
Положення про рейтингову оцінку роботи викладача 

1. Загальні положення рейтингової оцінки роботи педагогічних 

працівників 

Рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників упроваджується 

відповідно до: 

1. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України». 

2. Закону України «Про вищу освіту». 

3. Рішення методичної ради ВНЗ. 

 

2. Мета впровадження рейтингової оцінки роботи педагогічних 

працівників 

1. Сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення 

фахової майстерності викладача, оволодіння інноваційними методами та 

прийомами навчання. 

2. Поширення педагогічного досвіду. 

3. Вивчення роботи кожного педагогічного працівника, виконання 

ним своїх посадових обов’язків, навчальної, виховної та методичної роботи. 

4. Об’єктивне оцінювання при атестації та відзначенні педагогічних 

працівників за результатами рейтингової оцінки. 

 

3. Зміст рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників 

1. Для визначення рейтингу роботи викладача створено рейтингову 

комісію у складі: Заступник директора з навчальної роботи – голова комісії; 

члени комісії: Заступник директора з виховної роботи, зав відділеннями, 

методист, голови циклових комісій. 

2. Рейтингова оцінка роботи викладача здійснюється на основі звіту 

викладача, який має такі розділи: 

 

№  

Вид роботи 

Нормат

ив  

Виставл

ено 

виклада

чем 

Виставл

ено 

адмініст

рацією 

 

 I. Навчальна             робота    

1 Проведення     

 - Підсумкової державної атестації студентів І курсу 50   

 - Державного екзамену 25   

 - ККР 50   

2 Керівництво та приймання курсових робіт, щоденників-звітів по 5   

3 Підготовка студентів до участі у студентських наукових конференцій, 

предметних олімпіадах 

   

 - всеукраїнських 100   



 - обласних 75   

 - районних 50   

 - навчального закладу 25   

4 Участь в акредитації та ліцензуванні 100   

5 Інші види робіт 5   

 II. Організаційна, профорієнтаційна       робота    

1 Організація та участь у проведенні педрад, методоб’єднань, нарад, конференцій, 

семінарів та ін. Підготовка доповідей, повідомлень. 

20   

2 Зав. кабінетом, лабораторією    

 - модернізація навчально-методичної бази кабінету 20   

 - ремонт аудиторії 20   

3 Керівництво цикловою комісією 50   

4 Керівництво гуртком 50/5   

5 Участь у профорієнтаційній роботі    

 - Поїздка в школи 5   

 - Кількість загітованих вступників 5   

 - Інші види профорієнтаційної роботи 5   

6 Наставництво (робота з молодими виклад.) 10   

7 Інші види робіт 5   

 III. Науково-методична робота    

1 Написання    

 - підручників (електронних підручників) 100   

 - навчальних посібників 100   

 - навчальних програм 75   

 - методичних розробок та рекомендацій 50   

 - сценаріїв виховних заходів 30   

 - словників, довідників 25   

2 Створення     

 - методичного забезпечення навчальних занять 100   

 - навчальних відеофільмів 100   

 - наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, таблиць, тощо) 50   

 - робочих навчальних програм 50   

3 Складання:    

 - завдань модульного та підсумкового контролю 5   

 - завдань директорських к.р. 10   

 - екзаменаційних білетів 25   

 - завдань комплексних контрольних робіт 50   

 - білетів державних екзаменів, підсумкової державної атестації 50   

 - завдань для вступних іспитів 25   

4 Використання     

 - навчальних відеофільмів 5   

 - комп’ютерної техніки 5   

 - передового досвіду, новітніх пед. технологій 5   

5 Участь у роботі науково-методичних комісій, МАП та МОН України 75   

6 Участь у проведенні семінарів, конференцій    

 - всеукраїнських 100   

 - обласних 75   

 - районних 50   

 - навчального закладу 25   

7 Рецензування    

 - навчальних програм 10   

 - підручників 25   

 - навчальних посібників 20   

 - словників,довідників, методрозробок 15   

8 Написання робіт, публікацій    

 - у фахових виданнях 50   

 - у науково-методичних збірниках 50   

9 Проведення відкритих занять 100   

10 Проведення технікумівських олімпіад, конкурсів  20   

11 Взаємовідвідування, відвідування відкритих занять, участь в їх обговоренні 5   



12 Участь у виставці-конкурсі передового пед. досвіду та техн. творчості молоді 

НМЦ 

   

 - методична робота (номінація «Конкурсна робрта») 100   

 - методична робота (номінація «Досвід  робрти») 50   

 - сувенір 15   

13 Інші види робіт 5   

 IV. Культурно-виховна робота 

 

   

1 Організація та проведення позанавчальних виховних заходів (відкриті виховні 

години, тематичні вечори, вечори відпочинку) 

100   

2 Участь викладача у позанавчальних виховних заходах 20   

3 Організація навчальних та пізнавальних екскурсій 50   

4 Організація виховної роботи в студентському колективі (для кураторів груп)    

 - ведення документації куратора 5   

 - організація самоврядування в групі  5   

 - загальна успішність 5   

 - відвідування занять 5   

 - дотримання правил внутрішнього розпорядку і т. б. студентами групи 5   

 - збереження контингенту 5   

 - робота із студентами  в гуртожитку 5   

 - робота з батьками (збори, виклики, листи) 5   

 - індивідуальна робота з студентами 5   

 - робота на закріпленій території 5   

5 Інші види робіт  5   

 V. Спортивно-масова робота 

(для викладачів фізвиховання) 

   

1 Участь в організації та проведенні змагань:    

 - в технікумі 50   

 - міських    

 - обласних 75   

 - Всеукраїнських   100   

 - матчевих зустрічей 25   

2 Підготовка спортсменів розрядників    

3 Особиста участь викладача у спортивних заходах    

 - технікуму 20   

 - районних 50   

 - обласних 75   

 - Всеукраїнських   100   

 - матчевих зустрічей 25   

4 Участь в зміцненні матеріальної спортивної бази 25   

5 Секційна робота 50   

6  Інші види робіт 5   

 VI. Робота з підвищення кваліфікації, атестації, заохочення    

1 Підвищення кваліфікації:    

 - на ФПК 50   

 - стажування 50   

 - навчання в магістратурі 75   

 - навчання в аспірантурі 100   

 - навчання на педфаці 75   

2 Атестація викладача 100   

3 Нагородження грамотами (додати копії грамот )    

 - навчального закладу 25   

 - району 50   

 - області 75   

 - МОН, МАП 100   

4 Присвоєння педагогічного звання 100   

      

 VII. Громадська робота    

1 Участь в громадських організаціях 20   

2 Участь в заходах, що проводяться в технікумі для співробітників 20   



3 Участь в проведенні заходів, що проводяться на базі технікуму 50   

4 Чергування в корпусах, їдальні, гуртожитку (відповідно до запису в журналі) 5   

5 Участь у суботниках, с.г. роботах 20   

6 Порушення  правил внутрішнього розпорядку -5   

7 Інші види робіт 5   

                                                                                     Всього балів: 

Підписи: 

Викладач:  

Заступник директора з навчальної роботи: 

Заступник директора з виховної роботи: 

Зав. практичного навчання: 

Методист: 

Голова циклової комісії: 

Голова профкому: 

4. Порядок розгляду та визначення рейтингу педагогічного 

працівника 

Рейтингову зведену таблицю заповнюють голови циклових комісій. 

Обговорення облікової роботи викладачів проводиться на засіданнях 

відповідних циклових комісій. 

За об’єктивність оцінки відповідає голова циклової комісії. 

Звіти викладача подаються у методичний кабінет для опрацювання 

рейтинговою комісією. Рейтингова комісія визначає рейтинг роботи 

викладача. 

Спірні питання розглядаються на засіданні рейтингової комісії. 

Підведення підсумків та інформування викладачів про рейтинг їх роботи 

покладається на методиста. 

 

 

5.Порядок  розгляду скарги викладача відносно результатів оцінки 

діяльності 

1. Викладач подає комісії письмову скаргу та інформацію про проведену 

роботу. 

2. Голова циклової комісії подає рецензійний висновок про роботу 

викладача. 

3. Комісія розглядає подані матеріали в присутності викладача. 

 

 


