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Інструкція користувача підсистема «Аналітично-статистичного аналізу роботи професорсько-

викладацького складу Університету» призначена для керівників підрозділів університету, 

науково-педагогічних працівників (НПП), які здійснюють обробку показників рейтингової 

оцінки. В Інструкції розкрита повна функціональність та принцип роботи програми. 
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1  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Функціонально підсистема аналітично-статистичного аналізу роботи професорсько-

викладацького складу Університету складається з: 

 Автоматизованої інформаційної системи «Визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників» (АІС ВР НПП). 

 Програмного модуля «Опитування науково-педагогічних працівників», що працює на 

базі АІС ВР НПП (ПМ ОП НПП). 

АІС ВР НПП - призначена для обробки результатів оцінювання роботи як окремого 

науково-педагогічного працівника, так і колективу НПП на рівні кафедри, факультету (інституту) 

та університету за напрямками: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-

виховна робота, на основі розрахунку балів за виконану роботу. 

ПМ ОП НПП - призначений  для визначення  значень статично-обґрунтованих балів 

оцінювання роботи науково-педагогічного працівника за певними напрямками діяльності за 

результатами аналізу пропозицій від  науково-педагогічного працівника. 

АІС ВР НПП заснована на рейтинговій системі. Фактично "рейтинг" - це система 

впорядкування будь-яких об'єктів у вигляді списку на основі кількісних показників або 

рейтингових оцінок. 

АІС ВР НПП має ієрархічну структуру: рейтинг факультету базується на рейтингу кафедр, 

що входять до факультету, а рейтинг кафедр залежить від рейтингу викладачів кафедри. 

АІС ВР НПП дає можливість користувачу конфіденційно входити у систему, що дає змогу вводити, 

змінювати, переглядати, друкувати на паперовий носій тощо лише свої дані. 

Для підрахунку рейтингу завідувачів кафедрами та деканів, які працюють на кафедрі  за 

умови почасової оплати праці або сумісництва і приділяють час керівницькій діяльності, 

використана особлива методика підрахунку їхнього рейтингу із певною надбавкою. 

Рейтинг підраховується за навчальний рік. 

 

Мета запровадження АІС «Визначення рейтингу НПП» 

Метою запровадження АІС ВР НПП є: 

 підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-

педагогічних працівників; 

 забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-

педагогічного працівника та структурних підрозділів університету; 

 забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації праці; 

 забезпечення ефективного перетворення університету в дослідницький університет 

світового рівня. 
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2  ЗАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ 

Вимоги до клієнтських машин 

Для  завантаження АІС ВР НПП потрібно, щоб клієнтський комп’ютер відповідав 

наступним рекомендованим вимогам: 

 мінімальний вільний  простір на жорсткому диску  30 Mb; 

 операційна пам’ять 512 Mb; 

 мережевий адаптер  із підключенням до мережі із швидкістю 100 Mbit/s; 

 операційна система Windows XP/2000/ Vista/2008 R2/8 . 

 

Файл для роботи з системою можна завантажити: 

 розділ Новин та подій з сайту http://kbis.kpi.ua/ 

 система Кампус розділ "МетодичнеЗабезпечення-Загальноуніверситетські - Інструкція - 

"Інструкція користувача підсистема «Аналітично-статистичного аналізу роботи професорсько-

викладацького складу Університету»"" 

 

 

http://kbis.kpi.ua/
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3 ЗАПУСК АІС ВР НПП 

Для того, щоб розпочати роботу з АІС ВР НПП, потрібно: 

1. На робочому столі натиснути на ярлик програми подвійним кліком миші: 

 

 

або «Пуск → Програми → АІС Рейтинг НПП → АІС Рейтинг НПП» 

2. Після проведення описаних дій з’являється вікно авторизації користувача в системі. 

 

Рисунок 3.1 – Авторизація користувача 

Якщо авторизація пройшла без проблем, то з’явиться повідомлення (3.2): 

 

Рисунок 3.2 - Повідомлення успішної авторизації 

Це означає, що Ви можете продовжувати  далі роботу із додатком.   

Якщо Ви випадково забули  свій власний пароль, то Ви  маєте можливість відновити його, 

скориставшись посиланням "Забули пароль?" (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_1.htm%23%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%25814
file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_3.htm%23%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%25816
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Рисунок 3.3 - Відновлення паролю 
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4   РЕЄСТРАЦІЯ НПП 

Якщо Користувач не зареєстрований в системі, йому необхідно пройти процедуру 

Реєстрації. 

Для цього необхідно обрати посилання «Реєстрація» див. рисунок 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Посилання на Реєстрацію 

Далі у покроковому режимі Ви вносити інформацію. Натискаючи кнопку "Вперед"  

здійснюється перехід на наступну вкладку. Після ведення вся інформація зберігається  в базі 

даних. 

 

Рисунок 4.2 – Реєстрація НПП 

Символ "*" біля назви поля означає,що це поле повинно обов’язково бути заповненим. 

Якщо Ви випадково не заповните це поле, то система Вас сповістить та попросить ввести 

потрібні дані. 

Після закінчення процедури реєстрації необхідно пройти процедуру активації.  

Для цього користувач потрібен подати  запит (ПІБ, кафедра, логін) за електронною 

адресою rating-npp@ukr.net. Відповідь буде надана протягом робочого дня. 
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5   РЕДАГУВАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ НПП 

Програмно-технологічний модуль (ПТМ) "Редагування" призначений для перегляду 

та внесення змін в  особисту інформацію, що була введена при реєстрації. 

Редагування підрозділу – користувачем не здійснюється. При зміні місця роботи 

необхідно пройти процедуру реєстрації ще раз. 

Для перегляду та редагування особистої інформації необхідно:  

 виконати команду "Користувач" → "Редагування" в головному меню програми або 

натиснути на іконку "Редагування" на панелі інструментів програми, або скористатися 

комбінацією гарячих клавіш - Ctrl+Е; 

- обрати потрібну вкладку  (на рис. 5.1  це вкладка "Паспортні дані"); 

- натиснути кнопку "Редагувати"; 

- ввести корективи в данні; 

- натиснути кнопку "Змінити" для збереження інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Редагування 

file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%25817
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6   РОБОТА ВИКЛАДАЧА-НАУКОВЦЯ 

Для НПП при роботі з АІС ВР НПП, якім надані права «Викладач-науковець», після 

авторизації, доступні ПТМі, а саме: 

 Навчально-методична робота. 

 Науково-інноваційна робота. 

 Організаційно-виховна робота. 

 R-НПП. 

 Рейтинг-лист НПП. 

 Інтелект. 

 

 6.1   Облік виконання роботи НПП за напрямками 

Облік виконання роботи НПП здійснюється за напрямками: навчально-методична, 

науково-дослідна та організаційно-виховна. 

Програмно-технологічні модулі "Навчально-методична робота",  "Науково-інноваційна 

робота", "Організаційно-виховна робота" призначені для  оцінювання роботи НПП за 

напрямками: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота та 

підрахунків  коефіцієнтів виконання  роботи за цими напрямами. 

Для введення інформації за певним напрямом необхідно: 

 Виконати команду "Облік" → "Напрямок роботи" в головному меню програми або 

натиснути на іконку "Напрямок роботи" на панелі інструментів програми. 

Наприклад: "Файл → Навчально-методична робота". 

 Вибрати вид → підвид з ієрархічно - деревовидної структури напрямку роботи. 

Наприклад: "Розроблення і постановка (перероблення) робіт → лабораторних робіт" (рис. 5.1). 

 Внести данні (рис. 6.2). 

 Натиснути кнопку «Зберегти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6.1 -  Облік навчально-методичної роботи 

file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258110
file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258110
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Рисунок  6.2 -  Вікно обробки інформації навчально-методичній роботи 

Для перегляду та видалення даних необхідно у вікні "Напрямок роботи" натиснути кнопку 

"Перегляд" (зеленим кольором відмічені тільки що введені дані). 

Наприклад: перегляд даних з навчально-методичної роботи (рис. 6.3). 

Для  видалення запису необхідно виділити зі списку потрібний  та натиснути на кнопку 

"Видалення". 

 

Рисунок  6.3 - Вікно перегляду введеної інформації 

file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258110
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6.2   Обчислення рейтингу НПП  

Програмно-технологічний модуль "R-НПП" призначений для обчислення 

персонального рейтингу науково-педагогічного працівника. Рейтинг НПП розраховується 

автоматично по заданій формулі згідно тимчасового Положення щодо визначення рейтингу 

науково-педагогічних  працівників. Результати відображаються на головній формі програми (рис. 

5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Головне вікно 

 

6.3   Рейтинг-лист НПП 

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист НПП" призначений для 

автоматичного генерування, з можливість збереження та виводу на друк, облікового звіту 

(рейтинг-листу) за всіма введеними напрямкам роботи НПП. 

Роздрукований звіт обов’язково підписується завідувачем кафедри. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист НПП" у головному меню 

програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист НПП" на панелі інструментів програми. 

2. Вибрати навчальний рік (рис. 6.5). 

3. Натиснути кнопку "Друкувати" для перегляду та друку. 

file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258118
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Рисунок 6.5 -  Рейтинг-лист НПП 

 

Для збереження рейтинг-листу необхідно: 

1. Натиснути кнопку "Експорт в DOC" (або "Експорт в PDF")  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Натиснути кнопку "ок". 

3. Вказати місце збереження та назву файлу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Натиснути кнопку "Сохранить". 
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6.4   Інтелект 

Програмно-технологічний модуль "Інтелект" призначений для визначення, яка інформація, 

що була введена в АІС "Рейтинг НПП" , може бути оприлюднення в мережі Інтернет (за адресою 

http://intellect.kpi.ua) на автоматично згенерованих веб-сторінках науково-педагогічних працівників. 

Для визначення інформації, яка буде розміщуватися на персональній веб-сторінці  

необхідно: 

 Натиснути кнопку "Інтелект" на панелі інструментів програми. 

 Вибрати рік. 

 Вибрати вид роботи. 

 Відмітити видимість опису інформаційного ресурсу (рис. 6.6). 

 Натиснути кнопку "Зберегти". 

 

Рисунок 6.6  - Видимість опису інформаційного ресурсу   

 

http://intellect.kpi.ua/
file:///I:\Nata\Рабочий%20стол\JOB\JOB\Dovidka\new_page_3_4.htm%23%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258110
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7   РОБОТА ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ 

Для НППів при роботі з АІС ВР НПП, якім надані права «Завідувач кафедри», після 

авторизації, доступні додаткові ПТМі, а саме: 

 Обчислення рейтингу кафедри. 

 Обчислення рейтингу завідуючого кафедри. 

 Рейтинг-лист НПП кафедри. 

 Рейтинг-лист НППів кафедри. 

 Гістограма кафедри. 

Головне вікно програми представлено на 7.1. 

 

 

 

 

Рисунок 7.1  - Головне вікно  

7.1   Обчислення рейтингу кафедри 

Програмно-технологічний модуль "R-кафедри" призначений для обчислювання 

рейтингу кафедри. Рейтинг кафедри розраховується автоматично (рис.7.1) по заданій формулі 

згідно тимчасового Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних  працівників. 

  

7.2   Обчислення рейтингу завідувача кафедри 

Програмно-технологічний модуль "R-ЗК" призначений для підрахунку особистого 

рейтингу завідуючого кафедри. Рейтинг завідуючого кафедри розраховується автоматично 

(рис.7.1) по заданій формулі згідно тимчасового Положення щодо визначення рейтингу науково-

педагогічних  працівників. 
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7.3   Рейтинг-лист викладача-науковця кафедри 

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист НПП кафедри" призначений для 

автоматичного генерування, з можливість збереження та виводу на друк, облікового звіту за 

всіма введеними напрямкам роботи (рейтинг-листу) вибраного НПП кафедри. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист НПП кафедри" у головному 

меню програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист НПП кафедри" на панелі інструментів 

програми. 

2. Вибрати навчальний рік та НПП (рис. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 -  Рейтинг-лист викладача-науковця кафедри 
 

3. Натиснути кнопку "Друкувати" для перегляду та друку. 

4. Натиснути кнопку "Експорт в DOC" (або "Експорт в PDF") для збереження. 

 

7.4   Рейтинг-лист викладачів-науковців кафедри  

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист НППів кафедри" призначений для 

автоматичного генерування, з можливість збереження та виводу на друк, облікового звіту за 

всіма введеними напрямкам роботи (рейтинг-листу) НППів кафедри. Додатково можна задати 

параметри виводу даних НППів через вкладки: загальний, посада, вік. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист НППів кафедри " у головному 

меню програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист НППів кафедри " на панелі інструментів 

програми. 

2. Вибрати навчальний рік (рис. 7.3). 

3. Вказати параметри сортування (за прізвищем або загальним рейтингом).  

4. Натиснути кнопку "Виконати". 

5. Натиснути кнопку "Друкувати звіт" для перегляду та друку. 

6. Натиснути кнопку "Експорт в DOC" (або "Експорт в PDF") для збереження. 
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Рисунок 7.3 - Рейтинг-лист викладачів-науковців кафедри 

 

7.5   Гістограма рейтингів викладачів-науковців кафедри  

Програмно-технологічний модуль "Гістограма рейтингів НППів кафедри"  

призначений для графічної побудови гістограми рейтингу всіх НППів кафедри (рис. 7.4). 

Для побудови гістограми необхідно: 

1. Виконавши команду "Звіти і графіки" → "Графіки рейтингу"→" Гістограма кафедра"  у 

головному меню програми або натиснувши іконку "Гістограма кафедра " на панелі інструментів 

програми.  

2. Вибрати навчальний рік (рис. 6.4).  

3. Натиснути кнопку "Гістограма" (за допомогою кнопок навігації  "Вперед"  та "Назад " 

здійснюється перегляд гістограми по НППам). 

4. Натиснути кнопку "Друк". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 -  Гістограма рейтингів викладачів-науковців 
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8   РОБОТА ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ
1
  

Для НППів при роботі з АІС ВР НПП, якім надані права «Декан факультету», після 

авторизації, доступні додаткові ПТМі, а саме: 

 Рейтинг-лист НПП факультету/інституту. 

 Рейтинг-лист НППів факультету/інституту. 

 Рейтинг-лист завідувачів кафедрами на факультеті/інституті. 

 Гістограма НППів по кафедрі факультету/інституту. 

 Гістограма НППів по факультету/інституту. 

 

8.1   Рейтинг-лист викладача-науковця факультету 

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист НПП факультету/інституту" 

призначений для автоматичного генерування, з можливість збереження та виводу на друк, 

облікового звіту за всіма введеними напрямкам роботи (рейтинг-листу) вибраного НПП 

факультету/інституту. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист НПП факультету" у головному 

меню програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист НПП факультету" на панелі інструментів 

програми. 

2. Вибрати навчальний рік, кафедру  та НПП (рис. 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 - Рейтинг-лист викладача-науковця факультету 

3. Натиснути кнопку "Друкувати" для перегляду та друку. 

4. Натиснути кнопку "Експорт в DOC" (або "Експорт в PDF") для збереження. 

 

8.2 Рейтинг-лист викладачів-науковців факультету 

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист НППів факультету" призначений 

для автоматичного генерування, з можливість збереження та виводу на друк, облікового звіту за 

                                                      
1
 РОБОТА ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 
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всіма введеними напрямкам роботи (рейтинг-листу) НППів факультету (або за вибраною 

кафедрою). Додатково можна задати параметри виводу даних НППів через вкладки: загальний, 

посада, вік. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист НППів кафедри" у головному 

меню програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист НППів кафедри" на панелі інструментів 

програми.  

2. Вибрати навчальний рік (для перегляду рейтинг–листу НППів за кафедрою факультету 

необхідно перейти на вкладку «Кафедра») (рис. 8.3). 

3. Вказати параметри сортування (за прізвищем або загальним рейтингом).  

4. Натиснути кнопку "Виконати". 

5. Натиснути кнопку "Друкувати звіт" для перегляду та друку. 

6. Натиснути кнопку "Звіт в DOC" (або "Звіт в PDF") для збереження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 Рейтинг-лист викладачів-науковців факультету 

 

8.3   Рейтинг-лист завідувачів кафедрами на факультеті/інституті 

Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист завідувачів кафедрами" 

призначений для автоматичного генерування з можливість збереження та виводу на друк, 

облікового звіту (рейтинг-листу) завідувачів кафедрами на факультеті/інституті. Додатково 

можна задати параметри виводу даних через вкладки: загальний, посада, вік. 

Для генерації рейтинг-листу необхідно: 

1. Виконати команду "Звіти і графіки" → "Рейтинг-лист зав. каф." у головному меню 

програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист зав. каф." на панелі інструментів програми.  
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2. Вибрати навчальний рік (рис. 8.4). 

3. Вказати параметри сортування (за прізвищем або загальним рейтингом).  

4. Натиснути кнопку "Виконати". 

5. Натиснути кнопку "Друкувати звіт" для перегляду та друку. 

6. Натиснути кнопку "Звіт в DOC" (або "Звіт в PDF") для збереження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 -  Рейтинг-лист завідувачів кафедри факультету 

 

8.4   Гістограма викладачів-науковців кафедри факультету 

Програмно-технологічний модуль "Гістограма рейтингів НППів кафедри"  

призначений для графічної побудови гістограми рейтингу всіх НППів кафедри. 

Для побудови гістограми необхідно: 

1. Виконавши команду "Звіти і графіки" → "Графіки рейтингу"→" Гістограма кафедра "  

у головному меню програми або натиснувши іконку "Гістограма кафедра " на панелі 

інструментів програми.  

2. Вибрати навчальний рік, вибрати кафедру (рис. 8.5). 

3. Натиснути кнопку "Гістограма" (за допомогою кнопок навігації "Вперед"  та "Назад" 

здійснюється перегляд гістограми по НППам). 

4. Натиснути кнопку "Друк". 
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Рисунок 8.5 Гістограма рейтингів викладачів-науковців обраної кафедри 

 

8.5   Гістограма рейтингів викладачів-науковців факультету 

Програмно-технологічний модуль "Гістограма рейтингів НППів факультету" 

призначений для графічної побудови гістограми рейтингу всіх НППів факультету. 

Для побудови гістограми необхідно: 

1. Виконавши команду "Звіти і графіки" → "Графіки рейтингу"→" Гістограма кафедра 

факультету/інституту"  у головному меню програми або натиснувши іконку "Гістограма кафедр 

факультету/інституту " на панелі інструментів програми.  

2. Вибрати навчальний рік (рис. 8.6). 

3. Натиснути кнопку "Гістограма" (За допомогою кнопок навігації "Вперед"  та "Назад" 

здійснюється перегляд гістограми по НППам). 

4. Натиснути кнопку "Друк". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.6 Гістограма рейтингів викладачів-науковців факультету 
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