
KPI діяльності завідувача кафедри Херсонського державного університету

 

Найменування ключових показників ефективності 

Іміджеві KPI 

Ранг кафедри в загальному рейтингові кафедр університету 

Індекс Хірша (h-індекс) НПП кафедри за показниками НБД Scopus 

К-ть освітніх програм за рівнями, акредитованих  НАЗЯВО 

К-ть освітніх програм, акредитованих  міжнародними агенціями, що входять до EQAR 

К-ть реальних замовників, з якими укладено договори щодо передавання наукових результатів 

KPI якості освітнього процесу 

К-ть гостьових лекторів із зарубіжних університетів, зокрема світового класу, задіяних для викладання 

протягом року 

К-ть студентів-переможців усеукраїнських олімпіад  

Участь здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності 

К-ть розроблених викладачами кафедри дистанційних курсів з електронними освітніми ресурсами  

KPI наукової роботи й міжнародного партнерства 

К-ть наукових досліджень (ініціативних НДР, зареєстрованих в УкрІНТЕІ), що відповідають галузевим 

пріоритетам 

К-ть міжнародних грантів, отриманих для реалізації наукових проєктів 

К-ть вітчизняних грантів, отриманих для реалізації наукових проєктів 

К-ть міжнародних наукових конференцій, що провела кафедра із залученням закордонних делегацій 

К-ть наукових видань категорій «А» і «Б» 

К-ть закордонних учених, реально залучених до спільних наукових проєктів і досліджень  

К-ть НПП, студентів і аспірантів/докторантів, які є учасниками міжнародних проєктів 

К-ть студентів залучених до роботи в наукових об`єднаннях (проблемних групах та наукових гуртках) 

К-ть студентів залучених до роботи в наукових лабораторіях 

К-ть студентів-переможців усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

KPI публікаційної активності й патентно-ліцензійної діяльності 

К-ть публікацій у наукових виданнях категорії «А» 

К-ть публікацій у наукових виданнях категорії «Б» 

К-ть публікацій у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ЄС 

К-ть цитованих публікацій у виданнях, індексованих у НБД Scopus та/або Web of Science 

К-ть монографій (розділів монографій), опублікованих викладачами кафедри  

К-ть публікацій у виданнях категорії «Б» та у виданнях, індексованих у НБД Scopus і WofS, на одного НПП  

К-ть виданих підручників викладачами кафедри 

К-ть виданих навчальних посібників викладачами кафедри 

К-ть отриманих охоронних документів (патентів, свідоцтв тощо) 

KPI розвитку кадрового потенціалу 

Відсоток НПП кафедри, що володіють англійською мовою на рівні B2 і вище 

Відсоток НПП кафедри, що пройшли стажування строком від 3 місяців у закордонних ЗВО 

Стажування НПП в ЗВО та НУ, що входять до ТОП-10 академічних рейтингів України відповідно до профілю 

К-ть НПП кафедри, що взяли очну участь у міжнародних конференціях, що проводились у закордонних ЗВО 

К-ть аспірантів і докторантів 

К-ть молодих учених 

К-ть захищених дисертацій доктора філософії 

К-ть захищених дисертацій доктора наук 

К-ть НПП, які є членами редколегій видань, індексованих у НБД Scopus та/або WofS 

К-ть НПП (за основним місцем роботи), які є членами редколегій наукових видань категорії «Б»  

Фінансово-інвестиційні KPI 

Обсяг коштів із державного бюджету на виконання наукових досліджень і розробок 

Обсяг коштів за виконання наукових досліджень, отриманих від замовників 

Обсяг коштів, отриманих за виконання міжнародних проєктів і грантів 

 

                                                             
 Запропоновані види КРІ можуть бути змінені або доповнені, ураховуючи рейтингові показники діяльності 
(відповідно до Положення про рейтинг), а також увідповіднені зі Стратегічним планом розвитку університету, 
факультету, кафедри тощо). 


