
Підрахунок рейтингу викладача Волинського національного університету імені Лесі Українки здійснюється за 
таким алгоритмом 

1. Перейти за посиланням http://194.44.187.55/reiting20/.

2. Натиснути посилання «Внесення показників викладачів».

3. Обрати факультет (інститут), кафедру, своє прізвище, ім’я, по батькові та ввести кодове слово, яке Ви 
отримали раніше на пошту.

4. При заповненні показників слід вносити лише ті дані, що отримані викладачем з 01.01.2020 до 16.11.2020.

5. У полі для введення (прямокутник, що знаходиться зліва) потрібно зазначити число, яке вказує на кількість 
Ваших досягнень з відповідного пункту.
Якщо ніяке число не буде введене, вважається, що Ви не маєте досягнень і значення цього пункту дорівнює 
нулю.

6. Якщо зліва від питання розміщені перемикачі в кружечках, слід вибрати один із відповідними числовими 
значеннями.
Якщо нічого вибрано не буде, вважається, що Ви не маєте досягнень і значення цього пункту дорівнює 
нулю.

7. Якщо питання позначене квадратиком зліва, то його потрібно відмітити, якщо Ви маєте досягнення з цього 
пункту.

8. Показники розділені на 5 розділів. Після кожного розділу для збереження внесених даних ОБОВ’ЯЗКОВО 
натиснути кнопку «Зберегти». Буде збережений введений поточний проміжний результат. Таким чином 
показники можна вносити в кілька етапів. Після завершення введення показників внизу форми слід 
натиснути «Завершити внесення показників». Далі внести зміни в форму викладачем буде неможливо.

9. Після збереження рейтингу потрібно роздрукувати свій результат та поставити підпис.

10. Підтвердження потребують пункти 5-8, 14-25, 31, 32-47, 49-54, 59-60. З них:

- на пп.. 5-7, 14-25, 31, 36-37, 41-43, 59-60 викладач докладає ксерокопії публікацій (титульна сторінка, 
сторінка змісту з прізвищем автора та назвою публікації, перша сторінка публікації), сертифікатів та ін.;

- п. 8 перевіряє бібліотека ВНУ імені Лесі Українки;

- пп.. 32-35, 47 перевіряє НДЧ;

- п. 38 перевіряє навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти;

- пп.. 39, 40, 49 перевіряє навчальна частина;

- пп.. 45-46, 50-54 потребують наявності активних гіперпосилань, які можна буде додати після закінчення 
внесення показників викладачем, натиснувши кнопку «Зберегти» в кінці поточного розділу та кнопку 
«Перейти до внесення підтверджень»**.

11. Роздрукований результат та паперові підтвердження викладач передає на підпис завідувачу кафедри.

12. Завідувач кафедри рейтинги викладачів з пакетами документів передає декану факультету (директору 
інституту) для перевірки.

13. Декан факультету (директор інституту) перевіряє правильність внесених викладачем даних.

14. У випадку, якщо всі показники внесені правильно, декан факультету (директор інституту) інформує про це 
відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування». Спосіб 
інформування буде повідомлений додатково. Після цього зміни в рейтинги викладачів внести неможливо. 
Якщо при перевірці виявлені помилки при внесенні даних викладачем, деканом факультету (директором 
інституту) готується службове подання на ім’я проректора з науково-педагогiчної роботи та інновацій з 
обґрунтуванням необхідності виправлення помилок.  За рішенням та резолюцією проректора з науково-
педагогiчної роботи та інновацій відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та 
комп’ютерного тестування» вносить зміни в рейтинг викладача. Іншим способом внесення змін 
неможливе.

** У вікні внесення підтверджень до пунктів 45-46, 50-54 слід натиснути кнопку «Додати посилання», де заповнити 
потрібні поля, натиснути кнопку «Зберегти». Останню дію повторити потрібну кількість разів. Після додавання 
посилань обов’язково натиснути «Завершити внесення показників» внизу справа.  


