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Рейтингова оцінка роботи НПП

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

ступінь
Вчене
звання

Фарафонов Олексій Юрійович доцент 
кандидат наук (доктор

філософії) 
доцент 

№
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 

16 5.0 80 

2

Штатна посада
науково-педагогічного
працівника 

- доцент 1 30.0 30

3

Науковий ступінь

- кандидат наук
(доктор філософії) 1 50.0 50

4

Вчене звання

- доцент 1 40.0 40

Разом за п. I 200

II. Адміністративні
посади викладачів

Разом за п. II 0

III. Навчальна робота
в звітному періоді

1 
Виконання навчального
навантаження 636 60.0 66 
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2 

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

5 10.0 50 

3 

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

3 20.0 60 

4 

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

3 25.0 75 

5 
Викладання іноземною
мовою 

1 40.0 40 

Лабораторні роботи
за дисципліни "Основи
технології електронних
апаратів" 

6 

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

2 10.0 20 

Разом за п. III 311

IV. Наукова робота
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1 

Видавнича діяльність.
Публікація статей
в збірниках наукових
праць 

1 50 12.0 6 

Фарафонов, О.Ю. Використання
лазерних систем в задачах
оцінки розмірів об’єктів
на конвеєрі / О.Ю. Фарафонов
// Тиждень науки-2019.
Факультет радіоелектроніки
та телекомунікацій.
Тези доповідей науково-практичної
конференції, Запоріжжя,
15–19 квітня 2019 р.
[Електронний ресурс]
/ Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон.
дані. – Запоріжжя :
ЗНТУ, 2019. – с. 84-85

2 

Видавнича діяльність.
Публікація статей
в збірниках наукових
праць 

1 33 12.0 3 

The mobile system for
environmental monitoring
/ N.I. Furmanova, O.Yu.
Farafonov, A.R. Kalynychenko
// Сучасні проблеми
і досягнення в галузі
радіотехніки, телекомунікацій
та інформаційних технологій:
Тези доповідей IХ Міжнародної
науково-практичної
конференції (03–05
жовтня 2018 р., м. Запоріжжя)
/ Редкол.: Д.М. Піза,
С.В. Морщавка. Електрон.
дані. – Запоріжжя :
ЗНТУ, 2018. – c. 161-162.

3 

Наукові доповіді
на міжнародних
конференціях,
симпозіумах,
семінарах в Україні

1 30.0 30 

Сучасні проблеми і
досягнення в галузі
радіотехніки, телекомунікацій
та інформаційних технологій

4 

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

10 5.0 50 

Разом за п. IV 89

V. Методична робота
в звітному періоді

1 

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

3 30 20.0 18 

САПР мікро- і наноструктур
(конспект лекцій,
методичні вказівки
до виконання лабораторних
та самостійних робіт)
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Разом за п. V 18

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

1 

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

2 10.0 20 
151 Автоматизація
та комп'ютерно-інтегровані
технології 

2 

Опубліковано
статей в електронних
та друкованих
збірниках наукових
праць за участі
студентів 

1 50 12.0 6 

Фарафонов, А.Ю. Позиционирование
робота на складе / А.Ю.
Фарафонов, А.Р. Калиниченко
// Транспортні системи
та технології: проблеми
та перспективи розвитку.
Тези доповідей Регіональної
науково-практичної
конференції серед
студентів, викладачів,
науковців, молодих
учених, аспірантів
і учнів 12 квітня 2019
року [Електронний
ресурс] / Редкол. :
С. М. Турпак (відпов.
ред.) Електрон. дані.
–Запоріжжя : ЗНТУ,
2019. 

3 

Опубліковано
статей в електронних
та друкованих
збірниках наукових
праць за участі
студентів 

1 33 12.0 3 

Furmanova, N.I. The
mobile system for environmental
monitoring / N.I. Furmanova,
O.Yu. Farafonov, A.R.
Kalynychenko // Сучасні
проблеми і досягнення
в галузі радіотехніки,
телекомунікацій та
інформаційних технологій:
Тези доповідей IХ Міжнародної
науково-практичної
конференції (03–05
жовтня 2018 р., м. Запоріжжя)
[Електронний ресурс]
/ Редкол.: Д.М. Піза,
С.В. Морщавка. Електрон.
дані. – Запоріжжя :
ЗНТУ, 2018. – c. 161-162.
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4 

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

1 20.0 20 

Сучасні проблеми і
досягнення в галузі
радіотехніки, телекомунікацій
та інформаційних технологій:
Тези доповідей IХ Міжнародної
науково-практичної
конференції (03–05
жовтня 2018 р., м. Запоріжжя)

5 

Наукові доповіді
на всеукраїнських
конференціях,
симпозіумах,
семінарах за
участі студентів,
участь в університетській
конференції
«Тиждень науки»

1 10.0 10 Тиждень науки 

6 

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

10 0.3 3 

Разом за п. VI 62

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 680

Фарафонов О. Ю.

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

(Прізвище та ініціали завідувача кафедри) (Підпис)


