єктів у процесі управління університетом та створює високу внутрішню 

мотивацію, і сприяє розвитку творчості у викладачів через матеріальне 

заохочення. 

Взагалі рейтинги є різні і їх складають: засоби масової інформації; 

некомерційні дослідницькі організації; університети або їх об'єднання; урядові 

інстанції та інші організації. 

Рейтингування університетів проводиться не лише на національних 

ринках освітніх послуг, а й у міжнародному співробітництві. Так розроблені 

рейтингові оцінювання на різних рівнях – глобальні, регіональні та національні. 

Рейтингування як інструмент управління якістю освіти і як інструмент 

управління університетом базується на так званих Берлінських принципах. Він 

повинен бути: багатомірним (враховувати різноманітні місії університетів – 

освіту, дослідження, інновації, інтернаціоналізацію та вплив на громаду), 

незалежним (не має підтримуватися державними установами чи самими 

університетами), прозорим (надавати користувачам всі відомості про 

індикатори та чинники рейтингування) та глобальним (включати університети 

за межами Європи, а саме: з США, Азії, Австралії).  
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 Україна не залишається осторонь світових процесів рейтингування 

університетів, що проявляється як в участі вітчизняних університетів у 

зарубіжних рейтингових проєктах, так і в проведенні національного 

рейтингування закладів вищої освіти (ЗВО). 

 
 

Підтвердженням високих здобутків Університетської спільноти є 

входження до рейтингу World University Rankings компанії QS (Велика 

Британія): EECA – регіональний рейтинг університетів Східної Європи та 

Центральної Азії. КНУТД увійшов у групу 301-350 серед 400 номінованих 

університетів регіону. За масштабність і новаторську методику дослідження 

його цінують в усьому світі. Він ранжується за показником досягнень ЗВО у 

галузі освіти й науки. Та уважається одним з найбільш впливових глобальних 

рейтингів ЗВО. Він оцінює університети за наступними показниками: 

активність і якість науково-дослідної діяльності, думка роботодавців і 

кар'єрний потенціал, викладання й інтернаціоналізація. Щорічно в дослідженні 

оцінюються понад 2,5 тисяч ЗВО по усьому світу. За його підсумками 

складається рейтинг 500 кращих 

університетів світу. 

У 2021 році світовий рейтинг 

GreenMetric World University Rankings 

удостоїв честі бути занесеним до цього 

рейтингу і Київський національний 

університет технологій та дизайну.  

Університет при формуванні 

своїх програм стратегічного розвитку 

орієнтується на досягнення високих 

позицій не тільки в інституційних 

рейтингах, а й в світових предметних та 

галузевих рейтингах. Це сприяє зростанню академічної репутації університету 

та створює умови для досягнення цілей і ефективності діяльності в цілому. Цей 
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чинник є ключовим в залученні уваги до нашого університету світової 

академічної спільноти, бізнес-партнерів, спонсорів, вступників та їх батьків.  

Заслуговує на увагу 

рейтингування світових шкіл 

моди та дизайну. Так, 

Американський журнал 

CEOWORLD Magazine, який є 

провідним у світі бізнесу і 

технологій, оприлюднює 

результати щорічного рейтингу 

кращих дизайнерських шкіл 

світу. Методологія рейтингу 

закладів вищої освіти 

спирається виключно на три 

чинники: знання і практичний 

досвід, вплив і значення. Варто 

відзначити, що з 2019 р. 

КНУТД у світовому рейтингу за напрямом «Кращі світові школи моди та 

дизайну» займає 62 позицію, у Європі – 36 місце.   

  Також КНУТД є членом Великої Хартії університетів із 2018 р. та 

увійшов у ТОП-100 університетів Китаю з іноземними інвестиціями. У 2019 р. 

КНУТД увійшов у ТОП-10 університетів України, до яких вступило найбільше 

іноземних студентів. 

Рейтинг 

університету залежить 

насамперед від 

рейтингу науково-

педагогічних 

працівників. Вони є 

ключовою фігурою 

системи вищої освіти, 

вони забезпечують 

якість підготовки 

кадрів вищої школи. 

Саме від кваліфікації 

викладача, його 

педагогічної 

компетентності та майстерності, умов праці та життя, людських і моральних 

якостей, загальної культури залежить не лише якість підготовки фахівців, а й 

результативність навчального процесу загалом. Інтелектуальний потенціал, а 

точніше, його кадрова складова, нині є головною конкурентною перевагою 

будь-якого закладу вищої освіти. 

Університетський рейтинг науково-педагогічних працівників є 

інструментом оцінки певних аспектів діяльності університету, з якою 
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ототожнюється успіх і розвиток КНУТД. У практиці управління Київським 

національним університетом технологій та дизайну багато років поспіль 

встановлені сучасні кваліфікаційні вимоги – які саме результати наукової 

діяльності повинні демонструвати науково-педагогічні працівники вишу. Це 

відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», де зазначено, що усі 

заклади вищої освіти зобов'язані проводити наукові дослідження.  

 Успішність та ефективність наукової роботи університету оцінюється 

шляхом розрахунку певних кількісних показників за рік. Два із них є 

основними – обсяг фінансування наукових та науково-технічних проєктів та 

кількість публікацій у Scopus. За рейтингом наукометричної бази Scopus 

КНУТД займає 34 позицію серед закладів вищої освіти країни. 

Висока якість підготовки 

випускників КНУТД підтверджується 

результатами всіх атестацій вишу, а 

також багатьма рейтинговими 

оцінюваннями, наприклад: дипломом 

якості «Лідер національної системи 

рейтингового оцінювання вищих 

навчальних закладів України», виданий 

Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України (2012 р.); нагороджено 

сертифікатом та статус-званням «Вибір 

України 2020 року» згідно з 

рейтингуванням бізнесу та показниками 

фінансово-господарської діяльності.  

Університет є одним із перших 

українських закладів вищої освіти, який 

пройшов у 2017 році незалежні зовнішні 

аудити, що проводились національним 

сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» 

та міжнародним сертифікаційним 

центром «QMSCERT», в результаті чого 

отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості освітньої 

діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що є свідченням 

того, що університет працює з європейською якістю.  

Протягом 2010-2020 років на Міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» 

університет брав участь і отримував медалі. Увесь цей час університету 

щорічно присвоюється звання «Лідер сучасної освіти». Згідно з національними 

рейтингами Міністерства освіти і науки України, такими, як консолідований 

«Кращі ЗВО України», «Компас» та інші університет посідає почесні місця 

серед лідерів вищої школи країни. Так, за результатами рейтингу вишів «ТОП-

200 України» у 2020 році КНУТД посів 21 місце і 5-те серед технічних 

університетів.  
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Одним із важливих чинників, 

що забезпечують поступальне 

підвищення основних показників 

університету, є не лише створення і 

реалізація Програм розвитку 

університету, але й механізми 

оцінки та стимулювання діяльності 

підрозділів, а через них і 

співробітників. Основними серед 

них є внутрішньоуніверситетська 

система рейтингування 

структурних підрозділів.  

Рейтинги університету – це не 

самоціль, а оцінка діяльності 

колективу в конкретний період 

часу. Вони стимулюють зростання 

конкурентоздатності, входження в 

число кращих університетів світу, стають привабливими не тільки для 

вітчизняних, але і для закордонних студентів. 

Мотивацією для підвищення потенціалу університету, підвищення його 

іміджу і результативності є вдосконалення і диференціація оплати праці 

викладачів за результатами якості їхньої роботи (а це впливає на якість 

навчання), збільшення надходжень від наукових грантів, проєктів, бізнесу та 

публікацій в наукометричних журналах; збільшення надходжень від бізнесу для 

розвитку матеріально-технічної бази кафедри, факультету, інституту.   

Рейтинг викладача – це оцінка результатів конкретних індикаторів, які є 

функціональними обов'язками науково-педагогічних працівників. Наше 

завдання, щоб викладачі отримували вищу зарплату, якщо вони ефективно 

займаються дослідженнями, дають якісні знання студентам та виконують іншу 

роботу, яка піднімає імідж університету, сприяє кращим місцям у рейтингах 

університету як у країні, так і в світі. Таких критеріїв для викладачів в 

університеті близько 40 і 120 індикативних показників. 

Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічного персоналу є основою 

матеріального стимулювання співробітників університету. Від обсягу, якості і 

результатів роботи кожного співробітника безпосередньо залежить рівень 

заробітної плати, що своєю чергою впливає на загальний рівень показників 

діяльності закладу вищої освіти. 

Університет оцінюється сукупними досягненнями його викладачів і 

співробітників. Накопичений за останні роки досвід дозволяє здійснити аналіз 

даних процесів. Цьому і присвячене це видання. 

 

 

З повагою, ректор Іван ГРИЩЕНКО 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
Загальні положення 

Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників  впроваджено в  

Університеті з 2011 року з метою мотивації підвищення якості та ефективності 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи НПП у структурних 

підрозділах Університету та регламентує виконання, облік, порядок проведення 

і визначення результатів рейтингового оцінювання НПП. 

Впровадження комплексних критеріїв оцінювання і контролю рівня 

ефективності роботи НПП повинно сприяти активізації усіх видів діяльності, 

спрямованих на підвищення рейтингу Університету в цілому та підвищення 

рівня професійної компетентності НПП. 

Рейтинг НПП – це кількісний показник 

результатів якості роботи НПП, кафедр, 

факультетів (інститутів), що формується за 

основними видами діяльності і є оцінкою 

рівня професійної компетентності й 

активності НПП та основним видом 

оцінювання діяльності кафедр і факультетів 

(інститутів). 

Головними завданнями проведення рейтингового оцінювання діяльності 

НПП в Університеті є підвищення якості освітнього процесу, створення 

здорового конкурентного середовища серед НПП та структурних підрозділів 

Університету, для стимулювання росту професійної компетентності, 

підвищення ефективності науково-педагогічної роботи та розвитку творчої 

ініціативи шляхом рейтингового оцінювання усіх видів робіт і моніторингу 

якості їх виконання за обраними показниками, а саме: 

– створення інформаційної бази для оцінки і аналізу результатів діяльності 

НПП, кафедр і факультетів (інститутів) Університету; 

– забезпечення відповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності в частині вимог до кадрового забезпечення; 

– посилення зацікавленості НПП у підвищенні своєї професійної 

кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного досвіду і  творчого підходу 

до процесу викладання; 

– забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності НПП за 

рахунок повноти та достовірності інформації; 

– диференціація оцінки діяльності НПП для підвищення мотивації щодо 

надання освітніх послуг більш високої якості. 

Для планування та рейтингового оцінювання діяльності НПП в Університеті 

щорічно, як правило, до початку нового навчального року наказом ректора 
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затверджуються (перезатверджуються) індикатори, індикативні показники та їх 

кількісна оцінка, а також форма електронної анкети. 

Введення рейтингової оцінки діяльності НПП, кафедр та факультетів 

(інститутів) є невід’ємним елементом запровадження системи мотивації та 

моніторингу і управління якістю надання освітніх послуг в Університеті. 

Формування рейтингу НПП за 

підсумками діяльності у звітному році 

проводиться автоматизовано, шляхом 

створення інформаційної бази даних 

кафедр та факультетів (інститутів) за 

системою показників, визначених 

наказом ректора. 

Вихідні дані для підрахунку рейтингу НПП, кафедр та факультетів 

(інститутів) формуються у структурних підрозділах Університету в кінці 

навчального року. 

Завідувачі кафедр до 01 червня поточного року надають до  відділу 

моніторингу якості підготовки фахівців та аналітичної роботи зведені 

електронні анкети НПП та витяги з протоколів засідань кафедр про 

затвердження результатів рейтингового оцінювання.  

Для забезпечення об’єктивності рейтингового оцінювання подані кафедрами 

електронні анкети відділ моніторингу якості підготовки фахівців та аналітичної 

роботи спільно з навчальним відділом, навчально-методичним відділом, 

науково-дослідною частиною, відділом кадрів, планово-фінансовим відділом 

перевіряє, аналізує, узагальнює і остаточно формує інформацію щодо оцінки 

діяльності НПП, кафедр, факультетів (інститутів) та готує проєкт відповідного 

наказу по Університету. 

Система рейтингового оцінювання діяльності НПП, кафедр, 

факультетів (інститутів) університету ґрунтується на  засадах: 

– прозорості – відкритість та доступність системи показників та 

результатів на рівні кафедр, факультетів (інститутів) та за категоріями НПП 

(професори, доценти, викладачі, асистенти); 

– достовірності – отримання достовірної інформації на підставі системи 

показників у відповідності до чинних нормативних документів, рішень Вченої 

ради, ректорату, наказів і розпоряджень ректора;  

– валідності – змістовність та 

конструктивність (відповідність форм та цілей); 

– комплексного підходу – отримання 

інформації, що включає в себе перелік критеріїв, 

достатніх для оцінки та формування мотивації 

НПП чи структурного підрозділу, що проходить 

рейтингове оцінювання; 

– гнучкості – можливість встановлення 

пріоритетів за рахунок зміни вагових коефіцієнтів 

для оцінки видів діяльності. 
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Методика розрахунку рейтингу  

науково-педагогічних працівників 

 

Загальний обсяг навантаження НПП Університету  за всіма видами робіт 

встановлюється із розрахунку 1548 годин протягом навчального року. Рейтинг 

НПП визначається за результатами звітного року та враховує специфіку 

діяльності за основними напрямами діяльності НПП: 

– навчальна робота; 

– методична робота; 

– наукова робота; 

– організаційна робота. 

Планування роботи НПП базується на оптимальному розподілі часу за всіма 

видами робіт. Частка обсягу навчальної роботи, як правило, складає до  38%  

(600 год.). У разі виробничої необхідності обсяг навчальної роботи може бути 

збільшено на 20% (до 720 год.). 

Наукова, методична та організаційна робота розподіляється, виходячи з 

актуальності окремих видів діяльності на поточний навчальний рік, а в окремих 

випадках, їх обсяг може бути перерозподілений. 

Обсяг наукової роботи в окремих науково-педагогічних працівників може 

зростати до 50% від загального обсягу роботи за рахунок зменшення обсягів 

інших видів робіт: шляхом перерозподілу часу на виконання пріоритетних 

видів наукової роботи.  

Зарахування наукової роботи здійснюється  на основі звіту кафедр з 

науково-дослідної та інноваційної діяльності за календарний рік. 

Розробникам електронних освітніх комплексів та інших навчально-

методичних матеріалів іноземною мовою обсяг методичної роботи протягом 

одного навчального року може бути збільшений до 50% від загального обсягу  

роботи за рахунок зменшення інших видів робіт. 

Науково-педагогічним працівникам, які виконують окремі відповідальні 

доручення ректора з питань організаційної роботи, її обсяг може бути 

збільшений до 50% від загального обсягу роботи (заступники деканів, члени 

робочих груп та комісій, що створюються наказом ректора).  

Рейтинг НПП Університету 

визначається з урахуванням займаної 

посади та розміру ставки. У рейтингу 

беруть участь штатні НПП Університету, 

які працюють на 0,25 і більше ставки і 

відносяться до таких груп: 

– завідувач кафедри, 

– професор, 

– доцент, 

– старший викладач, 

– викладач, 

– асистент. 
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Рейтинг НПП складається з сумарної кількості балів (умовних годин) за 

завершені види робіт, які відносяться до відповідних напрямів діяльності та 

додаткових заохочувальних балів за особливі 

досягнення у звітному році.  

Індивідуальний рейтинговий бал – це 

сумарний показник оцінки діяльності НПП за 

звітний період, абсолютне значення якого 

співвідноситься з нормою загального обсягу 

річного навантаження НПП (1548 год.).  

Індивідуальний рейтинговий бал (Riн) 

визначається за формулою: 

 

Riн = (∑Пнв+∑Пм+∑Пн+∑Пор)/1548, 

 

де: ∑П – сума балів за групою, що відповідає напряму діяльності:  

Пнв – навчальна робота; Пм – методична робота; Пн – наукова робота;  

Пор – організаційна робота. 

Індивідуальний рейтинговий бал науково-педагогічного працівника 

коригується на частку ставки, яку обіймає штатний НПП.  

 

Значення середнього рейтингового балу (Rs) групи НПП за кафедрою або 

посадою розраховується за формулою:  

 

Rг= ∑Riн/n, 

 

де: n – кількість НПП, які належать певній групі за кафедрою або посадою та 

беруть участь у рейтинговому оцінюванні.  

Результативне число рейтингу для зручності підрахунку округлюється за 

правилом округлення десяткових дробів до сотих одиниць. Для забезпечення 

валідності системи до розгляду береться результативне число рейтингу не вище 

2,00. 

За умови виконання повного обсягу робіт (1548 годин) науково-

педагогічний працівник підтверджує своє перебування на повній штатній 

одиниці з оплатою згідно з штатним розписом. НПП, які за звітний рік 

планували, але не подали доказів про успішне виконання робіт, заслуховуються 

на Вченій раді відповідного факультету (інституту) та кадровій комісії 

Університету.  

Обсяги робіт кожного науково-педагогічного працівника за основними 

видами його діяльності визначаються за фактично виконаною ним роботою, що 

підтверджується записом в індивідуальному плані НПП та відповідними 

документами для: 

– навчальної роботи − записами в журналі обліку навчальної роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри; 
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– наукової роботи − наявністю опублікованих наукових статей, 

монографій в електронному репозитарії НТБ Університету, копіями отриманих 

патентів на винаходи та корисні моделі, сертифікатів, що підтверджують участь 

у роботі наукових конференцій, семінарів, актів впровадження, ліцензійних 

угод, рекомендацій, технічних рішень тощо; 

– методичної роботи − копіями затверджених навчальних та робочих 

навчальних планів, освітніх програм, програм дисциплін, наявністю 

електронних освітніх ресурсів в модульному середовищі освітнього процесу 

(МСОП), примірниками опублікованих методичних вказівок; сертифікатами, 

що підтверджують участь у методичних семінарах; протоколами засідань 

методичних комісій тощо; 

– організаційної роботи − звітами, протоколами            засідань           

кафедр, факультетів (інститутів) про виконання заходів серед студентів з 

безпосередньою участю конкретних НПП у культурно-виховному процесі.  

Якщо робота за певним її видом виконується авторським колективом, то  

загальні її обсяги визначаються за нормативами, що наведені в додатках, та 

діляться на всіх учасників пропорційно вкладу кожного члена такого 

колективу. 

Оцінювання діяльності НПП здійснюється за допомогою  електронної 

анкети, розробленої в програмі MS Excel. В основі створення інформаційної 

системи підрахунку покладено принцип впорядкування  показників за видами 

діяльності у вигляді списку та автоматичного розрахунку рейтингової оцінки.  

 
Фрагмент електронної анкети рейтингового оцінювання НПП 
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Інформаційна система визначення рейтингу має ієрархічну структуру: 

рейтинг факультету базується на рейтингу кафедр, що входять до факультету 

(інституту), а рейтинг кафедр залежить від рейтингу НПП кафедри.  

Початок підрахунку передбачає заповнення інформації щодо професійної 

діяльності кожного науково-педагогічного працівника у електронну анкету. 

Кожен НПП обирає в електронній анкеті показники, що  відповідають його 

займаній посаді. 

При підрахунку рейтингу факультетів (інститутів) та кафедр загальне число 

показників за напрямами роботи відноситься до кількості штатних посад та 

внутрішніх сумісників.  

Діяльність внутрішніх сумісників включено до загального підрахунку 

рейтингового балу роботи структурних підрозділів для активізації усіх 

напрямів їх діяльності, а не тільки навчальної. 

До електронної анкети вводяться дані за виконану роботу у відповідності до 

затверджених на поточний навчальний рік показників (умовних норм часу) 

навчальної, методичної та організаційної роботи, а дані про наукову роботу – за 

звітний календарний рік. 

Несвоєчасне подання звіту НПП (електронної анкети рейтингового 

оцінювання) про свою роботу за звітний рік без поважних причин, є підставою 

для розірвання контракту з ректором про роботу в Університеті. 

 

Форма звітності та аналіз рейтингу НПП 

 

Рейтингова оцінка діяльності НПП, кафедр та факультетів (інститутів)  

оприлюднюється керівництвом Університету до початку нового навчального 

року наказом по Університету. Окремо оприлюднюється рейтинг  НПП за 

категоріями: професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти. 

Аналіз результатів рейтингового оцінювання діяльності НПП Університету 

передбачає виокремлення таких груп працівників:  

 перспективні,  

 успішні,  

 достатньо успішні,  

 проблемні.               

                                                             

Шкала рейтингового оцінювання діяльності НПП 

 

Рейтингова оцінка Характеристика 

2,0≥R≥1,51 Перспективні 

1,5≥R≥1,21 Успішні 

1,2≥R≥1,00 Достатньо успішні 

R<1,0 Проблемні 
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У випадку виникнення спірних питань стосовно рейтингової оцінки НПП, 

викладач може подати заяву ректору на розгляд конкретної ситуації. Для 

розгляду спірних питань наказом по Університету створюється апеляційна 

комісія рейтингового оцінювання діяльності НПП. 

Затвердженні результати рейтингового 

оцінювання діяльності НПП є підставою 

для прийняття керівництвом Університету 

рішень щодо конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад, укладання 

трудових договорів чи подовження 

термінів, а також визначення розміру 

преміальних виплат, стимулюючих 

надбавок та інших заохочень, що 

передбачені Статутом Університету і 

колективним договором. 

 

Науково-педагогічні працівники 

з рейтинговою оцінкою менше 1,0 

вважаються такими, які не 

виконали запланованого обсягу 

всіх видів робіт у звітному році. Це 

є підставою для перегляду умов 

контракту такого викладача аж до 

звільнення із займаної посади. 

У структурних підрозділах 

кожен співробітник має доступ до 

показників рейтингу всіх своїх колег, включаючи керівника (завідувача 

кафедри).   
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Результати рейтингового оцінювання діяльності НПП за результатами 

звітного року обговорюються на засіданні Вченої ради Університету та 

затверджуються наказом ректора. 

Затверджений рейтинг НПП Університету за результатами звітного періоду 

розміщується на сайті Університету у вкладці «Доступ до публічної 

інформації». 

За результатами рейтингу кожного НПП у звітному році виплачуються 

премії. Розміри цих премій встановлюються в залежності від загальних 

фінансових результатів. 

Рейтингові дані науковців враховуються адміністрацією Університету при 

розв'язанні кадрових питань, а НПП надається можливість побачити сильні і 

слабкі сторони своєї діяльності. 

 

НОРМИ ЧАСУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

Навчальна робота 

 

№ Назва виду роботи Норми часу 

1. Читання лекцій згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

2. Проведення практичних занять згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

3. Проведення лабораторних занять згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

4. Проведення семінарських занять згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

5. Проведення індивідуальних занять згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

6. Проведення консультацій з 

навчальних дисциплін протягом 

семестру 

згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

7. Проведення екзаменаційних 

консультацій 

згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 
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8. Керівництво і приймання 

індивідуальних робіт: контрольних 

робіт, модульних контролів, РГР, 

курсових робіт (проєктів) 

згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

9. Проведення семестрових контролів згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

10. Керівництво практикою згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

11. Проведення комплексного екзамену з 

фаху 

згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

12. Керівництво, консультування, 

рецензування та проведення захисту 

дипломних робіт (проєктів) 

згідно з індивідуальним планом 

роботи викладача (фактичне 

виконання) 

13. Додаткове навчальне навантаження 

(інші види  робіт, які не оплачуються 

почасово) 

не більше 20% від навчального 

навантаження з розрахунку 600 

год. на 1 шт. од. в  рік. 

 

Методична робота  

 

№  Назва виду роботи Норми часу 

1. Підготовка до занять: 

1.1. 

Лекцій 

  

1 год. на 1 год. лекції, яка 

читається не перший рік  

2 год. на 1 год. лекції, яка 

читається перший рік 

3 год. на 1 год. лекції, яка 

читається перший рік іноземною 

мовою; 1,5 год. – повторно (крім 

підготовчого відділення) 

1.2. 

Лабораторних занять 

1 год. на 1 год. занять, які 

читаються перший рік 

0,5 год. на 1 год. занять, які 

читаються не перший рік 

1.3. 

Практичних (семінарських занять) 

0,5 год. на 1 год. занять, які 

читаються перший рік 

0,33 год. на 1 год. занять, які 

читаються не перший рік 

2. Розробка складових освітнього контенту: 

2.1. Розробка освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм 

первинна – до 50 год.; 
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підготовки фахівців 

2.2. Проведення анкетування 

стейкхолдерів та вдосконалення 

освітніх програм 

до 30 год. за наявності результатів 

анкетування розміщених в 

загальному доступі 

2.3. Розробка навчальних та робочих 

навчальних планів 

Розробка НП для міжнародний 

освітніх проектів (спільний диплом, 

подвійний диплом, академічна 

мобільність тощо) 

5 год. на НП; 

2 год. на РНП 

 

10 год. на НП/РНП 

2.4. 

Розробка робочих навчальних 

програм дисциплін / силабусів / 

практик 

20 год. на робочу програму (на всіх 

авторів); 5 год. на силабус; 

оновлення – 10 год. на програму і 

силабус 

оновлення робочої програми – 10 

год. (на всіх авторів) 

2.5. Підготовка електронного навчально-

методичного комплексу (ЕНМК) 

дисципліни для МСОП: конспект 

лекцій, методичні вказівки для 

практичних (лабораторних, 

семінарських) робіт, СРС, КР(КП), 

завдання для контрольних робіт для 

заочної форми навчання, питання для 

підготовки до різних видів контролів, 

список літератури, тестові завдання 

та ін. 

первинна (дисципліна читається 

вперше) – до 100 год. 

скоригованих на оцінку за ЕНМК. 

оновлення – до 20 год., але не 

більше 100 год. на рік за всі 

дисципліни 

2.6. Підготовка методичних матеріалів з 

навчальних дисциплін іноземною 

мовою (окрім російської мови та 

НПП кафедр іноземних мов) за 

наявності в МСОП 

вперше    30 год. за 1 др. арк.  на 

всіх авторів    (1 др. арк. – 24 

сторінки); 

оновлення (перевидання)  ̶  10 год. 

за 1 др. арк.  на всіх авторів (1 др. 

арк. – 24 сторінки)  

 

3. Розробка засобів діагностики з формування компетентностей: 

3.1. 
Білетів для проведення підсумкового 

контролю знань з навчальної 

дисципліни 

до 8 год. за 1 комплект із 30 

завдань на всіх авторів; оновлення 

– 2 год. за 1 комплект із 30 завдань 

(на всіх авторів) 

3.2. 
Кваліфікаційних завдань для 

атестації (комплексний екзамен з 

фаху) 

до 16 год. за 1 комплект із 30 

завдань на всіх авторів; оновлення 

– 4 год. за 1 комплект із 30 завдань 

(на всіх авторів) 
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3.3. Складання завдань для проведення 

олімпіади (за наявності наказу)  

30 год. (на всіх авторів) 

3.4. Розробка комплексних контрольних 

робіт для перевірки залишкових 

знань (за наявності наказу про 

проведення ректорського контролю) 

до 10 год. на дисципліну  

4. Розробка і впровадження нових форм, методів та технологій навчання: 

4.1. Робота з впровадження 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій (ІКТ) в освітній  процес 

(власна розробка відеолекцій, 

відеокейсів, комп’ютерних 

тренажерів тощо) 

до 5 год. на одне заняття та не 

більше 100 год. на рік; 

 

підбір готових матеріалів – 1 год. 

на одне заняття, але не більше 30 

год. на рік 

4.2 Розробка і впровадження нової лабораторної роботи з обладнанням 

робочого місця (виготовлення навчально-лабораторного стенда) за 

наявності методичного забезпечення на поточний навчальний рік: 

– з використанням ПК, 

мікропроцесорних модулів та 

аналогового обладнання 

до 50 год. на рік на всіх авторів  

– без використання ПК та сучасних 

електронних приладів (за умов 

атестації) та наявності методичного 

забезпечення 

до 20 год. на рік на всіх авторів  

4.3. Технічний супровід атестованої 

навчальної лабораторії (за наявності 

методичного забезпечення) 

до 20 год. на навчальний рік (на 

всіх відповідальних) 

5. Ліцензування та акредитація: 

5.1. Відкриття нової спеціальності, 

збільшення ліцензованого обсягу (за 

умов успішного ліцензування) 

100 год. (бакалаврат, магістратура, 

аспірантура) на всіх виконавців 

Підготовка Ліцензійної справи про 

збільшення ліцензованого обсягу 

спеціальності 

100 год. на всіх виконавців 

5.2. 
Проходження акредитаційної 

експертизи освітньої програми (за 

умов отримання сертифікату)  

200 год. (бакалаврат, магістратура, 

аспірантура) на всіх виконавців; 

100 год. за умовної акредитації для 

всіх виконав. 

6. Організація та проведення методичних заходів: 

6.1. Організація та проведення 

методичних міжкафедральних 

семінарів  

до 5 год. на захід, але не більше 30 

год. на рік 

6.2. Організація та проведення 

методичних 

до 10 год. на захід (на всіх 

активних учасників), але не більше 
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загальноуніверситетських семінарів 

(тренінгів, круглих столів) 

50 год. на рік 

6.3. Організація та проведення 

методичних міжуніверситетських 

семінарів (тренінгів, круглих столів) 

за участі НПП, представників 

підприємств та зарубіжних фірм 

до 30 год. на захід (на всіх 

активних учасників), але не більше 

100 год. на рік 

6.4. Створення та оновлення програмного 

забезпечення за замовленням 

керівництва Університету, яке 

використовується в освітньому 

процесі 

за фактичними затратами часу (до 

100 год.) (за підтвердження 

проректора з освітньої діяльності) 

6.5. Відповідальний за навчально-

методичну роботу на кафедрі (в т.ч. 

за МСОП та ЕЖ) 

до 30 год. на навчальний рік 

(розпорядження по факультету) 

7. Підготовка та видання  навчальної літератури: 

7.1. 
Підготовка та видання підручника 

офіційними мовами ООН, крім 

російської за рішенням Вченої ради 

Університету (які включені до плану 

видання) 

40 год. за 1 ум. др. арк. на всіх 

авторів; 

за умови перевірки на плагіат, 

передачі не менше 3 примірників і 

електронної копії до НТБ КНУТД 

та розміщення в МСОП 

7.2. Підготовка та видання навчального 

посібника за рішенням Вченої ради 

Університету (офіційними мовами 

ООН, крім російської), які включені 

до плану видання 

30 год.  за 1 ум. др. арк. на всіх 

авторів; 

за умови перевірки на плагіат та 

передачі не менше 3 примірників і 

електронної копії до НТБ КНУТД 

7.3. Підготовка та видання підручника з 

Грифом Вченої ради КНУТД  

30 год. за 1 ум. др. арк. на всіх 

авторів; 

за умови перевірки на плагіат та 

передачі не менше 3 примірників і 

електронної копії до НТБ КНУТД 

7.4. Підготовка та видання навчального 

посібника з Грифом Вченої ради 

КНУТД 

20 год. за 1 ум. др. арк. на всіх 

авторів; 

за умови перевірки на плагіат та 

передачі не менше 3 примірників і 

електронної копії до НТБ КНУТД 

7.5. Публікація тлумачного словника, 

довідника 

15 год. за 1 др. арк. на всіх авторів;  

за умови перевірки на плагіат та 

передачі не менше 3 примірників і 

електронної копії до НТБ КНУТД 
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Наукова робота 

 

№ Назва виду роботи Норми часу 

1. Науково-дослідна та інноваційна  робота: 

1.1. НДР за державною програмою:  

Науковий керівник, відповідальний 

виконавець, виконавці окремих розділів  

(за розподілом керівника НДР) 

50 год. на всіх виконавців за 

кожні  

10 000 грн. 

Молоді учені, що є виконавцями наукових 

робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок, які 

фінансуються за кошти загального та/або 

спеціального фондів  державного бюджету 

(за розподілом керівника НДР) 

50 год. на всіх виконавців за 

кожні  

10 000 грн. 

 

НДР за ініціативною тематикою: науковий 

керівник, відповідальний виконавець та 

виконавці окремих розділів за умови 

державної реєстрації та наявності звітів, 

затверджених на НТР 

(за розподілом керівника НДР) 

50 год. за рік на всіх 

виконавців 

1.2. 

НДР за госпдоговірною тематикою: 

науковий керівник, відповідальний 

виконавець та виконавці окремих розділів 

(за розподілом керівника НДР) 

70 год.  на всіх виконавців за 

кожні 10000 грн.  

1.3. Міжнародні програми:  

Науковий проект: науковий керівник, 

відповідальний виконавець, виконавці 

окремих розділів 

(за розподілом керівника НДР) 

100 год. на всіх виконавців за 

кожні 10000 грн  

Освітній проект: науковий керівник, 

відповідальний виконавець, виконавці 

окремих модулів (за розподілом керівника 

проекту) 

100 год. на всіх виконавців за 

кожні 10000 грн 

1.4. Підготовка та подання заявки на 

отримання фінансування:  
 

за програмою ЄС «ГОРИЗОНТ Європа» 

(за умови підтвердження прийняття 

заявки грантодавцем) 

300 год. за 1 заявку на всіх 

авторів проєкту за поданням 

керівника проєкту  

від інших міжнародних організацій, в т.ч. 

участь у білатеральних проєктах (за умови 

письмового підтвердження прийняття 

заявки грантодавцем) 

100 год. за 1 заявку на всіх 

авторів проєкту за поданням 

керівника проєкту 

 

1.5. Індивідуальні гранти (стипендії), наукова 100 год. на всіх виконавців 
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мобільність за кордоном, що 

фінансувалися за рахунок Державного 

бюджету України та/або закордонними 

організаціями (грантами)  

(координаторів) у рік 

підписання угоди 

 

1.6. Участь у науково-інноваційних проєктах 

Освітнього інвестиційно-технологічного 

кластеру легкої промисловості 

100 год. на всіх виконавців 

проєкту 

2. Науково-винахідницька робота: 

2.1. 

Підготовка заявки та науково-дослідного 

проєкту на конкурс МОН України для 

фінансування з державного бюджету (за 

розподілом керівника НДР) 

100 год.  за 1 проєкт на всіх 

виконавців за умов 

проходження 1-го етапу 

конкурсного відбору 

2.2. 

Підготовка заявки та науково-дослідного 

проєкту на конкурс Національного фонду 

досліджень України для фінансування з 

державного бюджету  (за умови 

підтвердження прийняття заявки 

Національним фондом досліджень 

України  

(за розподілом керівника НДР) 

150 год. за 1 проєкт на всіх 

виконавців 

 

2.3. 

Отримання охоронних документів на 

об`єкти інтелектуальної власності: 
 

Отримано патент інших країн 100 год. на всіх авторів 

Отримано патент України на винахід або 

промисловий зразок 
75 год. на всіх авторів  

на корисну модель 50 год. на всіх авторів  

авторське свідоцтво 30 год. на всіх авторів 

3. Підготовка науково-педагогічних працівників (за підтвердженням з 

відділу докторантури і аспірантури): 

3.1. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: 

 ̶  без навчання у докторантурі 600 год.  

̶  з навчанням у докторантурі (у строк) 500 год 

3.2. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (доктора 

філософії) у строк 

400 год.   

3.3. 

Консультування докторанта, (підготовка 

дисертації поза докторантурою в КНУТД), 

який захистив дисертацію (за наявності 

диплома) 

300 год. 

3.4. 

Керівництво аспірантом (здобувачем) 

(підготовка дисертації поза 

докторантурою в КНУТД), який захистив 

дисертацію (за наявності диплома) 

200 год. 
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3.5. Отримання сертифікату В2 на знання 

іноземної мови 
50 год.  

4. Науково-видавнича діяльність (п.4.1-4.4 зараховуються за наявності в 

репозитарії НТБ КНУТД та у Googlе Scholar) 

(всі складові пункту 4 зараховуються лише за наявності активного 

посилання (гіперссилки)  на публікацію) 

4.1. Публікація монографії:  

у вітчизняних видавництвах українською 

мовою (за умови передачі не менше 1 

примірника і електронної копії до НТБ 

КНУТД) 

30 год. за 1 ум.-друк. арк. на 

всіх авторів 

 

монографії іноземною мовою у 

вітчизняних видавництвах (офіційними 

мовами ООН, крім російської) за умови 

передачі електронної копії до НТБ 

КНУТД 

50 год. за 1 ум.-друк. арк. на 

всіх авторів 

у зарубіжних видавництвах іноземною 

мовою (офіційними мовами ООН, крім 

російської) за умови передачі електронної 

копії до НТБ КНУТД 

75 год. за 1 ум.-друк. арк. на 

всіх авторів 

 

4.2. Публікація наукових статей у журналах, 

що входять до наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science Core 

Collection: 

 

За 1 статтю на 1 автора  

у виданні, віднесеному до першого і 

другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до 

класифікації SCImago Journal and Country 

Rank або Journal Citation Reports 

400 год. 

у виданні, віднесеному до третього 

квартиля (Q3) відповідно до класифікації 

SCImago Journal and Country Rank або 

Journal Citation Reports 

300 год. 

у виданні, віднесеному до четвертого 

квартиля (Q4) відповідно до класифікації 

SCImago Journal and Country Rank або 

Journal Citation Reports 

200 год. 

4.3. 

Публікація наукових статей у періодичних 

наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу (наявність 

активного ISSN) 

 

100 год.  (за 1 статтю, 

написану офіційними мовами 

ООН, крім російської) 
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4.4. Публікація наукових статей у 

періодичних виданнях України 
(наявність активного ISSN)  

 

 

– у фахових виданнях України Категорії Б  

згідно  переліку МОН України (без 

співавторства зі студентами) 

70 год. (за статтю, 

українською мовою на всіх 

авторів);  

80 год. (за статтю, написану 

офіційними мовами ООН, 

крім російської на всіх 

авторів)  

̶  у фахових виданнях України Категорії Б  

згідно  переліку МОН України (у 

співавторстві зі студентами) 

80 год. (за статтю, написану 

українською мовою); 

90 год. (за статтю, написану 

офіційними мовами ООН, 

крім російської)  

– в інших виданнях України: 

35 год. (за статтю, написану 

українською мовою) на всіх 

авторів; 

40 год. (за статтю, написану 

офіційними мовами ООН, 

крім російської) на всіх 

авторів 

4.5. Наявність h-index за даними 

наукометричної бази Scopus (за наявності 

електронного посилання на веб-сторінках 

міжнародної наукометричної бази), за 

погодженням з НТБ КНУТД 

 

150 год., якщо показник h-

index науково-педагогічного 

працівника збільшується на 1 

і більше впродовж 

календарного  року порівняно 

з h-index за попередній рік. 

Якщо впродовж звітного року 

показник h-index НПП не 

змінюється, години в рейтинг 

не зараховуються.  

4.6. Публікація тез доповідей:  

Наукові доповіді на конференціях, 

симпозіумах, семінарах, з опублікуванням 

тез доповідей (в т.ч. у співавторстві зі 

студентом): 

 

– міжнародних за кордоном (крім 

студентських) 

50 год. за 1 друковану тезу 

доповіді  на всіх авторів 

– міжнародних, виданих українськими 

організаціями (крім студентських) 

30 год. за 1 друковану тезу 

доповіді  на всіх авторів 

– всеукраїнських (крім студентських) 
20 год. за 1 друковану тезу 

доповіді  на всіх авторів 
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4.7. Публікації творчих робіт та дизайн-

проєктів викладачів (в т.ч. у співавторстві 

зі студентами): 

– публікація графічних розробок та 

фоторобіт викладачів у періодичному 

фаховому виданні 

– публікації фото художніх творів 

викладачів у альбомах, каталогах 

30 год. за кожний твір або 

публікацію, але не більше 200 

год. на рік 

4.8. Макетування та видання каталогів 

творчих робіт викладачів за результатами 

проведення творчих виставок та інших 

заходів: 

– персональних каталогів закордонних 

виставок; 

– персональних каталогів всеукраїнських 

виставок; 

– колективних каталогів всеукраїнських 

виставок; 

– персональних творчих заходів місцевого 

значення 

– колективних творчих заходів місцевого 

значення 

 

 

 

100 год., але не більше 200 

год. на рік 

50 год., але не більше 100 год. 

на рік 

35 год на весь авторський 

колектив. 

30 год., але не більше 60 год. 

на рік 

20 год на весь авторський 

колектив. 

4.9. Підготовка та видання науково-

методичних і науково-виробничих 

рекомендацій, методик, настанов та 

інструкцій, які затверджені науковими 

радами міністерств для впровадження (у 

рік впровадження) 

30 год. за 1 рекомендацію, 

методику, настанову, 

інструкцію на всіх авторів 

 

5. Науково-дослідна робота студентів 

5.1. Керівництво науковою роботою студентів 

з підготовкою: 

 

заявки на видачу охоронних документів на 

об’єкти інтелектуальної власності 

30 год. на всіх авторів 

стартап проєкту на конкурс 50 год. на всіх авторів 

5.2. Організація та підготовка студентських творчих робіт з 

живопису/графіки з експонуванням їх на виставках та конкурсах  

(не більше 300 год. на НПП на рік): 

університетських 
15 год. на всіх керівників на 1 

студента 

регіональних  
20 год. на всіх керівників на 1 

студента 

всеукраїнських 
30 год. на всіх керівників на 1 

студента 
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міжнародних (в т.ч. за кордоном) 
40 год. на всіх керівників на 1 

студента 

5.3. Керівництво студентським науковим 

гуртком за наказом ректора (за наявності 

інформації про діяльність гуртка,  плану 

роботи та звіту із зазначеними 

результатами) 

до 70 год. на рік науковому 

керівнику за керівництво 

одним гуртком 

5.4. Підготовка до олімпіад і конкурсів:  

Підготовка студентів учасників І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади (за 

поданням декана і завідувача кафедри) 

20 год за 1 студента на всіх 

викладачів 

Підготовка студентів учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади (за 

поданням декана і завідувача кафедри) 

30 год за 1 студента на всіх 

викладачів 

Підготовка студентів учасників ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук МОНУ 

І місце – 100 год.  

ІІ місце – 70 год.  

ІІІ місце – 50 год 

Підготовка переможців ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(згідно наказу МОНУ) 

І місце – 40 год. 

ІІ місце – 30 год.  

ІІІ місце – 20 год 

5.5. Підготовка  студентів учасників 

мистецьких конкурсів: 

 

Міжнародного рівня:  
Гран-прі – 100 год; І місце - 

90 год.;  

ІІ місце – 80  год.; ІІІ місце -

70 год.  

Всеукраїнського рівня:  
І місце – 80 год.; ІІ місце - 70 

год.; 

ІІІ місце – 60 год. 

6. Науково-організаційна робота зі 

створення наукової лабораторії та її 

атестація 

100 год. на всіх виконавців у 

рік створення 

7. Рецензування: 

– монографій, дисертацій, авторефератів  5 год. за 1 др. арк. 

– наукових проєктів 15 год. за 1 проєкт 

– дисертацій при розгляді на семінарі 

кафедри / міжкафедри, в тому числі 

опонування 

20 год. за 1 докторську 

дисертацію на рецензента;  

15 год. за 1 кандидатську 

дисертацію на рецензента  

– наукових робіт студентів, учасників 

Всеукраїнських конкурсів 

 

3 год. на 1 роботу 
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8. Науково-виставкова діяльність:  

8.1. Участь у дизайн-виставках, мистецьких 

проєктах, виставках досягнень науково-

технічного прогресу, в т.ч. художньо-

творчі роботи: 

За 1 виставку незалежно від 

кількості експонатів, але не 

більше 300 год. на НПП на 

рік: 

– міжнародних за кордоном 
до 100 год. за очної участі на 

всіх авторів  

– міжнародних в Україні 
до 50 год. за очної участі на 

всіх авторів 

– всеукраїнських 
до 20 год. за очної участі на 

всіх авторів 

– університетських 
до 10 год. за очної участі на 

всіх авторів 

8.2. Організація і проведення персональної 

виставки творчих робіт як співробітника 

КНУТД: 

 

– за кордоном 
100 год., але не більше 200 

год. на рік 

– в Україні 
50 год., але не більше 100 год. 

на рік 

8.3. – участь у колективних міжнародних 

мистецьких виставках (за 

підтверджувальної документації); 

– участь у колективних всеукраїнських 

виставках творчих спілок України (НСХУ, 

СДУ, СФУ ін.) (за наявності 

підтверджувальної документації) 

200  год. на всіх авторів 

 

 

50  год. на всіх авторів 

9. Комерціалізація науково-інноваційних розробок та трансферу 

технологій: 

9.1. Продаж ліцензій  

1000 – 5000 грн.  

5000 – 10,000 грн.  

10,000 – 20,000 грн.  

20,000 – 50,000 грн.  

50,000 і більше 

70 год.  

140 год.  

210 год.  

280 год.  

350 год.   

9.2. Забезпечення надходжень позабюджетних 

коштів (крім виконання госпдоговірної 

тематики та розробки стандартів): 

 

– на рахунки КНУТД (за наявності 

документального підтвердження) 

80 год. за одержані 10000 грн. 

на всіх виконавців за 

наявності документального 

підтвердження; 

– за виконані роботи, залучені матеріали, 80 год. за 10000 грн. на всіх 
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обладнання (при передачі на баланс 

університету) або отримане у 

довгострокове використання обладнання 

виконавців 

9.3. Грантова підтримка наукових розробок 

(без прямого фінансування): 
 

зовнішні грантодавці 50 год. на всіх виконавців 

внутрішні грантодавці 30 год. на всіх виконавців 

10. Отримання премій України за видатні наукові досягнення: 

10.1

. 

Державна премія України в галузі науки і 

техніки 

300 год. за 1 премію кожному 

з авторів 

10.2

. 

Отримання вченими (за виключенням 

відомчих відзнак, нагород інших 

галузевих академій наук та громадських 

організацій) премій та грантів Президента 

України, премій Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України (в т.ч. за 

розроблення і впровадження ІТ) 

200 год. за 1 премію/грант на 

всіх авторів 

10.3

. 

Підготовка документів на отримання 

вченими державних премій, премій та 

грантів Президента України, премій 

Кабінету Міністрів України, премій 

Національної та галузевих академій наук 

України та премій і стипендій Верховної 

ради України 

100 год. за 1 премію на всіх 

авторів 

10.4

. 

Одержання молодими вченими державних 

премій, стипендій та грантів на навчання 

Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, 

Національної та галузевих академій наук 

України 

150 год. 

 

Організаційна робота 

 

№ Назва виду роботи Норми часу 

1. Участь в зовнішніх експертних радах, комісіях, засіданнях 

1.1. Членство в науково-методичних/ 

науково-технічних радах (комісіях) 

МОН, Нацфонду досліджень України та 

інших профільних Міністерств України і 

Національних Академій Наук, експерти 

НАЗЯВО, в т.ч. ГЕР (за наявності 

документів про членство та виконану 

роботу) 

6  год. за 1 засідання, але не 

більше  

50  год. за календарний рік 
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1.2. Представництво в міжнародних 

організаціях (за умов надання офіційного 

подання, затвердженого ректором) 

голова – 50 год. на рік;  

представник – 25 год. на рік 

2. Робота в радах і комісіях КНУТД та його структурних підрозділах 

2.1. Спеціалізована вчена рада КНУТД:  

 Голова (заступник), вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради КНУТД із 

захисту дисертацій 

6 год. за 1 здобувача  на 

кожного члена 

 

Члени спеціалізованої вченої ради 

КНУТД із захисту дисертацій (за умови 

участі в засіданні) 

 

2 год. за 1 здобувача  на 

кожного члена 

2.2 Спеціалізована вчена рада КНУТД для 

разового захисту доктора філософії: 

 

Голова та члени спеціалізованої вченої 

ради КНУТД із захисту дисертацій 

6 год. за 1 здобувача на 

кожного члена 

2.3. Міжкафедральний семінар:  

Голова (заступник), секретар 

міжкафедрального семінару КНУТД із 

попереднього захисту дисертацій 

  

3 год. за 1 здобувача 

Члени міжкафедрального семінару 

КНУТД із попереднього захисту 

дисертацій (за умов участі в засіданні) 

  

1,5 год. за 1 здобувача 

2.4. Члени фахового наукового семінару для 

разового захисту доктора філософії 

1,5 год. за 1 здобувача 

2.5. Конференції, семінари, конкурси:  

Голова оргкомітету (за наказом ректора) 100 год. 

Підготовка міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних науково-

практичних конференцій з проблем 

вищої освіти і науки, проблем 

відповідних галузей та інших напрямів, 

які проведено на базі університету  у 

звітному році (у т.ч. on-line) (за наказом 

ректора та за умови підтвердження 

статусу конференції)  

100 год. за захід на всіх 

виконавців (за умов передачі 

до відділу НТІТТ звіту та 

матеріалів конференції), 

але не більше 100 год. на 1 

НПП за участь у проведенні 

всіх заходів 

 

Підготовка всеукраїнських, регіональних 

науково-практичних семінарів з проблем 

відповідних галузей тощо, які проведено 

на базі університету  у звітному році (у 

т.ч. on-line) (за наказом ректора) 

40 год. за захід на всіх 

виконавців  

але не більше 100 год. на 1 

НПП за участь у проведенні 

всіх заходів 

Участь НПП в складі організаційних 

комітетів міжнародних конференцій, за 

умов, що університет є 

30 год. за захід на всіх 

виконавців 

але не більше 100 год. на 1 
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співорганізатором конференції НПП за участь у проведенні 

всіх заходів 

Міжнародні виставки досягнень 

науково-технічного прогресу та освіти 

(за поданням відділу НТІТТ):  

– за отримання медалі;  

– за наявності диплома переможця або 

призера 

На всіх авторів за нагороду 

(незалежно від кількості 

експонатів):  

 

100 год.  

10 год. 

2.6. Голова журі олімпіад студентів:  

– університетських 5 год. за кожний захід 

– всеукраїнських 15 год. за кожний захід 

Члени журі олімпіад студентів:  

– університетських 5 год. за кожний захід 

– всеукраїнських 15 год. за кожний захід 

Голова/члени конкурсної комісії 

конкурсів студентських наукових: 
 

– університетських 5 год. за кожний захід 

– всеукраїнських 15 год. за кожний захід 

Секретар журі:  

– всеукраїнської олімпіади 20 год. за одну олімпіаду 

– всеукраїнського наукового конкурсу 20 год. за один конкурс 

– університетської олімпіади, конкурсу 5 год. за одну олімпіаду; 

5 год. за один конкурс 

Секретар (за наказом ректора):  

– симпозіумів, наукових або виробничих 

конференцій на базі Університету 

10 год. за кожний захід 

2.7. Члени редакційних колегій наукових 

видань (журналів), які індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus 

та/або WoS 

100 год. 

2.8. Реєстрація наукового видання в 

Міністерстві юстиції  України 

150 год. на всіх виконавців у 

рік створення 

2.9. Реєстрація наукового видання в переліку 

фахових видань категорії Б, 

затвердженого МОН України 

150 год. на всіх виконавців у 

рік створення 

2.10. Участь у виданні університетського 

фахового (в т.ч. електронного журналу). 

За кожний випуск: 

 

Головний редактор, заступник головного 

редактора університетського фахового 

журналу 

 

 

50 год. за кожний випуск   
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Член редакційної колегії наукового 

фахового журналу категорії Б 

5 годин за рецензування 1 

статті, але не більше 100 

годин на рік 

3. Профорієнтаційна та представницька робота: 

3.1. Робота відповідального секретаря 

факультету в приймальній комісії 

Університету 

100 год. на навчальний рік.   

Членство у відбіркових комісіях 

(приймальна комісія) 

50 год. за 1 термін  

Робота НПП з профорієнтації молоді до 

вступу до КНУТД 

до 30 год. на навчальний рік 

3.2. Виступи на радіо та телебаченні про 

КНУТД (в т.ч. проморолики в 

соцмережах) 

5 год. за 1 участь або 

створення ролика 

3.3. Розробка рекламної продукції для 

Університету (фірмовий стиль, плакат, 

дизайн-проєкт, тощо). Фоторепортаж 

заходів Університету за розпорядженням 

ректора 

до 10 год. за захід, але не 

більше 50 год. на рік 

3.4. 

Підготовка та оновлення інформації для 

розміщення на сайті Університету та 

інформаційному табло (окрім 

Інформаційного пакету ЄКТС) 

до 20 год. на  рік за розробку 

та первинне розміщення 

інформації на сайті КНУТД 

до 10 год. на рік за технічну 

підтримку і оновлення 

сторінки сайту 

3.5. Моніторинг працевлаштування 

випускників (за наявності бази та 

відгуків) 

до 75 год за наявності 

актуальної бази понад 200 

випускників; 

до 50 год. за наявності 

актуальної бази до 200 

випускників; 

до 25 год. за наявності 

актуальної бази до 100 

випускників; 

4. Організаційно-адміністративна робота: 

4.1. Участь у робочій групі з актуальних 

питань організації освітнього процесу 

(внутрішній аудит, вільного вибору 

дисциплін, зрізів знань, СМЯ, експертиза 

ЕНМК тощо) 

20 год. на навчальний рік за 

кожен вид роботи (за 

поданням проректора з 

освітньої діяльності) 

5.6. Підготовка документів та супровід 

студентів-учасників програм 

50 год. на рік на один проект 

не залежно від кількості 
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міжнародної академічної мобільності, в 

т.ч. подвійний диплом, міжнародні 

стажування, гранти, проекти тощо. 

студентів. 

4.2. 

Організація практики студентів 

2 год. на загальну 

організацію практики та 0,3 

год. за кожен підписаний 

договір 

4.3. Участь у вирішенні конфліктних, 

трудових спорів і правового захисту 

співробітників КНУТД. Голова та члени 

комісій (профкому, ревізійної комісії, з 

трудових спорів) 

за фактичними витратами 

часу, але не більше 30 год. на 

рік 

5. Організаційно- та культурно-виховна робота: 

5.1. Виконання обов’язків куратора 

академічної групи 

за фактичними затратами 

часу згідно з «Положенням 

про куратора академічної 

групи» до 150 год. на 

навчальний рік, за 

підтвердження помічника 

проректора з освітньої 

діяльності  

5.2. Виконання обов’язків керівника 

студентського клубу за інтересами, 

гуртка, спортивної секції (за наказом 

ректора) 

за фактичними затратами 

часу, але не більше 60 год. на 

навчальний рік, якщо 

кількість учасників не менше 

10  осіб  

5.3. Робота відповідального за участь у 

конкурсі «Печерські каштани», «Сузір`я 

каштан»,  фестивалі моди «KyivFashion». 

50  год. на один захід на всіх 

виконавців; 

30 год. за дистанційного 

проведення заходу. 

5.4. Підготовка студентської команди до 

участі в іграх КВК  

20 год. на всіх організаторів 

заходу 

5.5. Організація і проведення екскурсій, 

відвідування вистав, концертів та інших 

культурно-просвітницьких заходів (для 

НПП, які не є кураторами академічних 

груп) 

до 3 год. за один захід, але не 

більше 10 год. за рік 

5.6. Особиста участь НПП у самодіяльних 

творчих конкурсах (за умови 

представництва КНУТД): 

 

– всеукраїнських, міських, районних до 50 год. на рік за один 

захід, але не  більше 300 год. 

на рік 
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5.7. Участь у підготовці і проведенні «Дня 

донора» на рівні факультету або 

Університету 

10 год. на навчальний рік для 

НПП, які не є кураторами 

академічних груп 

6. Спортивно-виховна робота: 

6.1. Перемога НПП у спортивних змаганнях:  

– районних 1 місце – 10  год. 

2 місце – 7  год. 

3 місце – 5  год. 

– міських або обласних 1 місце – 20  год. 

2 місце – 15  год. 

3 місце – 10  год. 

– всеукраїнських 1 місце – 50  год. 

2 місце – 40  год. 

3 місце – 30  год. 

– міжнародних 1 місце – 100 год. 

2 місце – 70 год. 

3 місце – 50 год. 

6.2. Присвоєння спортивного звання НПП, 

викладачу-тренеру за присвоєння 

спортивного звання спортсмену секції: за кожного спортсмена: 

– майстер спорту України міжнародного 

класу 

300 год. 

– майстер спорту України 200 год. 

– кандидат у майстри спорту України 100 год. 

– І спортивний розряд 25 год. 

– національний суддя зі спорту 200 год. 

– тренер вищої категорії 100 год. 

– суддя першої категорії 50 год. 

6.3.  

Участь спортсмена секції: Олімпійських 

Іграх, Паралімпійських Іграх, 

Чемпіонатах Світу, Європи, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

Європейських іграх, етапах Кубків Світу 

та Європи, Чемпіонату України з видів 

спорту, які проводяться або визнані 

Міністерством молоді та спорту 

України, чемпіонатах світу та Європи 

серед студентів, юніорів у складі збірної 

команди України (на підставі наказу 

профільного Міністерства) 

 

Викладачу-тренеру, що 

підготував спортсмена 

(згідно з протоколами 

змагань) – 200 год. за кожний 

захід 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Завоювання збірною командою КНУТД 

призового місця на Всеукраїнських 

на всіх тренерів (для кафедри 

фізичного виховання): 
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змаганнях: 

– 1 місце 150 год. 

– 2 місце 100 год. 

– 3 місце 80 год. 

6.5. Завоювання спортсменом секції або 

НПП призового місця на Всеукраїнських 

змаганнях: 

викладачу-тренеру за кожне 

призове місце спортсмена 

секції в індивідуальних видах 

спорту  

– 1 місце 25  год. 

– 2 місце 20  год. 

– 3 місце 15 год. 

6.6. Завоювання спортсменом секції або 

НПП призового місця на обласних 

змаганнях: 

викладачу-тренеру за кожне 

призове місце спортсмена 

секції в індивідуальних видах 

спорту 

– 1 місце 10 год. 

– 2 місце 7   год. 

– 3 місце 5  год. 

6.7. Участь збірної команди КНУТД на 

всеукраїнських змаганнях 

80 год. на всіх тренерів (для 

кафедри фізичного 

виховання) 

6.8. Підготовка спортсмена секції студента 

або НПП до всеукраїнських змагань 

Підготовка студентів, які отримали 

нагороди, на міжнародних спортивних 

змаганнях, в т.ч. які проводяться або 

визнані Міністерством молоді та спорту 

України:  

Олімпійських Іграх, Паралімпійських 

Іграх, Чемпіонатах Світу, Всесвітній 

Універсіаді, етапах Кубків Світу 

Чемпіонати Світу;  

 

Європи, Європейських іграх, 

Чемпіонатів Європи, етапах Кубків 

Європи;  

 

Чемпіонату України та Всеукраїнській 

Універсіаді 

 

викладачу-тренеру за 

кожного підготовленого, 

який брав участь у змаганнях 

15 год.  

 

 

 

1 місце – 1000 год.  

2 місце – 700 год.  

3 місце – 500 год.  

 

1 місце – 700 год.  

2 місце – 500 год.  

3 місце – 300 год.  

1 місце – 500 год.  

2 місце – 300 год.  

3 місце – 200 год 

6.9. Підготовка до включення спортсмена 

секції до списку збірних команд України  

30 год. – викладачу-тренеру 

(за умови включення) 
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6.10. Виховна робота зі спортсменами в 

спортивних секціях, з чемпіонами та 

призерами олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та всесвітньої 

Універсіади  

викладачу за участь у 

перелічених змаганнях у 

якості тренера збірної 

команди України (згідно з 

протоколами змагань) – 50 

год. за кожний захід 

6.11. Суддівство спортивних змагань (за 

дорученням ректорату)  

4 год. за один день змагань 

6.12. Проведення позанавчальних занять  зі 

студентами у спортивно-оздоровчому 

таборі, на навчально-тренувальних 

зборах 

6 год. на день на всіх 

студентів 

6.13. Підготовка, організація і проведення 

спортивно-масових заходів серед 

студентів, НПП, співробітників,  (згідно 

з планом роботи університету)  

до 20 год. за один захід на 

всіх організаторів. 

6.14. Організаційна робота за дорученням 

адміністрації  

кількість год. відповідно до 

наказу (розпорядження) по 

Університету (для зам. 

деканів – не більше 100 год. 

на навчальний рік, іншим 

НПП – лише за наявності 

службової записки з 

резолюцією ректора або 

проректора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

ВИТЯГ З КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

Розділ III. Оплата та стимулювання праці  

3.2. Адміністрація Університету ухвалює рішення за результатами 

рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, яке є 

підставою щодо конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, укладання 

трудових договорів (контрактів) чи подовження термінів, а також визначення 

розміру преміальних виплат, стимулюючих надбавок та інших заохочень, що 

передбачені Статутом Університету. Невиконання запланованих обсягів всіх 

видів робіт відповідно до індивідуального робочого плану науково-

педагогічних працівників є підставою для перегляду умов контракту аж до 

звільнення із займаної посади.  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ В КИЇВСЬКОМУ  НАЦІОНАЛЬНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу 

законів про працю України, Закону України “Про оплату праці”, Закону 

України „Про вищу освіту”, Постанови КМ України від 30.08.2002р. №1298 

„Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та галузей бюджетної 

сфери”,  наказу  Міністерства освіти і науки України  від 26.09.2005 р.  № 557 

та інших нормативних документів. 

1.2. Заробітна плата – це грошова винагорода, яку за трудовим  договором  

університет  виплачує  працівникові  за  виконану  ним роботу. 

Розмір заробітної  плати  співробітників залежить  від кваліфікаційного 

рівня працівників,  складності  та  умов виконуваної   роботи,   професійно-

ділових якостей, результатів його праці та фінансових можливостей 

університету. 

Основна заробітна плата.  Це - винагорода за виконану  роботу відповідно  

до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та галузей бюджетної сфери, 

Додаткова заробітна  плата.  Це  -  винагорода за працю понад установлені 

норми,  за  трудові  успіхи  та  винахідливість  і  за особливі умови праці. Вона 

включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,  передбачені 
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чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у 

формі винагород за підсумками роботи за рік,  премії згідно  положення, 

компенсаційні  та інші грошові виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які провадяться понад встановлені  зазначеними актами 

норми. 

1.3. Оплата праці керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових 

працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, що працюють в 

Київському національному університеті технологій та дизайну (далі КНУТД) 

здійснюється за рахунок фонду оплати праці, який є захищеною статтею 

кошторису доходів та видатків університету, що затверджується Міністерством 

освіти і науки України. Кошторис університету формується за рахунок 

надходжень   коштів загального та спеціального фондів бюджету. 

1.4. Фонд оплати праці формується на основі посадових окладів, надбавок, 

доплат, премій, погодинних ставок та ін. на підставі нормативно-методичних 

документів. 

1.5. Преміювання працівників КНУТД, встановлення їм надбавок та доплат 

до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється у межах 

наявних коштів на оплату праці згідно кошторису університету. 

1.6. Оплата праці за контрактом (ректора, проректорів, головного 

бухгалтера, начальника планово-фінансового відділу, інших керівників, 

науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, 

фахівців та інших працівників)  визначається угодою сторін на підставі чинного 

законодавства, умов колективного договору і пов’язана з виконанням умов 

контракту. 

1.7. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються 

згідно з законодавством про трудові спори. 

1.8. В разі прийняття Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і 

науки України рішення про зміну умов оплати праці, заохочувальних і 

компенсаційних виплат, до цього Положення вносяться відповідні зміни. 

1.9. Це  Положення поширюється на всіх штатних працівників КНУТД всіх 

бюджетних програм в межах своїх кошторисів і фондів на оплату праці. 

 

2. Основна заробітна плата 

2.1. Посадові оклади працівникам КНУТД встановлюються на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів  з  оплати  праці працівників  установ,  

закладів  та  організацій  окремих  галузей бюджетної сфери. Розмір  

посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

2.2. Посадові оклади  заступників керівника КНУТД, заступників керівників 

структурних підрозділів встановлюються на 5-15 відсотків, головного  

бухгалтера  -  на 10-30 відсотків,  помічників керівників – на 30-40 відсотків 
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нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника,  визначений за схемами 

тарифних розрядів. 

2.3. Ставки погодинної оплати праці працівників  встановлюються згідно 

Постанови КМУ від 30.08.2002  №1298, наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 та 

затверджуються наказом КНУТД. 

2.4. Працівникам університету може зберігатись при визначенні 

максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних 

ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення 

посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з 

чинним законодавством та в межах фонду заробітної плати. 

 

3. Додаткова заробітна плата 

3.1. Надбавки 

Надбавки працівникам встановлюються: 

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати): 

за високі досягнення у праці; 

за виконання  особливо  важливої   роботи   (на   термін   її виконання); 

за складність, напруженість у роботі. 

Надбавки працівникам КНУТД встановлюються в межах затвердженого 

кошторисом фонду оплати праці за рахунок загального та спеціального фондів 

бюджету. 

У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості роботи, 

погіршення дохідності підрозділу в системі бюджетування, порушення трудової 

дисципліни та ін. ці надбавки скасовуються або зменшується їх розмір. 

Працівники, на яких накладено дисциплінарне стягнення, позбавляються 

всіх стимулюючих надбавок (з дня притягнення до дисциплінарної 

відповідальності на термін його дії). 

Конкретні розміри надбавок встановлюються ректором за поданням 

безпосереднього керівника (службова записка з обов'язковим обґрунтуванням 

надбавок) за погодженням з проректором, в підпорядкуванні якого знаходиться 

працівник та начальником планово-фінансового відділу. 

Науково-педагогічним працівникам університету встановлюються  надбавки 

до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання особливо 

важливої роботи та за складність напруженість у роботі за результатами 

роботи,  згідно службових записок за поданням деканів факультетів та 

директорів інститутів. 

б) за почесні звання України,  СРСР,  союзних республік СРСР "народний" – 

у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - 

у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, 

"майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо 

їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним 
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званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за 

одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання 

профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником 

КНУТД. 

г) за знання та  використання в роботі іноземної мови: однієї  європейської – 

10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття 

посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним 

документом. 

д) водіям автомобільних засобів: 

надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків,  водіям I класу – 25  

відсотків   установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 

доплата за ненормований робочий день – у розмірі  25 відсотків тарифної 

ставки за відпрацьований час, 

е) педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавку за вислугу 

років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) 

залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

понад 3 роки – 10  відсотків, 

понад  10 років – 20 відсотків, 

понад 20 років – 30 відсотків; 

є) надбавка за роботу в шкідливих умовах встановлюється згідно актів 

чинного законодавства, 

ж) надбавка за роботу з секретними документами встановлюється згідно 

актів  чинного законодавства, 

з) надбавка за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу працівникам бібліотеки, 

и) надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним 

працівникам. 

3.2. Доплати 

Доплати працівникам КНУТД встановлюються: 

а) у  розмірі  до  50 відсотків посадового окладу: 

 за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 

 за суміщення професій (посад); 

 за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт. 

Зазначені види  доплат не встановлюються керівникам КНУТД,  їх  

заступникам,  керівникам структурних підрозділів, їх заступникам. 

б) у  розмірі  до  40  відсотків  годинної  тарифної   ставки (посадового  

окладу) за роботу в нічний час,  якщо вищий розмір не визначено 

законодавством,  за кожну  годину  роботи  з  22  години вечора до 6 години 

ранку; 

в) за вчене звання 
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професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем зберігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених 

працівників двох або більше звань доплата встановлюється за одним (вищим) 

званням. 

г) за вчені звання професора та доцента КНУТД – встановлюється згідно 

Положення про присвоєння вченого звання професора університету та вченого 

звання доцента університету; 

д) за науковий ступінь: 

доктора наук – в граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

кандидата наук – в граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати). 

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених 

працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) 

науковим ступенем. 

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності 

працівника на займаній посаді визначається за рішенням конкурсної комісії. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання 

повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством. 

е) особам із числа професорсько-викладацького складу, які  не мають  

вченого звання професора за завідування кафедрою встановлюється доплата в 

розмірі до 20  відсотків  від  посадового окладу, але не більше завідуючого 

кафедрою-професора. 

є) особам із числа професорсько-викладацького складу встановлюються 

доплати до посадових окладів за основною посадою: 

за виконання обов'язків декана                             - до 35 відсотків; 

за виконання обов'язків заступника декана         - до 30 відсотків. 

ж) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які 

зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) 

окладу; 

и) доплата за вислугу років працівникам бібліотеки: 

понад 3 роки -  10  відсотків, 

понад  10 років - 20 відсотків, 

понад 20 років - 30 відсотків; 

Нарахування та виплати доплати проводиться щомісяця за фактично 

відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним 

місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не 

виплачується. 
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4. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

4.1. Матеріальна допомога 

Працівникам КНУТД може надаватися матеріальна допомога, в тому числі 

на оздоровлення,  в  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім  

матеріальної  допомоги на поховання, в розмірах, передбачених Положенням 

про порядок надання та розміри матеріальної допомоги працівникам КНУТД. 

4.2. Преміювання 

а) Преміювання працівників КНУТД здійснюється згідно затвердженого 

порядку і розмірів відповідно  до їх особистого внеску в загальні результати 

роботи у межах наявних коштів на оплату праці. Умови та розміри 

преміювання регламентуються Положенням про матеріальне заохочення 

працівників КНУТД. 

б) За результатами роботи за рік можуть виплачуватись премії як по 

підрозділах так і в цілому по університету згідно Положення про матеріальне 

заохочення працівників КНУТД. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

1. Загальні положення 

1.1.  Положення про матеріальне заохочення працівників Київського 

національного університету технологій та дизайну (далі – Положення) 

розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на 

покращення результатів роботи працівників Університету,  стимулювання 

творчого потенціалу науково-педагогічного та навчально-допоміжного 

персоналу на підвищення якості навчання студентів, педагогічного 

новаторства, прояв ініціативи, реалізацію принципу оплати праці в 

залежності від особистого внеску кожного працівника в загальні результати 

роботи структурних підрозділів, відділів та служб Університету. 

1.2.  Матеріальне заохочення працівників Університету здійснюється 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Про оплату праці», статті 98 КЗпП України, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня  2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. 

№557 “Про  впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ” передбачає виплату премій та встановлення надбавок: за 

високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на термін 

її виконання), за складність, напруженість у роботі. 

1.3.  Джерела преміювання: 

 економія фонду оплати  праці  загального та спеціального фондів 

кошторисів університету  в  межах  штатного розпису та кошторису на 

відповідний фінансовий рік; 

 надходження цільових коштів на преміювання та ін. 

1.4.  В разі прийняття Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і 

науки України рішень про зміну умов оплати праці і матеріального 

заохочення працівників освіти до Положення можуть вноситись, за 

погодженням з профкомом КНУТД, відповідні зміни. 

 

2. Порядок преміювання 

2.1. Премія виплачується в межах річного фонду оплати праці за рахунок 

загального та спеціального фондів, а також економії фонду оплати праці, яка 

утворюється за рахунок наявності тимчасових вакансій, відпусток без 

збереження заробітної плати, тимчасової непрацездатності працівників та ін. 

Виплата премії може здійснюватися  щомісячно, щоквартально, півріччя,  
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рік. В окремих випадках премія виплачується в інші терміни за підсумками 

конкретних результатів. 

        За підсумками фінансового року може виплачуватись річна премія  

(13 зарплата). 

2.2.   Умови преміювання працівників: 

 досягнення вагомих результатів структурного підрозділу, відділу та 

служби в загальних результатах роботи Університету; 

 дотримання  вимог чинного законодавства, правил внутрішнього 

розпорядку, інших нормативних документів; 

 відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і охорони праці та ін. 

2.3. Показники преміювання науково-педагогічного складу 

Університету: 

 досягнення високої якості ведення освітнього процесу, використання 

сучасних комп’ютерних технологій; використання електронного контролю 

для поточного оцінювання знань  та ін. (додаток №1). 

 запровадження в освітньому процесі досягнень науки, техніки та 

передового досвіду інших навчальних закладів; 

 використання інтерактивних методів навчання; 

 використання  інноваційних технологій в освітньому процесі; 

 видання навчальних посібників, підручників, монографій, 

методичних розробок; 

 публікація науково-дослідних робіт у фахових та міжнародних 

виданнях і журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web 

of Science та ін. ; 

 високих показників за участь у наукових та методичних 

конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках спрямованих на підтримку 

та розвиток іміджу й ділової репутації університету; 

 успішного керівництва аспірантами і докторантами, та захисту 

кандидатських і докторських дисертацій; 

 проведення науково-педагогічними працівниками протягом 

навчального року практики студентів на підприємствах; 

 проведення виховної роботи з студентами; 

 наукової та науково-технічної діяльності факультетів, інститутів, 

коледжів,  кафедр, викладачів та науковців університету. 

2.4. Показники преміювання навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу: 

 якості і своєчасності забезпечення освітнього  процесу необхідними 

методичними матеріалами, навчальною літературою, технічними засобами 

навчання, матеріалами; 

 участі в розробці та реалізації методичних матеріалів, лабораторних 

розробок; 
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 високої якості обслуговування устаткування, приладів, 

комп’ютерного та іншого обладнання; 

 забезпечення безаварійної роботи всіх видів обладнання; 

 ініціативи у вирішенні складних технічних і господарських питань та 

ін.; 

 за якість і своєчасність підготовки навчальних приміщень, 

гуртожитків та інших приміщень університету до навчального року, 

зимового періоду, виконання додаткових господарських робіт; 

 якісне виконання службових обов’язків та особистого внеску в 

загальних результатах роботи університету та ін. 

2.5. Показники преміювання адміністративно-управлінського персоналу: 

 ініціативи та особистого внеску в загальні результати роботи за 

підсумками роботи. 

2.6. Показники преміювання працівників науково-дослідної частини: 

Преміювання науково-технічних працівників – виконавців  договорів 

здійснюється після виконання договору (або проміжного етапу якщо це 

передбачено технічним завданням та календарним планом ) і одержання 

відповідних коштів від  замовника та з урахуванням наступних критеріїв 

оцінки виконаних робіт: 

 належного науково-технічного рівня; 

 новизни та актуальності ідей і рішень; 

 терміну реалізації результатів, одержаних в ході досліджень і 

розробок; 

 масштабу використання наукових і технічних досліджень; 

 якості виконання технічної документації; 

 скорочення терміну виконання робіт; 

 зменшення собівартості та трудомісткості виконуваних робіт та ін. 

Преміювання дослідників (наукових, науково-педагогічних  працівників), 

техніків, допоміжного персоналу та інших працівників науково-дослідної 

частини за бюджетною програмою 2201040, що фінансується  із загального 

та спеціального фонду державного бюджету, може проводитися як по 

завершенню тем так і щоквартально у межах фонду оплати праці на 

поточний рік з урахуванням наступних критеріїв оцінки виконаних робіт, а 

саме: 

 глибини опрацьованих тем, що дозволить отримати нові знання та 

забезпечити сучасний рівень розробок в певній  області досліджень; 

 належного науково-технічного рівня розробок; 

 виконання положень технічного завдання; 

 публікаційної активності виконавців та оформлення прав 

інтелектуальної власності на одержані наукові результати досліджень; 

 наявності нових конструкторських (технологічних рішень); 

 належне технічне забезпечення виконання програми досліджень та 

договорів про надання (виконання) науково-дослідних робіт (послуг). 
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2.7. Працівникам Університету можуть надаватися одноразові премії: 

 за довголітню сумлінну працю в зв’язку з виходом на пенсію; 

 до державних, професійних  свят; 

 з нагоди ювілейних дат – 60, 70, 80 років ( додаток № 4); 

 за виконання особливо важливої роботи та ін. 

2.8. Преміювання працівників Університету може здійснюватись за: 

 організацію, ініціативу та високий рівень проведення  заходів 

(наукових семінарів, міжнародного конкурсу «Печерські каштани», «Дня 

донора» тощо); 

 проведення занять в спортивних абонементних групах; 

 за підсумками роботи підрозділів та/або окремих співробітників, які 

надають додаткові платні послуги. 

 якісне та своєчасне технічне обслуговування автомобілів; 

безперебійне обслуговування освітнього процесу, структурних підрозділів, 

відділів і служб; відсутності порушень правил дорожнього руху, тощо. 

2.9. Премії працівникам визначаються з урахуванням цього Положення 

та максимальними розмірами не обмежуються. 

 

3. Порядок виплати премій 

3.1. Виплата премії здійснюється згідно з наказами ректора 

Університету. 

3.2. Проекти наказів готуються керівниками структурних підрозділів, 

відділів та служб Університету та узгоджуються з проректорами відповідно 

до розподілу посадових обов’язків, з начальником планово-фінансового 

відділу та головним бухгалтером. 

3.3. Контроль за станом фінансування видатків на преміювання згідно 

кошторисів та цього Положення покладається на  начальника планово-

фінансового  відділу. 

Додаток до положення  № 1 

Система стимулювання викладачів Університету за успішну навчальну 

та наукову роботу 

№ 

з/п 

Показники Розмір 

преміювання 

Вносить 

пропозицію 

1. Підготовка до видання та видання 

навчального посібника 

За пропозицією 

 

Зав. Кафедрою 

2. Підготовка до видання та видання 

монографій, підручників 

 –׀׀– –׀׀–

3. Публікація науково-дослідних робіт 

у фахових та міжнародних виданнях 

і журналах, що входять до науко 

метричних баз даних Scopus та WoS 

в сумі 2000,00 

грн. за одну 

статтю на всіх 

авторів. 

Проректор 
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4. Підготовка нових курсів дисциплін За пропозицією Зав. Кафедрою 

5. Постановка нових лабораторних 

робіт та створення лабораторних 

стендів 

 –׀׀–

 

 –׀׀–

6. Видання методичних вказівок до 

лабораторних робіт,  практичних 

занять, та для самостійної роботи 

студентів, КП та ДП  

 –׀׀–

 

 –׀׀–

7. Керівництво науковою роботою 

студентів-переможців конкурсів, 

 міжнародний рівень 

 всеукраїнський рівень 

 університетський рівень 

 –׀׀–

 

 

 –׀׀–

8. Активна участь в житті 

Університету, факультету, кафедри: 

художня самодіяльність, огляди, 

конкурси, спортивні заходи, 

оформлення кафедри, музею, круглі 

столи, олімпіадах, конференціях 

 –׀׀–

 

Зав. 

Кафедрою, 

декан 

9. Відкриття нових спеціальностей  –׀׀– Декан 

10. Участь у міжнародному та 

міжвузівському співробітництві 

 –׀׀– –׀׀–

11. Участь у співробітництві з ЗВО 

різного рівня  

 –׀׀– –׀׀–

12. За результатами рейтингового 

оцінювання діяльності викладачів 

університету  

 Проректор –׀׀–

13. Робота в приймальній комісії 

Університету 

 Секретар ПК –׀׀–

14. Участь в роботі спеціалізованих 

вчених рад по захисту дисертацій 

 Голова ради –׀׀–

15. Робота голови та рецензентів у 

спеціалізованих вчених радах з 

правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту 

дисертації здобуття ступеня доктора 

філософії в КНУТД 

 Проректор –׀׀–

16. Високі досягнення в науковій роботі 

за результатами рейтингової оцінки 

кафедри 

 Проректор –׀׀–

17. Виховна робота – кращі куратори 

університету 

 Декан –׀׀–
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АНАЛІЗ РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КНУТД  2011–2020 роки 

Групи 
Одиниці 

виміру 

Навчальний рік 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 

«Перспективні» 

 

% 

осіб 

тис. грн 

1,5 ÷ 2,0 

0 

1  

 2,0 

1,71 ÷ 2,0  

0,2 

36  

3,0 

1,5 ÷ 2,0 

18,0 

75  

4,0 

1,5 ÷ 2,0  

21,2 

59 

3,5 

1,5 ÷ 2,0 

9,8 

30 

3,5 

1,51 ÷ 2,0 

13,1 

44 

3,5 

1,51 ÷ 2,0 

19,24 

65 

4,0 

1,51 ÷ 2,0 

26,65 

97 

4,0 

1,51 ÷ 2,0 

34,92 

125 

4,0 

«Успішні» 

 

% 

осіб 

тис. грн 

> 1,1 

22,0 

113  

1,0 

1,41 ÷ 1,7 

37,6 

45  

2,0 

1,2 ÷ 1,49  

34,0 

139  

2,0 

1,2 ÷ 1,5 

39,5 

195  

2,5 

1,2 ÷ 1,5 

28,8 

88 

2,5 

1,21 ÷ 1,5 

31,0 

104 

2,5 

1,21 ÷ 1,5 

31,2 

107 

3,0 

1,21 ÷ 1,5 

35,71 

130 

3,0 

1,21 ÷ 1,5 

34,92 

125 

3,0 

«Достатньо 

успішні» 

 

% 

осіб 

тис. грн 

0,8 ÷ 1,09 

58,0 

301  

 0 

1,15 ÷ 1,4  

43,4 

136  

1,0 

1,0 ÷1,19 

26,0 

108  

0,5 

1,0 ÷ 1,2  

32,0 

63 

0 

1,0 ÷ 1,2 

45,4 

139 

1,0 

1,0 ÷ 1,2 

50,7 

170 

1,0 

1,0 ÷ 1,2 

43,7 

150 

1,5 

1,0 ÷ 1,2 

34,62 

126 

1,5 

1,0 ÷ 1,2 

26,81 

96 

1,5 

«Проблемні» 

 

% 

осіб 

тис. грн 

До 0,8  

20,0 

108  

0 

1,01 ÷ 1,14 

18,8 

54  

0,5 

До 1,0 

14,9 

48  

0 

До 1,0 

7,7 

26  

0 

До 1,0 

16,0 

49 

0 

До 1,0 

5,1 

17 

0 

До 1,0 

5,5 

19 

0 

До 1,0 

3,02 

11 

0 

До 1,0 

3,35 

12 

0 

К-ть НПП, осіб  523 621 460 343 306  335 342 364 358 

К-ть премійованих, 

осіб 

 
114 251 322 254 257 318 322 353 307 

Сума премій,  

тис. грн 

 
115,0 245,0 662,0 570,2 509,0 566,0 645,0 790,0 900,5 

Частка 

премійованих НПП 

 
22 40 70 74 84 95 89 80 85,8 

Примітка. До рейтингових списків за 2011-2018 роки ввійшли дані про штатних НПП з часткою більше 0,5 посадового окладу; за 2018-2019 н.р. та 2019-2020 н.р. –  

з часткою 0,25 і більше посадового окладу. 
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РЕЗУЛЬТАТИ  

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КНУТД 

Рейтингове оцінювання сприяло збільшенню зацікавленості працівників у 

саморозвитку, підвищенні якості іншомовних комунікаційних здібностей, 

активній участі у міжнародних грантових проєктах та залученню 

позабюджетних коштів від науково-дослідної діяльності. Також зросла 

публікаційна активність, зокрема, у журналах, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах даних, таких, як: Scopus та Web of 

Science Core Collection. Все це сприяло посиленню іміджу КНУТД на ринку 

освітніх послуг та зайняття високих позицій у вітчизняних та міжнародних 

рейтингах ЗВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті посилення мотиваційної складової системи управління 

КНУТД шляхом впровадження рейтингового оцінювання НПП, Університет 

отримав суттєве підвищення якості кадрового складу та ефективності роботи 

в цілому.  

Так, сьогодні кількість докторів 

наук в Університеті становить 74 особи 

(19,6%) на противагу 47 особам (6%) у 

2011 році. Частка кандидатів наук 

зросла з 41% у 2011 р. до 53% у 2020 р. 

Загальна кількість НПП Університету, 

що мають науковий ступінь, у 2020 р. 

склала 73 %, коли 10 років тому 

становила лише 47%.  

 

Мотивація до самовдосконалення та покращення результатів особистої 

професійної діяльності кожного науково-педагогічного працівника і 

співробітника Університету сприяли зміцненню іміджу Київського 

національного університету технологій та дизайну як на українському так і  

зарубіжному освітньому просторі, про що свідчать світові та національні 

рейтинги КНУТД. 
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Національне визнання КНУТД 
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Світове визнання КНУТД: Дизайн 

 

 

2021 60   місце 

2020 62   місце 

2019 66   місце 

2018 75   місце 

2017 77   місце 

2016 88   місце 
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Світове визнання КНУТД: Промислова фармація 

 

 

2021 65   місце 

2020 69   місце 

2017 71   місце 
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РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА ДИЗАЙНУ (станом на кінець 2020 року) 

№ ПІБ 

Науковий 

ступінь/ 

вчене звання Р
ей

т
и

н
г
 

Н
П

П
 Статті  

Scopus/ 

WoS 

Участь у збільшенні  

позабюджетних 

коштів, тис. грн. 

2019р. 2020р. 

1 Абизов В.А. д.арх., проф 1,47 4/0 -  

2 Абсалямова Я.В. к.пед.н., доц 1,26 0/1 -  

3 Авдонін К.В. к.ф-м.н. 0,78 2/2 -  

4 Александрович Т.З.  
к.фiлол.н., 

доц. 
1,20 -/- -  

5 Андреєва О.А. д.т.н., проф. 2,00 11/5 ДБ ДБ 16.02.49 

6 Андрейцева М.В. - 1,15 -/- -  

7 Антоненко І.В. - 1,09 -/- -  

8 Антонюженко А.Ю. - 1,28 -/- -  

9 Арабулі А.Т. к.т.н., доц. 1,64 3/1 + +м 

10 Арабулі С.І. к.т.н. 2,00 9/3 310,0 (м) 110 (м) 

11 Ареф'єв С.О. д.е.н. 1,41 1/1 -  

12 Артеменко Т.П. - 1,19 1/1 -  

13 Астістова Т.І. к.т.н., доц. 1,61 2/2 -  

14 Бабенко О.В. 
к.фiлол.н., 

доц. 
1,02 -/- -  

15 Бабина Т.Г. к.фiлос.н., доц. 1,20 2/1 -  

16 Бабич А.І. к.т.н., доц. 1,43 -/- 0,5  

17 Бабіна Н.О. к.е.н., доц. 1,18 
 

2/9 

ДБ, 

4146,52+ 

774,26 

 

18 Баранова А.І. - 1,31 1/0 -  

19 Барсуков В.З. д.хім.н., проф. 2,00 47/60 ДЗ+ДБ 

425,59  

ДБ 16.02.48 

+28,2 

20 Басанець О.П. - 1,12 -/- -  

21 Басанець Ю.П. - 1,10 -/- -  

22 Батрак Вадим С. ст.викладач 1,48 -/- -  

23 Батрак Ольга В. - 0,79 -/- -  

24 Баула О.В. к.е.н. 1,64 -/- +ДБ  
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25 Баула О.П. к.хім.н., доц. 2,00 2/10 +  

26 Березін Л.М. к.т.н., доц. 1,40 1/0 -  

27 Березненко С.М. д.т.н., проф. 1,47 8/2 ДБ  

28 Бессарабов В.І. к.хім.н., доц. 2,00 17/8 
ДЗ 

963,625 

303,98 ДБ 

16.04.60 

+88,37 

29 Бєляєв С.В. к.т.н., доц. 1,22 -/- -  

30 Бєлялов Т.Е. к.е.н., доц. 1,41 15/5 ДБ +  

31 Бистрякова В.Н. доц. ун-ту. 2,00 -/- -  

32 Біла Т.Я. к.т.н., доц. 1,26 1/0 -  

33 Біловодська О.А. д.е.н., доц. 1,05 9/12 -  

34 Білоцька Л.Б. к.т.н., доц. 1,25 1/0 -  

35 Блохін О.Л. к.ф-м.н, доц. 1,03 1/5 -  

36 Боброва С.Ю. к.т.н., доц. - 2/1 -  

37 Богославець Л.П. к.пед.н., доц 1,30 -/- -  

38 Бондаренко М.Й. - 1,04 -/- -  

39 Бондаренко С.М. к.е.н., доц. 1,80 3/1 -  

40 Бондарчук Ю.А. 
к.фiлол.н., 

доц. 
1,91 0/4 -  

41 Борецька Н.П. д.е.н., проф. 1,24 4/1 -  

42 Борисенко Ю.В. к.т.н., доц. 1,67 3/3 -  

43 Бороліс І.І. - 1,21 -/- -  

44 Борщевська Н.М. - 1,43 1/0 + + 

45 Бреус С.В. д.е.н., доц. 2,00 7/3 ДБ+  

46 Бугас Вал.В. 
к.е.н., проф.  

ун-ту 
1,29 2/0 -  

47 Бугас Вас.В. к.е.н., доц. 1,31 2/1 -  

48 Бугас Н.В. к.е.н., доц. - 1/1 -  

49 Будаш Ю.О. д.т.н., проф. 1,37 13/7 ДБ 0,1 + 
202,65 ДБ 

16.04.64 

50 Будякова О.Ю. к.е.н. 1,65 1/0   

51 Булгакова Т.В. к.т.н. 1,35 1/0 -  

52 Бунда О.М. к.е.н., доц. 1,90 -/- -  

53 Бурлака І.Я. доц. ун-ту. 1,07 -/- -  

54 Бурмістенков О.П. д.т.н., проф. 1,27 1/0 -  

55 
Василенко В.М. 

(сумісник) 
 - 2/0   
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56 Васильєва І.В. доц. ун-ту. 1,84 -/- -  

57 Вергун А.М. к.е.н., доц. 1,82 1/2 ДБ +  

58 Вергун М.О. к.е.н. 1,14 0/1 ДБ 0,5 +  

59 Винничук М.С. к.т.н., доц. 1,53 1/0 -  

60 Вишневська М.О. - 1,65 -/- -  

61 Вишневська О.В. - 1,17 -/- -  

62 
Власенко В.І. 

(сумісник) 

к.т.н., доц. 

 
- 32/5  

ДБ 16.04.65 

ДБ 16.04.66 

63 Власюк Т.М. к.е.н., доц. 2,00 4/2 -  

64 Внукова О.М. к.пед,н., доц. 1,63 -/- -  

65 Водзінська О.І. к.т.н., доц. 1,32 1/0 -  

66 Волівач А.П. - 1,12 -/- -  

67 Волошина І.М. к.т.н., доц. 1,34 9/6 -  

68 Воляник О.Ю. - 1,32 -/- -  

69 Воронкова Т.Є. к.е.н., доц. 1,31 1/1 -  

70 Гайова І.Л. - 1,44 -/- -  

71 Галавська Л.Є. д.т.н., проф. 1,92 4/2 
ДБ+ 

16.04.66 
110 (м) 

72 
Ганущак-Єфіменко 

Л.М. 
д.т.н., проф. 2,00 

 

38/31 

ДБ (м) 

+ 
 

73 Гараніна О.О. д.т.н., доц. 1,31 6/5 -  

74 Гладуш І.А. - 1,08 -/- -  

75 Гнатенко І.А.  к.е.н., доцент 2,00 3/4   

76 Головчанська Є.О. - 1,32 -/- ДБ  

77 Гончаренко І.М. к.е.н., доц. 1,54 1/1 ДБ  

78 Горбачук М.Т. к.ф-м.н., доц. 0,77 14/12 -  

79 Горлатова О.М. - 1,12 -/- -  

80 Грецький І.О. к.біол.н. 1,26 6/0 -  

81 
Грєбєннікова Н.В. 

(сумісник) 
ст. викл. 1,29 -/-   

82 Григоревська О.О.  к.е.н., доц. - 3/4 +  

83 Грищенко І.М. д.е.н., проф. 2,00 12/6 ДБ 383 20,4 

84 Гудкова Н.М. 
к.фiлол.н., 

доц. 
1,42 -/- -  

85 Гула Є.П. проф. ун-ту 2,00 0/1 -  

86 Давиденко І.В. - 1,19 -/- -  
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87 Данилкович А.Г. д.т.н., проф. 2,00 18/8 ДБ 
425,59 ДБ 

16.02.49 

88 
Дашко О.Г. 

(сумісник) 
к.ф-м.н., доц. - 9/6 -  

89 Дворжак В.М. к.т.н., доц. 1,21 -/- -  

90 Дворянчикова С.Є. 
к.фiлол.н., 

доц. 
1,75 0/1 -  

91 Демішонкова С.А. к.т.н. 1,29 1/0 +  

92 Демківська Т.І. к.т.н., доц. 1,25 -/- -  

93 Денисенко В.М. - 1,13 -/- -  

94 Денисенко М.П. д.е.н., проф. 1,77 8/3 -  

95 Деркач Т.М. д.пед.н., проф. 2,00 16/16 -  

96 Дзикович Т.А. к.т.н., доц. 1,25 -/- -  

97 Дзира І.Я. д.іст.н., проф. 1,14 -/- -  

98 Діордіца І.В. д.юр.н., доц. 1,42 1/2 -  

99 Діхтярьов С.І. 
д.фарм.н., 

проф. 
1,37 -/- -  

100 Дмитрюк С.В. - 1,68 -/- -  

101 Довбуш В.І. к.е.н., доц. 1,88 -/- -  

102 Довгопол Г.О. доц. ун-ту 1,22 -/- -  

103 Довженко І.Б. - 1,16 -/- -  

104 Донченко С.В. к.т.н., доц. 1,26 1/0 4,85  

105 Дроменко В.Б. к.т.н., доц. 1,34 -/- - 25 

106 Дубрівна А.П, к. мист. 1,49 0/2 -  

107 Дудко П.М. к.е.н. 1,56 1/2 -  

108 Дудорова Л.Ю. д.пед.н., проф. 1,84 4/6 -  

109 Дячок Т.М. - 1,01 1/0 -  

110 Євсейцева О.С, к.е.н., доц. 1,82 0/1 -  

111 Єрмак І.О. - 0,86 -/- -  

112 Єфременкова Н.А.  к.т.н., доц. 1,07 -/- -  

113 
Жданова О.А.  

(сумісник) 
к.т.н. - -/- -  

114 Загорулько М.О. - 1,00 -/- -  

115 Здоренко В.Г. д.т.н., проф. 1,55 4/2 -  

116 Зінченко О.В. к.е.н., доц. 1,79 1/1 -  

117 Зимбалевська Ю.В. к.е.н., доц. 1,37 -/- -  
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118 Злотенко Б.М. д.т.н., проф. 1,60 3/1 +  

119 Зубкова Л.І. 
к.т.н.,  

проф. ун-ту. 
2,00 

 

-/- 
-  

120 Іщенко О.В. к.т.н., доц. 1,30 5/2 -  

121 Кадлубович Т.І. к.пол.н., доц. 1,27 -/- -  

122 Калашник В.Ю. к.т.н. 1,03 3/0 -  

123 Каменець С.Є. к.т.н., доц. 1,37 -/- -  

124 Касич А.О. д.е.н., проф. 2,00 16/9 -  

125 Касьян Е.Є. д.т.н., проф. 1,42  -  

126 Квіта Г.М. к.е.н., доц. 1,05 -/- -  

127 Кернеш В.П. к.т.н., доц. 1,48 1/0 0,6  

128 Кетова Т.М. - 1,14 -/-   

129 Кизимчук О.П. д.т.н., проф. 2,00 11/8 +  

130 Кирилко Н.М. - 1,33 -/- ДБ  

131 Кириченко Р.В. к.псих.н., доц. 1,44 -/- -  

132 Кислова О.В, к.біол.н., доц. 1,42 5/0 -  

133 Ківа І.Л. к.т.н. 1,06 -/- -  

134 Коваленко Д.І. к.е.н., доц. 1,21 3/1 -  

135 Коваль О.М. к.юр.н., доц. 1,39 1/1 -  

136 Ковальов Ю.А. к.т.н., доц. 1,50 1/0 -  

137 Ковальчук О.В. д.ф-м.н., с.н.с. 1,53 81/80 -  

138 Кожушко Р.Ю. к.т.н., доц. 2,00 0/1 -  

139 Кокоріна Г.В. к.т.н. 1,24 -/- -  

140 Колиско О.З. к.т.н., доц. 1,20 4/0 -  

141 Колісник О.В, 
д.філос.н., 

проф. 
1,44 -/- -  

142 Колодяжна А.В. к.псих.н., доц. 1,55 -/- -  

143 Колосніченко М.В. д.т.н., проф. 2,00 12/1 ДБ 

ДБ 16.04.68 

ДБ 16.04.65 

308,04 

144 Колосніченко О.В. д.мист., доц. 1,94 10/1 ДБ ДБ 16.04.68 

145 Колумбет О.М. д.пед.н., проф. 1,50 7/14 -  

146 Коляда М.К. - 1,39 5/2 +ДБ ДБ 16.04.64 

147 Кононенко Г.І. к.е.н., доц. 1,36 1/0 -  

148 Корнєєва І.О. к.пед.н. 1,21 -/- -  

149 Корогод Г.О. к.т.н. 1,05 3/0 -  
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150 Косенко Д.Ю. - 1,29 -/- -  

151 Костинець В.В. к.е.н. 1,54 5/1 -  

152 Кошель Г.В. к.т.н., доц. 1,19 -/- -  

153 Кошель С.О. к.т.н., доц. 1,35 1/0 -  

154 Кравченко О.П. к.т.н. 1,01 1/0 +  

155 Краснитський С.М. д.ф-м.н., проф. 1,08 13/11 - 21 

156 Краснюк С.О. - 1,11 0/1 -  

157 Крахмальова Н.А. к.е.н., доц. 1,40 1/1 ДБ +  

158 Кремень В.М. д.е.н., доц. 1,67 3/4 -  

159 Кремень О.І. к.е.н., доц. 1,17 1/2 -  

160 Кротова Т.Ф. д.мист., доц. 1,44 1/0 -  

161 Крюкова О.А. к.т.н., доц. 1,60 1/1 -  

162 Кугай К.Б. - 1,83 -/- -  

163 Кугай Т.А. - 2,00 -/- -  

164 Кудрявцева Н.І. - 1,20 -/- -  

165 Кузьміна Г.І. к.хім.н., доц. 2,00 4/0 +  

166 
Кулак Н.В.  

 

к.держ.упр., 

доц. 
1,99 

 

2/2 
-  

167 Кулік Т.І. д.т.н., доц. 1,31 2/1 -  

168 Куришко Г.Г. доц. ун-ту. 1,64 -/- -  

169 Лагода О.А. к.ф-м.н., доц. 1,00 4/1 -  

170 Левченко В.П. д.е.н., доц. 2,00 5/4 -  

171 Лісовець С.М. к.т.н.  1,35 1/1 -  

172 Лозовенко С.Ю. - 1,19 1/0 -  

173 Луцкер Т.В. к.т.н., доц. 1,07 -/- -  

174 Любченко Г.А. к.біол.н. 1,01 9/0 -  

175 Люта М.В. - 1,28 -/- -  

176 Ляшок І.О. к.т.н., доц. 1,24 3/1 -  

177 Мазніченко О.В. - 2,00 -/- -  

178 Майстренко Л.А. к.т.н., доц. 1,65 9/4 ДБ+ 
ДБ 16.04.67 

ДБ 16.02.49 

179 Макатьора Д.А. - 1,21 1/0 1,0 +  

180 Макєєва І.С. к.хім.н., доц. 1,48 17/7 -  

181 Малинка М.М. - 1,81 -/- -  

182 Манойленко О.П. к.т.н., доц. 1,64 4/0 -  
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183 Матюха М.М. к.е.н., доц. 2,00 4/1 -  

184 Махнарилов Ю.В. к.е.н., доц. 1,02 -/- -  

185 Мельник А.О. д.е.н., проф. 1,84 2/1 -  

186 Мельник Г.В. к.т.н. 1,35 6/0 -  

187 Мельник Л.М. к.т.н., доц. 1,22 5/5 -  

188 Михайлова Р.Д. д.мист., проф. 1,01 -/- -  

189 Михалко А.О. к.т.н. 1,39 -/- -  

190 Мінаєв Ю.М. д.т.н., проф. 1,43 10/8 -  

191 Місяць В.П. д.т.н., проф. 1,11 -/- - 11,89 

192 Множинська Р.В. к.філос.н., доц. 1,51 -/- -  

193 Мойсеєнко С.І. к.т.н., доц. 1,07 -/- +  

194 
Мокроусова О.Р. 

(сумісник) 
д.т.н., проф. 2,00 16/0 ДБ 10,0 ДБ 19.02.49 

195 Моргулець О.Б. д.е.н., проф. 1,81 3/2 - + 

196 Мусієнко В.О. 
к.т.н., проф.  

ун-у 
1,24 -/- -  

197 Мягких І.М. д.е.н., проф. 1,83 6/5 ДБ  

198 Назаренко О.В. к.пед.н. 1,13 -/- -  

199 Налбатова Т.М. к.т.н., доц. - -/- -  

200 Натрошвілі Г.Р.  к.е.н. 1,07 0/2 -  

201 Натрошвілі С.Г.  д.е.н., проф. 1,57 3/2 -  

202 Невмержицька С.М. к.т.н., доц. 1,45 2/0 -  

203 Нестеренко О.Б. к.ф-м.н., доц. 1,16 6/3 -  

204 Нефедова Т.М. к.е.н. 1,34 1/0 -  

205 Нишенко О.В. к.е.н. 1,29 1/1 -  

206 Нікітіна О.О. к.біол.н., доц. 1,00 - -  

207 Ніколаєва Т.В. 
к.т.н., проф. 

ун-ту. 
1,92 -/- -  

208 Ніколаєва Т.І. к.т.н., доц. 1,40 -/- -  

209 Ніфатова О.М. д.е.н., проф. 2,00 7/5 ДБ + (м)  

210 Новак Д.С. к.т.н. 2,00 7/2 ДБ +  

211 Овчарек В.Є. к.т.н., доц. 1,45 1/0 -  

212 Одокієнко С.М.  к.т.н., доц. 1,23 -/- -  

213 Олейнікова І.В. к. ф-мат. наук, 1,27 6/6 -  

214 Олешко А.А. д.е.н., проф. 1,14 1/2 -  

215 Олійник А.Ю. к.юр.н., доц. 1,25 -/- -  
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216 Ольшанська О.В. д.е.н., проф. 2,00 5/2 -  

217 Омельченко Г.В. к.т.н. 1,38 1/0 +  

218 Орловський Б.В. д.т.н., проф. 1,68 3/0 -  

219 Осадча А.М. - 2,00 -/- -  

220 Осипенко В.В. д.т.н., доц. 1,07 16/11 ДБ 

ДБ 

16.04.62/63 

202,65 

221 Осипчук М.В. доц. ун-ту 1,05 -/- -  

222 Остапенко Н.В. д.т.н., доц. 1,68 12/2 ДБ 
ДБ 16.04.68 

244,56 

223 Охмат О.А. к.т.н., доц. 1,96 3/1 ДБ ДБ 16.02.49 

224 Павельчук І.А. к.мист., доц. 2,00 -/- -  

225 Павленко А.Ф. доц. ун-ту  1,22 -/- -  

226 Павленко В.М. к.т.н., доц. 1,43 -/- - + 

227 Павленко І.А. д.е.н., проф. - -/- -  

228 Павленко О.В. - - - -  

229 Пальчевська Т.А. к.хім.н., доц. 1,51 17/22 +  

230 Панасюк І.В. д.т.н., проф. 2,00 6/7 ДБ 1,6 + 

ДБ 16.04.62 

ДБ 16.04.69 

252,68 

231 Паранько Н.П. к.мист. 1,67 -/- -  

232 Паришкура Ю.В. к.пед.н., доц. 1,30 1/2 -  

233 Пашкевич К.Л. д.т.н., проф. 2,00 9/6 +ДБ 

ДБ 16.04.65 

ДБ 16.04.68 

(3,0) 

234 Пашукова С.Г. - 1,18 -/- -  

235 Первая Н.В. к.т.н., доц. 1,76 5/3 +  

236 Пилипенко Ю.М. к.ф-м.н., доц. 1,01 2/3 -  

237 Писаренко Н.М. - 1,17 -/- -  

238 Пільгук О.А. - 1,24 -/- -  

239 Плаван В.П. д.т.н., проф. 2,00 41/28 ДБ 6,0 
ДБ 16.04.64 

+10 

240 Плешко С.А. к.т.н., доц. 1,23 1/0 -  

241 Полякова О.В. к.мист. 1,10 -/- -  

242 Пономаренко І.В. к.е.н., доц. 1,47 -/- +  

243 Попова І.І. - 1,87 -/- -  

244 Потанін С.Є. - 1,52 -/- -  
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245 Прасол С.І. доц.ун-ту. 1,08 1/0 -  

246 
Приходько-

Кононенко І.О. 
к.т.н. 1,56 

 

4/0 
-  

247 Проданчук І.В. к.т.н., доц. 1,00 -/- -  

248 Проданюк Ф.М. к.іст.н., доц. 1,26 -/- -  

249 Прокопчук Р.Я. - 1,38 - -  

250 Пузирьова П.В. к.е.н., доц. 1,90 3/5 -  

251 Пшенична І.С. к.пед.н. 1,04 0/4 -  

252 Пшінка Н.М. - 1,29 -/- -  

253 Радіонова Н.Й. д.е.н., доц. 2,00 3/2 -  

254 Резанова В.Г. к.т.н., доц. 1,62 10/6 -  

255 Резанова Н.М. к.т.н.  49/25  ДБ 16.04.64 

256 Ресницький І.В. - 1,25 - -  

257 Ришкевич Н.О. - 0,74 -/- -  

258 Роєнко Л.В. - 1,18 -/- -  

259 Романюк Є.О. к.т.н. 1,23 1/0 -  

260 Романюк О.О. к.т.н., доц. 1,34 2/2 - 

ДБ 16.02.44 

ДБ 16.04.69 

ДБ 16.04.68 

261 Рубанка А.І. к.т.н. 1,55 1/0 -  

262 Рубанка М.М. к.т.н., доц. 1,34 1/0 -  

263 Руденко М.Ф. - 1,68 -/- -  

264 Русіна Ю.О. к.е.н., доц. 1,20 2/0 -  

265 Савченко Б.М. д.т.н., доц. 2,00 16/10 398 54+21 

266 Садретдінова Н.В. к.т.н., доц. 1,49 -/- ДБ ДБ 16.04.66 

267 Сакун А.В. д.філос.н., доц. 1,97 1/3 -  

268 Салій О.О. к.фарм.н., доц. 1,79 1/2 +  

269 Сафронова О.О. к.т.н., доц. 1,27 1/0 -  

270 Саченко Є.В. - 1,01 - -  

271 Саюн А.О. к.е.н., доц. 1,97 -/- -  

272 Синенко О.І. к.е.н., доц. 1,14 2/3 +  

273 Сиромля Н.В. 
к.філол.н., 

доц. 
1,19 -/- -  

274 Скідан В.В. к.т.н., доц. 1,37 2/0 ДБ ДБ 16.04.69 

275 Скрипник М.І. д.е.н., проф. 2,00 8/5 +ДБ  

276 Слєпцов О.О. к.т.н. 1,48 3/1 +  
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277 Слізков А.М. д.т.н., проф. 1,07 2/0 -  

278 Слітюк О.О. к.т.н., доц. 1,03 -/- -  

279 Смаженко В.С. доц. ун-ту. 1,18 -/- -  

280 Смолянінов В.Г. к.т.н., доц. 1,23 -/- -  

281 Сова Н.В. к.т.н. 2,00 6/1 +  

282 Стаценко В.В. к.т.н., доц. 1,65 1/0 - ДБ 16.04.63 

283 Стаценко Д.В. к.т.н. 1,52 1/0 - ДБ 16.04.63 

284 Страшний В.В. 
д.фарм.н., 

проф. 
1,49 4/0 +  

285 Струмінська Т.В. к.т.н., доц. 1,39 1/0 -  

286 Ступа В.І. д.т.н., проф. 1,02 34/5 -  

287 Супрун Н.П. д.т.н., проф. 1,63 31/7 ДБ  

288 Тарасенко Г.В. к.т.н., доц. 1,55 -/- -  

289 Тарасенко І.О. д.е.н., проф. 1,89 7/5 ДБ 9,9  

290 Тарасенко О.С. - - - -  

291 Телестакова А.А. к.юр.н., доц. 1,76 1/2 -  

292 Ткаленко А.М. - 1,00 -/- -  

293 Ткаченко О.В. н.хім.н., доц. 1,10 -/- -  

294 Тугаєнко В.М. - 1,06 -/- -  

295 Фролов І.В. - 1,20 -/- - ДБ 16.04.65 

296 Харитоненко Г.І. к.біол.н. 1,53 5/2 +  

297 Хаустова Є.Б. д.е.н., доц. 2,00 5/3 +  

298 Хиневич Р.В. к.т.н., доц. 1,30 -/- -  

299 Хімічева Г.І. д.т.н., проф. 1,41 10/8 -  

300 Хоменко В.Г. к.т.н., с.н.с. - 38/40 ДБ + 

ДБ 16.02.48 

+150 

ДБ 16.04.63 

ДБ 16.04.65 

301 Цалко Т.Р. к.е.н., доц. 1,33 2/0 -  

302 Цимбал О.М. - 1,22 -/- -  

303 Цимбал Т.В. к.т.н., доц. 1,11 -/- -  

304 Чернець М.О. к.культор. 1,12 -/- -  

305 Черниш Ол.В. к.е.н. 1,18 2/0 ДБ  

306 Черниш Ок.В. к.т.н.  5/1  
ДБ 16.02.48 

ДБ 16.04.65 

307 Черновський С.М.  - 1,29 1/4 -  
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308 Черняк Д.С. к.соц.н., доц. 1,42 -/- -  

309 Чупринка В.І. д.т.н., проф. 1,25 1/0 - 22 

310 Чупринка Н.В. к.т.н. 1,25 1/0 -  

311 Чупріна Н.В. д.мист., доц. 2,00 6/2  ДБ 16.04.68 

312 Шавьолкін О.О. д.т.н., проф. 1,63 16/4 ДБ + ДБ 16.04.62 

313 Шаповал А.Г. доц. ун-ту 1,36 -/- -  

314 Шафранська Т.В. - 1,56 -/- -  

315 Шацька З.Я. к.е.н., доц. 1,89 4/3 -  

316 Шведчикова І.О. д.т.н., проф. 1,78 
 

25/11 

ДБ 310,5 

(дз) 

ДБ 16.04.62 

324,26 

ДЗ 267,7 

ДБ 16.04.69 

317 Шевченко О.О. к.е.н. 2,00 1/0 +  

318 Шидловська О.А. к.біол.н. 1,32 0/5 - ДБ 16.04.67 

319 Шіковець К.О. к.е.н., доц. 1,18 -/- +  

320 Шкура Н.С. доц. ун-ту. 1,15 
 

-/- 

ДБ 100,0 

(м) 
 

321 Шолудько М.І. к.т.н. 1,30 4/0 -  

322 Шрамченко Б.Л. к.т.н., с.н.с. 1,46 4/4 -  

323 Шугайло Я.В. к.пед.н. 1,09 -/- -  

324 Щербак В.Г. д.е.н., проф. 2,00 16/9 
ДБ + 

110 (м) 
 

325 Щербань В.Ю. д.т.н., проф. 1,87 12/0 - 22 

326 Юнгін О.С. к.біол.н. 2,00 6/1 - 
ДБ 16.04.67 

706,815 

327 Яворський О.Л. к.т.н., доц. 1,02 -/- -  

328 Яловий В.В. - 1,06 -/- -  

329 Ярема К.О. - 1,07 - +  

330 Ярмоленко М.В.  к.ф-м.н., доц. 1,51 15/10 -  

331 Яхно В.М. к.т.н., доц. 1,09 1/3 -  

332 Яценко М.В. к.т.н., доц. 1,19 -/- -  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 01.04.2021 р. Формат 60х84 1/16.  

 Ум. друк. арк. 3,95. Облік. вид. арк. 3,09. Наклад 100 пр. Зам. 1590.  

  

 Видавець і виготовлювач Київський національний університет технологій та дизайну. 

 вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011. 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і 

розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 993 від 24.07.2002.  

 



 
 

66 
 

 

 

 

 

 


