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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про систему рейтингової оцінки діяльності педагогічних 

працівників Київського електромеханічного фахового коледжу (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Закону України «Про вищу   освіту» зокрема, на підставі 

положень розділу VI, статті 32, пункту 2 щодо контролю за якістю роботи 

викладачів та розділу VII щодо організації навчально-виховного процесу; Закону 

України «Про фахову передвищу освіту»; положення Кабінету Міністрів України: 

«Про розроблення державних стандартів вищої освіти», положення «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», положення «Про 

атестацію педагогічних працівників», в якому законодавчо затверджені вимоги 

до педагогічних працівників відповідних категорій, порядок вивчення та оцінки 

їх педагогічної діяльності. 

Це Положення визначає методику розрахунку рейтингу для оцінювання 

діяльності викладацького складу Київського електромеханічного фахового 

коледжу (далі – Коледжу). 

1.2. Метою запровадження рейтингового оцінювання в Коледжі є: 

–  підвищення ефективності та результативності професійної діяльності  

педагогічних працівників; 

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності 

кожного педагогічного працівника коледжу; 

– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації 

ефективності праці; 

– накопичення статистичної інформації про стан і розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників; 

– стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості 

освітніх  послуг. 

1.3. Основними завданнями рейтингового оцінювання є: 

- розроблення і використання єдиних комплексних критеріїв для 

оцінювання і контролю рівня та ефективності діяльності педагогічних 

працівників Коледжу; 

- формування управлінських кадрів і педагогічного складу Коледжу з 

урахуванням їх індивідуального внеску у підвищення рейтингу Коледжу в 

цілому; 

- вдосконалення діяльності та розвиток Коледжу через критичний, 

серйозний і відвертий аналіз колективом результативності власної праці; 

- активізація та стимулювання видів діяльності, які орієнтують і сприяють 

підвищенню рейтингу Коледжу в цілому, та створення умов для професійного 

зростання усіх працівників; 

- стимулювання нових напрямів наукових досліджень та вдосконалення 

науково-методичної основи викладацької діяльності; 

- виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності педагогічних 

працівників; 

- формування системи матеріального (за наявності коштів) і морального 



стимулювання діяльності педагогічних працівників. 

1.4. Основними вимогами до системи рейтингового оцінювання є: 

– об’єктивне число показників, які характеризують діяльність кожного 

учасника рейтингу; 

– можливість доповнення і зміни показників рейтингу; 
– стимулювання кожного учасника рейтингового оцінювання. 

 

2. Порядок формування рейтингу 

 

2.1. Рейтингова система включає низку показників, за якими оцінюється 

участь кожного викладача Коледжу у навчально-виховному процесі, виконання 

його посадових обов’язків, дотримання трудової та виконавчої дисципліни, 

професійний рівень, активність у громадській роботі. Рейтингове оцінювання 

викладача в Коледжі здійснюється на основі   показників діяльності лише 

штатних педагогічних працівників, які мають   педагогічне навантаження не 

менше ніж 360 годин на рік. Перелік показників вказаний у Додатку А. 

2.2. Для визначення рейтингу діяльності викладача створюється 

Рейтингова комісія у складі: 

директор Коледжу – голова комісії; 

члени комісії: заступника директора з навчальної роботи, заступник 

директора з виховної роботи, завідувач практики, методист, завідувачі 

відділеннями, голови циклових комісій, голова первинної профспілкової 

організації працівників, голова первинної профспілкової організації здобувачів 

освіти. 

2.3. Рейтинг педагогічних працівників визначається сукупністю балів,  які 

вони отримали під час виконання наукової, навчально-методичної, 

організаційної та виховної роботи за вирахуванням балів за порушення трудової 

та виконавчої дисципліни. 

2.4. Викладач до 20 травня подає голові циклової комісії звіт із 

самооцінювання за встановленою формою (Додаток А).  

2.5. Члени рейтингової комісії перевіряють достовірність наданої 

інформації та виставляють бали згідно таблиць балів 1-6 (Додаток Б). 

2.6. До рейтингового балу також включаються додаткові бали згідно з 

таблицею балів 7 (за поданням таких адміністрацією).  

2.7. На вимогу Рейтингової комісії до звітів додаються довідкові 

матеріали, які підтверджують наведені у звітах показники. 

2.8. Рейтингова комісія визначає рейтинг роботи викладача. Результати   

роботи комісії оформлюється протоколом (Додаток В). 

2.9. Результати рейтингового оцінювання педагогічних працівників у 

поточному навчальному році оприлюднюються на останньому засіданні 

Педагогічної ради та публікуються на сайті Коледжу. 

2.10. Рейтингове місце викладача за навчальний рік є підставою для його 

грошового преміювання за сумлінну працю (за умови наявності коштів), 

нагородження грамотами. 

2.11. Рейтингова оцінка роботи враховується під час атестації 

педагогічних працівників. 



3. Порядок розгляду скарги викладача про результати оцінки діяльності 

 

3.1. Викладач має право подати апеляцію в 5-денний термін після 

засідання Рейтингової комісії. 

3.2. Рейтингова комісія розглядає апеляцію в присутності викладача і 

повідомляє про результати розгляду апеляції в 5-денний термін у письмовому 

вигляді. 

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Положення можуть 

надаватись викладачами в паперовому або електронному вигляді на розгляд 

Рейтингової комісії. 

4.2. Зміни та/або доповнення до Положення у двотижневий строк розглядає 

Рейтингова комісія та вносить їх на розгляд Педагогічної ради Коледжу. 

Педагогічна рада Коледжу за поданням Рейтингової комісії розглядає та 

затверджує зміни та/або доповнення до Положення. На підставі відповідного 

позитивного рішення керівник закладу освіти видає відповідний наказ. 

4.3. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Педагогічною радою Коледжу і відповідним наказом керівника закладу освіти. 

  



Додаток А 
 

Звіт із самооцінювання викладача 

Циклова комісія                                                                                                                         Прізвище, ім’я, по батькові викладача      Посада (педагогічне навантаження на рік – кількість годин)                                                                                                             

Показник роботи за період з по     

Загальний педагогічний стаж  

(років, місяців) 

 

Кваліфікаційна категорія, науковий 

ступінь, звання  

 

1. Наявність навчально-методичного забезпечення дисципліни Бали 

(виставляє 

особа, що 

перевіряє) 

№ Перелік Назва 

дисциплін(и) 

Розроблені та 

затверджені у звітний 

період (кількість, шт.) 

1.1. Навчальна програма    

1.2. Силабус    

1.3. Робоча навчальна 

програма 

   

1.4. Навчальні посібники, 

методичні рекомендації з 

дисципліни 

   

1.5. Навчально-методичні 

посібники/посібники для 

самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання 

   

1.6. Методичні розробки з 

різних питань і проблем 

педагогіки 

   

1.7. Виданий підручник або 

монографія 

   

1.8. Конспекти лекцій     

1.9. Пакет на ККР (анотація, 

навчальна програма, 

перелік завдань, критерії 

оцінки, завдання, еталонні 

відповіді, рекомендована 

література) 

   

1.10 Комп’ютерне забезпечення    



до курсу (візуальний 

мультимедійний супровід 

до курсу, комп’ютерне 

тестування та ін.) 

  

2. Виконання інших видів наукової та методичної роботи  

 Перелік Назва 

дисциплін(и) 

Розроблені та 

проведені/затверджені 

у звітний період 

(кількість, шт) 

 

2.1. Розробка й впровадження 

нових форм, методів і 

технологій навчання (з 

презентацією або майстер 

класом)  

   

2.2. Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною 

мовою  

   

2.3. Впровадження передового 

досвіду організації 

навчального процесу (з 

презентацією або майстер 

класом)  

   

2.4. Розробка та проведення 

відкритих занять 

   

2.5. Участь у роботі 

професійних об’єднань зі 

спеціальності  

Так/ні  Назва об’єднання   

2.6. Участь у роботі ММО Так/ні  Назва об’єднання  

2.7. Участь у міських та 

обласних семінарах, 

конференціях 

Так/ні  Тематика  

2.8. Участь у конкурсі 

методичних розробок 

міських та обласних 

методоб'єднань 

Так/ні  

 

 

 

  

2.9. Наукові публікації у 

періодичних виданнях, які 

включені до 

Вказати назву публікації та базу 

публікації 

 



наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus Web of 

Science Core Collection  

2.10. Наукова публікація у 

наукових виданнях 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України  

Вказати назву публікації та видання  

2.11. Наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики  

Вказати назву публікації та видання  

2.12. Наукове консультування 

установ підприємств, 

організацій  

Вказати назву установи (підприємства, 

організації) 

 

  

3. Виконання організаційної роботи  

3.1. Участь у проведенні 

педагогічних рад 

(підготовка доповідей, 

повідомлень) 

Так/ні  Кількість    

3.2. Участь у проведенні 

методичних рад 

(підготовка доповідей, 

повідомлень) 

Так/ні  Кількість   

3.3. Участь у проведенні 

конференцій (підготовка 

доповідей, повідомлень) 

Так/ні  Кількість   

3.4. Завідування кабінетом, 

лабораторією 
Так/ні   

3.5. Керівництво 
цикловою 
комісією 
(випусковою), 
відділенням 

Так/ні   

3.6. Керівництво 
студентом який 
зайняв призове 
місце на міській, 
обласній 
Всеукраїнській 
олімпіаді 

Так/ні  Назва олімпіади, 

яке місце посів 

учасник 

 

3.7. Проведення 
олімпіад, 
конференцій, 
методоб’єднань, 
технічних та 
художніх 
виставок на 
рівні: 

Так/ні   



 - коледжу   
 - міста   

 - всеукраїнських   

3.8. Проведення тижня циклової 

(предметної) комісії 
Так/ні   

3.9. Керівництво гуртком 

технічної творчості 
Так/ні   

3.10. Виконання роботи 

наставників молодих і   

малодосвідчених викладачів 

Так/ні П.І.П. викладача  

3.11 Робота в комісіях МОНу, 
ДСЯУ, НМЦ ВПФО, інших 

Так/ні  Вказати  

3.12. Участь у міжнароджних 
наукових проєктах, 
залучення до міжнародної 
експертизи 

Так/ні  Вказати  

3.13 Робота у складі експертних 
рад з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН 
або галузевих експертних 
рад НАЗЯО або 
Акредитаційної комісії або 
їхніх експертних рад 

Так/ні  Вказати  

  

4. Взаємовідвідування занять викладачів  

№ П.І.Б. викладача, заняття 

якого відвідували 

навчальна 

дисципліна 
Дата 

 

1.     

5. Проведення виховної роботи  

5.1. Розробка та проведення 

виховних заходів на рівні 

коледжу 

Тематика заходу, дата проведення  

5.2. Участь у  проведенні 

батьківських зборів 

Кількість проведених зборів  

5.3. Класне керівництво 

академічною групою 

Так/ні  К-сть студентів на 

початок року/ к-сть 

студентів на момент 

складання звіту  

 

5.4. Проведення позакласних 

заходів (екскурсії, вечори 

та ін.) 

Кількість 

5.6. Ведення журналу класного 

керівника  

Так/ні  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

 

Голова циклової (випускаючої) комісії, при перевірці звіту із 

самооцінювання викладача, перевіряє достовірність наданої інформації та 

виставляє бали  за пункти перелік яких вказано нижче (Таблиця балів 1.)  

Таблиця балів 1. 

Наявність навчально-методичного забезпечення дисципліни Бали 

(максимум) № Перелік 

1.1. Навчальна програма (за 1 програму) 10 

1.2. Силабус (за один) 10 

1.3. Робоча навчальна програма (за одну) 15 

1.4. Навчальні посібники, методичні рекомендації з дисципліни (за 

одиницю) 

20 

1.5. Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання (за одиницю) 

20 

1.6. Методичні розробки з різних питань і проблем педагогіки (за 

одиницю) 

15 

1.7. Виданий підручник або монографія (за одиницю) 50 

1.8. Конспекти лекцій (за один) 2 

1.9. Пакет на ККР (анотація, навчальна програма, перелік завдань, 

критерії оцінки, завдання, еталонні відповіді, рекомендована 

література) (за один) 

10 

1.10 Комп’ютерне забезпечення до курсу (візуальний мультимедійний 

супровід до курсу, комп’ютерне тестування та ін.) (за одне 

напрацювання) 

20 

 

Виконання інших видів наукової та методичної роботи 

2.5. Участь у роботі професійних об’єднань зі спеціальності  15 

2.6. Участь у роботі ММО 10 

2.7. Участь у міських та обласних семінарах, конференціях (за один) 5 

2.8. Участь у конкурсі методичних розробок міських та обласних 

методоб'єднань. (За призові місця)  

Міський конкурс:  

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Обласний конкурс: 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

 

 

 

 

30 

20 

10 

 

50 

40 

30 

2.9. Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus Web of 

 

50 



Science Core Collection (за одну публікацію) 

2.10. Наукова публікація у наукових виданнях включених до переліку 

наукових фахових видань України (за одну публікацію) 

40 

2.11. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

(за одну публікацію) 

30 

2.12. Наукове консультування установ підприємств, організацій  50 

 

Виконання організаційної роботи 

3.3. Участь у проведенні конференцій (підготовка доповідей, 

повідомлень) 

40 

3.5. Керівництво цикловою комісією (випусковою), відділенням 50 

3.6. Керівництво студентом який зайняв призове місце на міській, 

обласній Всеукраїнській олімпіаді 

50 

3.7. Проведення олімпіад, конференцій, методоб’єднань, технічних та 

художніх виставок  

40 

3.8. Проведення тижня циклової (предметної) комісії 40 
3.12. Участь у міжнароджних наукових проєктах, залучення до 

міжнародної експертизи 

60 

 

Взаємовідвідування занять викладачів за одне відвідування 5 

  

 

Методист, під час перевірки звіту із самооцінювання викладача, перевіряє 

достовірність наданої інформації та виставляє бали  за пункти перелік яких 

вказано нижче (Таблиця балів 2.) 

Таблиця балів 2. 

1. Виконання інших видів наукової та методичної роботи Бали 

(максимум) 

2.1. Розробка й впровадження нових форм, методів і технологій 

навчання (з презентацією або майстер класом)  

20 

2.2. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (1 заняття) 

3 

2.3. Впровадження передового досвіду організації навчального процесу 

(з презентацією або майстер класом)  

20 

2.4. Розробка та проведення відкритих занять 15 

  

2. Виконання організаційної роботи  

3.1. Участь у проведенні педагогічних рад (підготовка доповідей, 

повідомлень) 

10 

3.2. Участь у проведенні методичних рад (підготовка доповідей, 

повідомлень) 

10 

3.10. Виконання роботи наставників молодих і   малодосвідчених 

викладачів 

20 

3.11 Робота в комісіях МОНу, ДСЯУ, НМЦ ВПФО, інших 50 

3.13 Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад НАЗЯО або 

50 



Акредитаційної комісії або їхніх експертних рад 

  

 

Завідувач практики, при перевірці звіту із самооцінювання викладача, 

перевіряє достовірність наданої інформації та виставляє бали  за пункти перелік 

яких вказано нижче (Таблиця балів 3.) 

Таблиця балів 3. 

3. Виконання організаційної роботи Бали 

(максимум) 

3.4. Завідування кабінетом, лабораторією 10 

3.9. Керівництво гуртком технічної творчості 10 

 

Заступник директора з виховної роботи, при перевірці звіту із 

самооцінювання викладача, перевіряє достовірність наданої інформації та 

виставляє бали  за пункти перелік яких вказано нижче (Таблиця балів 4.) 

Таблиця балів 4. 

5. Проведення виховної роботи Бали 

(максимум) 

5.1. Розробка та проведення виховних заходів на рівні коледжу (за один 

захід) 

15 

5.6. Ведення журналу класного керівника (якість та своєчасність) 10 

 

 

Завідувач відділення, при перевірці звіту із самооцінювання викладача, 

перевіряє достовірність наданої інформації та виставляє бали  за пункти перелік 

яких вказано нижче (Таблиця балів 5.) 

Таблиця балів 5. 

5. Проведення виховної роботи Бали 

(максимум) 

5.2. Участь у  проведенні батьківських зборів (явка батьків, якість, 

реультатвність) 

10 

5.3. Класне керівництво академічною групою 20 

5.4. Проведення позакласних заходів (за один захід) 10 

5.5 Проведення класних годин (рівень та якість проведення) 10 

 

 

 

 



Заступник директора з навчальної роботи може подавати на розгляд 

Рейтингової комісії дані у вигляді Таблиці балів 6, у разі виявлення порушень 

викладачем кодексу академічної доброчесності, трудової та виконавчої 

дисципліни, тощо. 

Таблиця балів 6. 

П.І.Б 

викладача 

Хто зробив 

зауваження 

Кількість 

зауважень 

Кількість знятих балів Пояснення 

     

    

У разі порушення виконавчої дисципліни (невиконання розпоряджень, 

службових обов’язків, доручень, тощо) знімається до 50 балів. 

 

Таблиця балів 7. 
П.І.Б. викладача Хто подає Виконана робота Оцінка (балів) 

    

    

 

1. Оцінюється за таблицею оцінки додаткових показників. 

2. Подається усіма членами адміністративної ради за тиждень до 20 

травня. 

Таблиця балів для оцінки додаткових показників адміністрацією 
Зміст роботи Кількість балів Хто подає Примітка 

1. Показник успішності за 

результатами 

підсумкового контролю у 

групі (бали  класним 

керівникам): 

Абсолютна 90 %-100% 

Абсолютна менше 100% 

Якісна – 46-50% 

Якісна - 41-45% 

Якісна – 35-40% 

 

 

 

 

 

10 

0 

20 

15 

10 

Зав. відділення За підсумками 

навчального 

семестру 

2. Якщо навчальний 

посібник або підручник 

був відзначений на 

міських, обласних 

конкурсах 

10-30   

3. Проведення тижня 

відділення 

До 15 балів Заступник 

директора з НР 

За підсумками 

навчального 

року 

4. Участь команд у міських 

та обласних спортивних 

 

 

Керівник фіз. 

вих. 

 



змаганнях: 

Міських:         1 

місце 

2 місце 

3 місце 

4-5 місце 

 

Обласних: 1 місце 

2 місце 

3 місце 

4-5 місце 

 

 

30 

20 

15 

10 

 

50 

40 

30 

20 

5. Профорієнтаційна робота 

(представлення довідки з 

навчального закладу, де 

проводилась агітація), 

участь в організації та 

проведенні днів 

зустрічей з абітурієнтами 

Від 5 до 50 Директор 

коледжу, 

завідувач 

відділення, 

завідувач 

практики 

 

 

  



Додаток В 
 

Протокол засідання Рейтингової комісії 

 

Результати рейтингової оцінки діяльності педагогічних 

працівників 

 
Рейтингове 

місце 

Прізвище, ініціали Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання 

Кількість 

балів 

1    

2    

……..    

 
 

Голова комісії         

Члени комісії         
 

 

 


