
 

 

 

ЗВІТ 

про рейтингове оцінювання  

професорсько-викладацького складу  

кафедр стоматологічного факультету  

ЛНМУ імені Данила Галицького 

за 2019-2020 навчальний рік  



 

Рейтингове оцінювання діяльності викладачів та 

кафедр стоматологічного факультету проводилося у 

відповідності до наказу №3017-з від 13.10.2020 року та 

розпорядження декана за № 49 від 23.09.2020 року. 

Рейтингове оцінювання проводилося за затвердженою 

методологією та критеріями за тематичними напрямками: 

 фахово-громадська активність 

 наукова робота 

 навчально-методична робота 

 лікувальна робота



Узагальнена таблиця 

величини середніх значень рейтингової оцінки рівня 

фахово-громадської активності кафедр стоматологічного факультету 

№ 

п/п 

Кафедра Середнє 

абсолютне 

значення 

1.  Неврології 28,0 

2.  Психіатрії, психології та сексології 25,1 

3.  Ортопедичної стоматології 21,9 

4.  Ортодонтії 21,7 

5.  Оперативної хірургії та топ.анатомії 21,7 

6.  Внутрішньої медицини №2 21,4 

7.  Отоларингології 21,1 

8.  Терапевтичної стоматології 19,0 

9.  Хірургічної стоматології та ЩЛХ 15,0 

10.  Стоматології дитячого віку 14,0 



Узагальнена таблиця 

величини середніх значень рейтингової оцінки рівня 

наукової роботи кафедр стоматологічного факультету 

№ 

п/п 

Кафедра Середнє 

абсолютне 

значення 

1.  Внутрішньої медицини №2 192,0 

2.  Неврології 113,4 

3.  Оперативної хірургії та топ.анатомії 116,9 

4.  Терапевтичної стоматології 88,2 

5.  Психіатрії, психології та сексології 85,7 

6.  Хірургічної стоматології та ЩЛХ 61,2 

7.  Ортодонтії 57,1 

8.  Ортопедичної стоматології 46,4 

9.  Отоларингології 42,6 

10.  Стоматології дитячого віку 31,9 



Узагальнена таблиця 

величини середніх значень рейтингової оцінки рівня 

навчально-методичної роботи кафедр стоматологічного факультету 

№ 

п/п 

Кафедра Середнє 

абсолютне 

значення 

1.  Неврології 60,0 

2.  Внутрішньої медицини №2 28,2 

3.  Хірургічної стоматології та ЩЛХ 23,2 

4.  Ортодонтії 19,2 

5.  Отоларингології 19,1 

6.  Ортопедичної стоматології 18,16 

7.  Психіатрії, психології та сексології 17,1 

8.  Терапевтичної стоматології 14,2 

9.  Оперативної хірургії та топ.анатомії 14,1 

10.  Стоматології дитячого віку 14,0 



Узагальнена таблиця 

величини середніх значень рейтингової оцінки рівня 

лікувальної роботи кафедр стоматологічного факультету 

№ 

п/п 

Кафедра Середнє 

абсолютне 

значення 

1.  Неврології 24,29 

2.  Хірургічної стоматології та ЩЛХ 12,4 

3.  Ортодонтії 11,1 

4.  Внутрішньої медицини №2 10,8 

5.  Ортопедичної стоматології 9,2 

6.  Психіатрії, психології та сексології 5,6 

7.  Отоларингології 2,9 

8.  Стоматології дитячого віку 2,5 

9.  Терапевтичної стоматології 1,3 

10.  Оперативної хірургії та топ.анатомії 0 



Узагальнена таблиця 

величини середніх значень по кафедрах за результатами проведення 

рейтингової оцінки рівня усіх видів робіт у відносному значенні. 

№ 

п/п 

Кафедра Середнє 

відносне 

значення 

1.  Внутрішньої медицини №2 72,5 

2.  Неврології 62,6 

3.  Оперативної хірургії та топ.анатомії 42,7 

4.  Психіатрії, психології та сексології 37,0 

5.  Терапевтичної стоматології 34,6 

6.  Хірургічної стоматології та ЩЛХ 30,8 

7.  Ортодонтії 28,9 

8.  Ортопедичної стоматології 26,2 

9.  Отоларингології 23,3 

10.  Стоматології дитячого віку 17,1 



Висновки: 

1. Отримана інформація приймається до уваги та аналізу на засіданнях кафедр 

факультету з метою розробки заходів щодо підвищення якості їх роботи. 

2. Звертається увага завідувачів кафедр на їх персональну відповідальність про 

правдивість наданої інформації. 

3. Також звертається увага завідувачів кафедр факультету на вчасність подачі зведених 

даних у деканат та їх оформлення у відповідній таблиці, взірець якої представлений 

у розпорядженні декана. 

4. Рекомендовано представити оприлюднені дані про рейтингове оцінювання на 

інтернет-сторінці деканату та використати їх при звітах деканату на засіданні Вченої 

ради університету. 

5. Рекомендовано наступне рейтингове оцінювання за 2020-2021 н.р. проводити за 

аналогічними методологією та критеріями. 


