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Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій

Кафедра інформаційних технологій електронних засобів

Рейтингова оцінка роботи НПП

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

ступінь
Вчене
звання

Онищенко Вадим Федорович 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 

34 5.0 170 

2

Штатна посада
науково-педагогічного
працівника 

- доцент 1 30.0 30

3

Науковий ступінь

- кандидат наук
(доктор філософії) 1 50.0 50

Разом за п. I 250

II. Адміністративні
посади викладачів

Разом за п. II 0

III. Навчальна робота
в звітному періоді

1 
Виконання навчального
навантаження 623 60.0 65 
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2 

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

4 10.0 40 

3 

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

1 20.0 20 

4 

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

4 20.0 80 

5 

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

4 25.0 100 

6 
Розробка та впровадження
нової дисципліни 1 50.0 50 

Віртуальні прилади

7 

Організація
роботи спеціалізованих
лабораторій
та кабінетів
на кафедрі 

1 40.0 40 
44 ауд - лабораторія
вимірювальної техніки

Разом за п. III 395

IV. Наукова робота
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1 

Видавнича діяльність.
Публікація статей
в фахових електронних
та друкованих
збірниках наукових
праць 

1 40 15.0 6 

. Онищенко В.Ф., Оніщенко
Т.Є. Дистанційні технології
в системі підвищення
кваліфікації викладачів
// Вища освіта України
в контексті інтеграції
до європейського освітнього
простору 

2 

Наукові доповіді
на всеукраїнських
конференціях,
симпозіумах,
семінарах 

1 10.0 10 

Дистанційні технології
в системі підвищення
кваліфікації викладачів

Разом за п. IV 16

V. Методична робота
в звітному періоді

Разом за п. V 0

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

Разом за п. VI 0

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 661

Онищенко В. Ф.

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

(Прізвище та ініціали завідувача кафедри) (Підпис)


