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ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ 

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Заповнення наукового та навчально-методичного рейтингу 

викладачів – є одним з видів методичної роботи кафедри університету. 

В межах нашого дослідження ми розглядаємо сайт університету та 

сайт кафедри як засіб ІКТ, що використовується в науково-

педагогічній діяльності кафедри університету та в реалізації 

методичної роботи зокрема. Чим більше офіційний веб-сайт надає 

інформації та форм Інтернет-комунікації користувачам, тим більш 

ефективним буде комунікативний ресурс із погляду кількості 

відвідувачів і активності користувачів [2]. Комунікативні властивості 

мережі роблять більш доступним інформування студентів, 

співробітників та викладачів про роботу університету в цілому та 

кафедри зокрема (успіхи студентів в навчальній та науковій 

діяльності, успіхи випускників, можливості працевлаштування, 

рейтинг викладачів), реалізують спілкування між студентами та 

керівництвом ВНЗ в формі оцінки студентами діяльності викладача, 

отримання доступу до розроблених методичних рекомендацій та 

навчальних посібників, представлення рейтингів викладачів тощо. 

З метою автоматизації розрахунку наукового та навчально-

методичного рейтингу викладачів кафедри було створено 



автоматизовану систему, за допомогою якої викладачі заповнюють 

показники рейтингу, в автоматичному режимі підсумовується 

кількість балів та складається рейтинг викладачів кафедри.  

Розроблена нами Web-система реалізована як трирівнева 

архітектура. Трирівнева архітектура – це архітектурна модель 

програмного комплексу, що припускає наявність в ньому трьох 

компонентів: клієнтського додатку (звичайно званого „тонким 

клієнтом” або терміналом), серверу додатків, до якого підключений 

клієнтський додаток, і серверу бази даних, з яким працює сервер 

додатків [1].  

Автоматизована система розрахунку наукового та навчально-

методичного рейтингу дозволяє в автоматичному режимі 

підраховувати кількість балів кожного викладача, виставляти оцінку 

діяльності викладача за результатами опитування студентів та 

заносити отриманий бал до відповідного поля у навчально-

методичному рейтингу. Завідуючий кафедрою за допомогою цієї 

системи має можливість редагувати заповнені показники рейтингу 

викладачів кафедри та продивлятися актуальну інформацію щодо 

місця кожного співробітника у рейтингу та суми його балів. 

До впровадження автоматизованої системи викладачі кафедри 

заповнювали окремі файли відомостями про свої досягнення у 

науковій та навчально-методичній роботі, після цього завідувач 

кафедри чи співробітник, який за це відповідає, мав підраховувати 

суму балів кожного викладача та будувати рейтинг за цими даними. В 

разі зміни яких-небудь відомостей, рейтинг потрібно було змінювати 

вручну. Після впровадження відповідної автоматизованої системи 

викладач може заповнювати рейтинг через сайт кафедри поступово 

протягом року та його сума балів та місце у рейтингу буде постійно 

оновлюватися в автоматичному режимі. Після закінчення 

календарного року рейтинги не можна редагувати, проте їх можна 

переглядати, а новий період (календарний рік) додається автоматично. 

Інформація до розрахунку навчально-методичного рейтингу 

заноситься також з он-лайн опитування студентів про якість 

викладання дисциплін викладачами.  
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