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Рейтингова оцінка роботи НПП

Прізвище, ім'я та по батькові науково-педагогічного працівника Посада
Науковий

ступінь
Вчене
звання

Малий Олександр Юрійович
доцент

кандидат
наук (доктор

філософії)

вчене звання
не отримано

№
з/п

Вид роботи
Кіль-
кість

%
участі

Вартісні бали
за одиницю (Р)

Рейтинг в
балах (R)

Опис роботи

1 2 3 4 5 6 7

I. Загальна характеристика
викладача

1 

Науково-педагогічний
стаж викладача
на початок
навчального
року 

14 5 70 

2

Штатна посада
науково-педагогічного
працівника

- доцент 1 30 30

3

Науковий ступінь

- кандидат
наук (доктор
філософії)

1 50 50

Разом за п. I 150

II. Адміністративні
посади викладачів

Разом за п. II 0

III. Навчальна
робота в звітному
періоді 



2
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1 

Виконання
навчального
навантаження

590 60 62 

2 

Проведення
занять та контрольних
заходів (кількість
дисциплін)
усіх видів
та форм для
бакалаврів

6 10 60 

Мікропроцесорна техніка;

Метрологія, стандартизація

та сертифікація; Мікропроцесори

в ЕА; Сучасні технології

обслуговування та ремонту;

Обчислювальна техніка

та МП; Радіовимірювальні

пристрої та системи 

3 

Проведення
занять та контрольних
заходів (кількість
дисциплін)
усіх видів
та форм для
магістрів

2 20 40 

Мікропроцесорні системи

керування технологічними

процесами; Інтелектуальна

РЕА 

4 

Проведення
занять та контрольних
заходів (кількість
дисциплін)
усіх видів
та форм для
докторів філософії

2 30 60 

5 

Проведення
навчальних
занять (кількість
дисциплін)
з використанням
інтерактивної
взаємодії
з мультимедійними,
комп’ютерними,
експертними,
вбудованими,
тестувальними
системами,
тощо (із залученням
студентів)

5 25 125 

Мікропроцесорна техніка;

Мікропроцесорні системи

керування технологічними

процесами; Інтелектуальна

РЕА; Обчислювальна техніка

та МП; Радіовимірювальні

пристрої та системи 

6 

Використання
дистанційних
курсів навчання
(кількість
дисциплін)

4 20 80 
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7 

Наявність
навчально-методичних
комплексів
за дисциплінами
викладання
(кількість
дисциплін)

4 10 40 

8 

Розробка та
впровадження
нової дисципліни

1 50 50 
Обчислювальна техніка

та МП 

Разом за п. III 517

IV. Наукова робота

1 
Керівництво
аспірантами 2 30 60 

Гарачук С.А., Піроженко

О.О. 

2 

Наукові доповіді
на міжнародних
конференціях,
симпозіумах,
семінарах
в Україні 

1 30 30 

Розробка системи аналізу

транспортного потоку

/ Н. Фурманова, О. Малий,

О. Фарафонов // Виробництво

& Мехатронні Системи 2019:

Матеріали ІІІ Міжнародної

конференції, Харків,

24-25 жовтня 2019 р. 

3 

Виконання
планових наукових
досліджень,
що є частиною
тематичних
планів НДР,
науково-технічних
програм як
виконавець

1 5 5 

04218, Розробка інтелектуальних

мехатронних та робототехнічних

систем, Розробка методів

підвищення надійності

та точності параметрів

мехатронних та робототехнічних

систем 

4 

Виконання
інших видів
робіт(узгоджених
з керівництвом
та підтверджених
документально)

2 10 20 
Доповіді на конференції

"Тиждень науки 2020" 

Разом за п. IV 115

V. Методична
робота в звітному
періоді 
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1 

Видання методичних
вказівок з
дисципліни(за
курсом, для
самостійної
роботи, лабораторних
робіт, дипломування
тощо) 

3 30 20 18 

Конспект лекцій, методичні

вказівки до виконання

лабораторних та самостійних

робіт з дисципліни «САПР

мікро- і наносистем» 

2 

Підготовка
та впровадження
допоміжних
матеріалів
для проведення
занять(програмного
забезпечення,
стендів тощо)

1 70 30 21 

Розробка стенду демонстрації

роботи систем віддаленого

обліку та контролю на фермерських

господарствах 

3 

Підготовка
та впровадження
допоміжних
матеріалів
для проведення
занять(програмного
забезпечення,
стендів тощо)

1 40 30 12 

Розробка стенду для отримання

навичок керування виробничими

процесами за допомогою

промислових контролерів

Allen Bredley 

4 

Підготовка
та впровадження
допоміжних
матеріалів
для проведення
занять(програмного
забезпечення,
стендів тощо)

1 50 30 15 

Розробка стенду віддаленого

контролю датчиків з передаванням

даних за допомогою мережі

LoRaWaN 

Разом за п. V 66

VI. Робота зі студентами,
організаційно-виховна
робота в звітному
періоді 

1 

Підготовка
студентів-призерів
наукових,
фахових всеукраїнських
олімпіад з
результатом
'участь' 

1 10 10 

Чухрай А.А., І етап Всеукраїнського

конкурсу на кращу студентську

роботу 
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2 

Наукові доповіді
на міжнародних
конференціях,
симпозіумах,
семінарах
за участі студентів
в Україні 

1 20 20 

Скрипник, В.В. Програмно

– апаратний модуль контролю

та автоматичної очистки

каналізацію в системі

«розумний дім» / В.В. Скрипник

// Міжнародна наукова

інтернет-конференція

"Інформаційне суспільство:

технологічні, економічні

та технічні аспекти становлення

(випуск 44)" 

3 

Участь у профорієнтаційній
роботі у відсотках
(%участі визначає
завідувач
кафедри) 

10 0.3 3 

4 

Виконання
інших видів
робіт(узгоджених
з керівництвом
та підтверджених
документально)

1 10 10 

Проведення занять в гуртку

"Основи робототехніки

та комп’ютерного моделювання"

на базі ПНЗ «ЦНТТМ «Політ»

Разом за п. VI 43

VII. Участь у громадській
діяльності
в звітному
періоді 

Разом за п. VII 0

VIII. Міжнародна
діяльність

Разом за п. VIII 0

IX. Штрафні санкції
застосовані
до викладачів

Разом за п. IX 0

Разом 891

Малий О. Ю.

(Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника) (Підпис)

(Прізвище та ініціали завідувача кафедри) (Підпис)


