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Автоматичне оцінювання сайтів 

Автоматичне оцінювання – це 
інструмент за допомогою якою 
можна надати оцінку відповідності 
стану речей за певними 
критеріями без прямої участі 
людини. 
 
 
Перелік критеріїв автоматичного 
оцінювання сайтів: 
1. Новини факультету 
2. Сторінки викладачів 
3. Курси 
4. Методичні матеріали кафедр 
5. Міжнародна співпраця 



Новини факультету 
10 б. -  ….lnu.edu.ua.... 
2 б. - ….lnu.edu.ua/en/… 

Загальна сторінка Сторінка новин факультету 



Опис: 
    Оцінюється регулярність та актуальність дописів 
у розділі "Новини" сайту факультету. 
 

 
     Оцінка для факультету обчислюється за 
формулою: 

                                         m = min(𝒎𝟎 ; 𝒎𝟎 ⋅
𝒏

𝑵𝟎
  ),  

          де  𝒏 – кількість дописів за останні 90 днів 
          𝑵𝟎 – мінімальна очікувана кількість дописів 
(90), 

          𝒎𝟎 - максимальна оцінка (10 для української 
версії, 2 для англійської). 

 
    Якщо 𝑛 ≥ 𝑁0, m  - максимальна оцінка. 
    Якщо 𝑛 < 𝑁0, то m перебуватиме в межах (0; 𝒎𝟎). 

 

 
     Якщо останній допис був опублікований 
давніше, ніж 14 днів до початку рейтингування, 
оцінка знижується у 2 рази. 

Сторінка новин факультету 
Фільтри новин 



Правила оформлення сторінки 
1. Адреса сторінки новин факультету: 

факультет.lnu.edu.ua{/en}/news. 

2. Новини розміщені у відповідному блоці, до кожної з 
новин прикріплено дату публікації. 

 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад неправильного оформлення 

Посилання: Не розміщено дати публікації новин 



Сторінки викладачів 
10 б. -  ….lnu.edu.ua.... 
10 б. - ….lnu.edu.ua/en/… 

Загальна сторінка Перелік персоналу Сторінка викладача 



Опис: 
     Оцінюється кожна сторінка викладача. Оцінка для факультету обчислюється як 
середнє арифметичне оцінок для сторінок викладачів факультету.  

Сторінка персоналу вважається сторінкою викладача, якщо на ній відсутня посада 
або в ній вказано викладацьку посаду (див. Додаток 1. Список посад викладачів). 

     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. 



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) 

 



Правила оформлення сторінки 

1. Адреса загальної сторінки всіх викладачів: 
факультет.lnu.edu.ua{/en}/about/staff 

2. Адреса сторінки обраного викладача: 
факультет.lnu.edu.ua{/en}/employee/П.-І.-Б.  

3. Інформація має бути розміщена у відповідному 
блоці (див. Додаток 2). 

4. Публікації оцінюються, якщо вони є елементами 
списку і публікація є посиланням 

       (див. Додаток 3). 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад неправильного оформлення 

Посилання: 
Публікації не враховуються, оскільки вони не є ні посиланнями, 
ні елементами списку. Відсутній розділ ”Наукові інтереси”. 



Курси 

5 б. -  ….lnu.edu.ua.... 
5 б. - ….lnu.edu.ua/en/… 

Загальна сторінка Навчальні плани  
курсів бакалаврів 

Навчальні плани  
курсів магістрів 



Перелік курсів спеціальності Інформація про курс 

Курси 



Опис: 
     Враховується наповнення сторінок активних курсів, за навчальними 
програмами бакалаврів та магістрів. 
     Оцінка для окремої сторінки курсу (до 5 б.) є сумою наступних 
складових: 
           2 б. - за опис курсу (якщо є ); 
           2 б. - за рекомендовану літературу: 

                     2 б. – якщо наведено список і хоча б 1 посилання; 

                     1 б. – якщо наведений список; 

                     0 б. – якщо список відсутній. 
           1 б. - за навчальну програму (якщо прикріплений файл). 
     Оцінка для факультету обчислюється як середнє арифметичне 
відповідних оцінок для сторінок курсів. 



Правила оформлення сторінки 
 

1. Беруться до уваги курси розміщені в розділах навчальних 
планів ”Бакалавр” та ” Магістр” за наступними адресами:      
факультет.lnu.edu.ua{/en}/academics/bachelor 
факультет.lnu.edu.ua{/en}/academics/master. 

2. Інформація має бути розміщена у відповідному блоці. 
3. Література оцінюється, якщо розміщена як елементи 

списку і для максимальної оцінки хоча б 1 запис є 
посиланням на документ з розширенням pdf або doc. 

4. Навчальна програма має бути розміщена на сторінці курсу 
як посилання на документ з розширення pdf або doc з 
назвою "Завантажити навчальну програму"("Download 
curriculum"). 
 
 
 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад неправильного оформлення 

Посилання: 

Відсутній опис курсу, матеріали не подані списком. 



Методичні матеріали кафедр 
4 б. -  ….lnu.edu.ua.... 
4 б. - ….lnu.edu.ua/en/… 

Загальна сторінка Перелік кафедр Перелік методичних 
матеріалів кафедри 



Опис: 
      Оцінюється кількість гіперпосилань на файли 
у розділі "Методичні матеріали" на кожній 
кафедрі. Залежно від кількості, кожній кафедрі 
присвоюється від 0 до 4 балів (із градацією): 
               0 б. - 0 гіперпосилань; 
               1 б. - 1-3 гіперпосилань; 
               2 б. - 4-6 гіперпосилань; 
               3 б. - 7-9 гіперпосилань; 
               4 б. - понад 10 гіперпосилань. 
      Оцінка для факультету обчислюється як 
середнє арифметичне балів для кафедр. 
  



Правила оформлення сторінки 

1. Адреса сторінки кафедр: 
факультет.lnu.edu.ua{/en}/about/departments 

2. Адреса сторінки кафедри: факультет.lnu.edu.ua 

{/en}/department/назва-кафедри. 

3. Матеріали подано у розділі "Методичні 
матеріали" на сторінці кафедри. 

4. Матеріали є елементами списку і  
посиланнями. 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад неправильного оформлення 

Посилання: 

Методичні матеріали не є посиланнями. 
Методичні матеріали не є елементами списку.  
. 



Міжнародна співпраця 
5 б. -  ….lnu.edu.ua.... 
5 б. - ….lnu.edu.ua/en/… 

Загальна сторінка Проекти і теми 



Опис: 
    Оцінюється інформація про держбюджетні та міжнародні 

проекти, в яких бере участь факультет (по 1.5 б.) : 

    0,5 б. - 5-9 проектів; 

    1 б.- 10-14 проектів; 

    1,5 б.- 15 і більше проектів. 

 

     Враховуються як пост-релізи про стажування, які відбулись, так і 
анонси стажувань, які мають відбутись; враховується перелік 
зарубіжних наукових установ, з якими співпрацює факультет. 

      Оцінювання стажувань і установ з якими співпрацює факультет 
здійснюється за формулою: 

m = min(1 ; 
𝒏

𝟏𝟎
  ),  

де n - кількість стажувань / установ. 
  



Правила оформлення сторінок 
1. Адреса сторінки підрозділу ”Міжнародне 

співробітництво” : 
факультет.lnu.edu.ua{/en}/research/international-
collaboration 

2. Інформація про університети з якими працює факультет 

розміщена у вигляді списку. 

3. Адреса сторінки підрозділу ”Проекти і теми” :                                               
факультет.lnu.edu.ua{/en}/research/state-budget-
researches. 

4. Інформація про проекти та наукові стажування розміщена 

у блока (приклад правильного оформлення). 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад правильного оформлення 

Посилання: 



Приклад неправильного оформлення 

Посилання: 

         Зауваження: 
Не подано у відповідних блоках. 



Приклад неправильного оформлення 
Посилання: 

         Зауваження: 
Не відповідає шаблону адреси. Не 
подано у відповідних блоках.  



 Додаток 1. Список посад викладачів 

Українська версія Англійська версія 

Професор Professor 

Доцент Docent 

Старший викладач Senior Lecturer 

Асистент Lecturer, Assistant 

Завідувач кафедри Chairperson 



Додаток 2. Критерій – назва блоку 

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 



Додаток 3. Приклади списків 

Нумерований список Ненумерований список 

Посилання: Посилання: 


