
Підрахунок рейтингу викладача Волинського національного університету  

імені Лесі Українки здійснюється за таким алгоритмом 

1. Перейти за посиланням http://194.44.187.55/reiting21/. 

2. Натиснути посилання «Показники для підрахунку рейтингу 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 01.01.2021 

до 15.11.2021. 

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. Деякі пункти будуть заповнені до того, як викладач розпочне внесення даних відповідними 

підрозділами, а саме: 

- Онисько Г.Д. – 12.1, 12.2, 20, 23, 25, 28; 

- Балабуха Н.В. – 13.2, 45, 46; 

- Коломечюк В.В. – 15, 16, 41.1, 42.1; 

- Заєць Л.О. – 32.2, 47, 48.1; 

- Глова І. – 34, 37, 38, 40, 41.2, 42.2, 42.3, 42.4, 43, 44. 

Ці пункти будуть недоступними для внесення змін викладачами. 

11. Паперових підтверджень потребують пункти 7-11, 13.1, 21, 22, 24, 26, 27, 29-32.1, 33, 35, 36, 39, 

49.  

12. Роздрукований результат та паперові підтвердження викладач передає на підпис завідувачу 

кафедри. 

13. Завідувач кафедри рейтинги викладача з пакетами документів передає декану факультету 

(директору інституту) для перевірки. 

14. Декан факультету (директор інституту) перевіряє правильність внесених викладачами даних. У 

випадку некоректно внесених даних ДЕКАН/ДИРЕКТОР буде мати можливість дати повторний 

доступ викладачам для виправлення помилок. Така робота повинна бути завершена до 

26.11.2021. 

Внутрішнім сумісникам доцільно розмежовувати свої досягнення залежно від місця роботи. 

Результати рейтингів після 26.11.2021 будуть повністю (не тільки підсумковий бал) відкриті 

та оприлюднені. 

http://194.44.187.55/reiting21/

