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Положення про інтернет-портал Львівського
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Оцінка критерію «Сторінки викладачів»

10 б. - ….lnu.edu.ua....

10 б. - ….lnu.edu.ua/en/…

Оцінюється кожна сторінка викладача. Оцінка для факультету обчислюється, як середнє

арифметичне оцінок для сторінок викладачів факультету. 

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання, інші можливі звання:

1 б. - якщо наведено ПІБ і посаду;

0 б. - якщо не вказано ПІБ чи посаду.

Контакти:

2 б. - якщо вказано корпоративну пошту (@lnu.edu.ua) або іншу контакту інформацію

(профілі в соц.мережах та ін.);

1 б. - якщо вказано лише корпоративну пошту;

0 б. - якщо корпоративну пошту не вказано.

Коротка біографічна довідка:

1 б. - якщо розділ наповнений.

0 б. - якщо розділ відсутній або порожній.

Наукові зацікавлення:

1 б. - якщо розділ наповнений.

0 б. - якщо розділ відсутній або порожній.
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Оцінка критерію «Сторінки викладачів»

Публікації:

Береться до уваги кількість посилань на публікації (з 

урахуванням посади викладача).

5 б. виставляються, якщо кількість посилань досягає:

5 гіперпосилань - для асистента

10 гіперпосилань - для доцента і вище (професор, 

старший викладач, завідувач кафедри).

Якщо кількість посилань не досягає вказаних значень, то оцінка 

виставляється за наступною формулою (тобто пропорційно 

знижується): 

m = min(5 ; 5⋅
𝒏

𝑵𝟎
), 

де 𝒏 – кількість гіперпосилань у списку публікацій

𝑵𝟎 – мінімальна очікувана кількість гіперпосилань (5 або 10 

відповідно)
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Адміністратор сайту повинен подбати, 

щоб сторінка відповідала таким вимогам:

1. Адреса загальної сторінки всіх викладачів: 

факультет.lnu.edu.ua/about/staff

2. Адреса сторінки обраного викладача:

факультет.lnu.edu.ua/employee/П.-І.-Б.

3. Інформація має бути розміщена у відповідному 

блоці.

4. Публікації оцінюються, якщо вони є 

елементами списку і відповідна публікація є 

посиланням на документ з розширенням pdf

або doc.

Для адміністратора сайту
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Для адміністратора сайту

Критерій Українська версія Англійська версія

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Position

Scientific degree

Academic status

Контакти Телефон …

Профіль …

Електронна пошта

Phone …

… profile

Email

Наукові зацікавлення Наукові інтереси Research interests

Гіперпосилання у 

списку публікацій

Публікації

Вибрані публікації
Publications

Selected publications

Коротка біографічна 

довідка

Біографія

Наукова біографія
Biography

Scientific biography
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Список посад викладачів

Українська версія Англійська версія

Професор Professor

Доцент Docent

Старший викладач Senior Lecturer

Асистент Lecturer, Assistant

Завідувач кафедри Chairperson
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Загальний вигляд сторінки
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Перелік персоналу
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0

Покрокова інструкція входу на сторінку

Адреса входу: http://ami.lnu.edu.ua/s2v-login

Логін: 

Пароль:

http://ami.lnu.edu.ua/s2v-login
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Покрокова інструкція входу на сторінку
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Покрокова інструкція входу на сторінку
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Покрокова інструкція входу на сторінку
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Приклад правильного оформлення
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Приклад правильного оформлення
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Приклад правильного оформлення
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Приклад правильного оформлення
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Приклад неправильного оформлення
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Приклад неправильного оформлення

Публікації не враховуються, оскільки вони не є ні посиланнями, ні елементами 

списку. Відсутній розділ “Наукові інтереси”




