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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 більше 480 годин. 

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. 

2.3. Перелік показників для розрахунку рейтингу за 

результатами діяльності у поточному навчальному році затверджуються 

Педагогічною радою коледжу. 

2.4. Викладач разом з головою циклової комісії формують 

звіт за встановленою формою (Додаток А). Голови циклових комісій несуть 

відповідальність за достовірність поданої у звіті інформації. 

2.5. Рейтинги розраховують за даними, уміщеними у звітах 

викладачів, у яких обов’язково мають заповнюватися всі комірки, вказані в 

таблицях. У випадку, коли показник дорівнює нулю, у звіті проставляється 

цифра 0. 

2.6. Проводиться обговорення облікової роботи викладачів 

на засіданнях відповідних циклових комісій. 

2.7. Обліковані дані подаються заступнику директора з 

навчальної роботи і розглядаються рейтинговою комісією. 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 Б). 

2.9. Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

працівників за результатами діяльності у поточному навчальному році 

оприлюднюються на останньому засіданні педагогічної ради коледжу, та 

публікуються на сайті Коледжу. 



2.10. Виставлення балів відбувається протягом навчального 

року і закінчується в кінці навчального року. 

2.11. Рейтингове місце викладача за навчальний рік є 

підставою для його грошового преміювання за сумлінну працю, 

нагородження грамотами. 

2.12. Рейтингова оцінка роботи враховується під час 

атестації педагогічних працівників. 

2.13. Інформація про підсумки роботи оприлюднюється на 

сайті Коледжу. 
 

3. Порядок розгляду скарги викладача про результати оцінки 

діяльності 

 

3.1. Викладач подає апеляцію в 5-денний термін після 

засідання рейтингової комісії. 

3.2. Рейтингова комісія розглядає апеляцію в присутності 
викладача. 



Додаток А 

Таблиця 1 

ІНДИВІДУАЛЬНА МЕТОДИЧНА КАРТА ВИКЛАДАЧА 
 

Циклова комісія                                                                                                                         Прізвище, ім’я, по батькові викладача      Посада (кількість годин)                                                                                                             

Показник роботи за період з по     

 

 

Заповнює  методист коледжу 

Таблиця 1. Оцінювання методичної роботи викладачів 

№ Вид методичної роботи К-сть 

балів 

1.1 Навчальна програма 20 

1.2 Робоча навчальна програма 20 

1.3 Методична розробка з дисципліни для студентів заочної форми навчання  25 

1.4 Методичні посібники з дисципліни для самостійної роботи студентів 

денного та заочного відділення 

20-30 

1.5 Конспект лекцій (за одну лекцію) 1  

1.6 Підготовка пакету ККР (анотація, навчальна програма, перелік завдань, 

критерії оцінки, завдання, еталонні відповіді, рекомендована література) 

30-40 

1.7 Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення (діючого), 

візуального мультимедійного супроводу до курсу 

10-20 

1.8 Розробка й впровадження нових форм, методів і технологій навчання (з 

презентацією або майстер класом) за підсумками року 

30-50 

1.9 Вивчення й впровадження передового досвіду організації навчального 

процесу (з презентацією або майстер класом) за підсумками року 

10-30 

1.10 Розробки та проведення відкритих занять, виховних заходів 5-15 

1.11 Методичні розробки з різних питань і проблем педагогіки 10-50 

1.12 Участь у роботі ММО, міських та обласних семінарах 7-10  

1.13 Участь у конкурсі методичних розробок міських та обласних 

методоб'єднань 

Міських 

1 місце -50 балів 

2 місце -40 балів 

3 місце -30 балів 

4 місце -20 балів 

5 місце -10 балів 

Обласних 

10-50 



1 місце -70 балів 

2 місце -50 балів 

3 місце -40 балів 

4 місце -30 балів 

5 місце -20 балів 

 

Таблиця 1.1 Виконання плану методичної роботи 

Циклова 

комісія 

П.І.Б. 

виконавця 

Методична 

розробка 

Кількість 

балів 

Аргументація 

     

     

 

Заповнює голова ЦК 

Таблиця 2.  Виконання плану організаційної роботи 

Циклова 

комісія 
П.І.Б. викладача 

К-сть 

запланованих 

пунктів 

К-сть 

невиконаних 

пунктів 

Оцінка 

(балів) 

 1. Участь у проведенні педагогічних 

рад, методичних рад, конференцій. 

Підготовка доповідей, повідомлень 

(за виступ). 

  5 

2. Завідування кабінетом, лабораторією    
3. Керівництво цикловою 

комісією (випусковою), 

відділенням 

   

4. Керівництво гуртком    
5. Виконання роботи наставників 

молодих і  малодосвідчених викладачів 
   

 6. Проведення заходів 

в рамках комісії (за 

один захід) 

   

 7. Проведення олімпіад, конференцій, 

методоб’єднань, технічних та художніх 

виставок на рівні 

   

 - коледжу    

 - міста    

 - всеукраїнських    

 9. Робота в комісіях МОНу, ДСЯУ, 
НМЦ ВПФО, інших 

   

 10. Виконання громадських доручень    

     

Примітка: 

1. Максимальна кількість балів – 10 за один захід 

2. Оцінюється шляхом аналізу запланованої та фактично виконаної 

організаційної роботи 



3. Представляє голова ЦК на кінець семестру 

Таблиця 3. Взаємовідвідування занять викладачів 

П.І.Б. 

викладача, 

який 

відвідував 

заняття 

Навчальна 

дисципліна 
Дата 

П.І.Б. 

викладача, 

якого 

відвідували  

Кількість 

балів 

     

     

     

     

     

 

Примітка: 

1. Максимальна кількість балів  за кожне відвідування – 5 балів (голова ЦК 

повинен зробити не менше 2 відвідувань за семестр) 

2. Оцінюється  за результатами відвідування заняття викладачем ЦК, повнота 

аналізу відвіданого заняття в листку взаємовідвідування. 

3. Представляє голова ЦК на кінець семестру 

 

Заповнює заступник директора з НР, методист 

Таблиця 4. Ведення навчальної документації 

Назва 

докумен

та 

Прізви

ще 

виклада

ча 

Груп

а 

Дата 

перевір

ки 

Прізвище 

перевіряюч

ого 

Кількіст

ь 

зауваже

нь 

Оцін

ка 

(балі

в) 

Розшифров

ка 

зауважень 

        

        

        

        

        

        

1. Оцінюється за результатами перевірки навчальних журналів 

2. За кожне зауваження знімається 2 бали. 

3. Подається заступником директора  з НР  

 

Таблиця 5. Виконавча дисципліна 

П.І.Б 

викладача 

Хто зробив 

зауваження 

Кількість 

зауважень 

Кількість знятих 

балів 

Пояснення 

     



    

1. У разі порушення виконавчої дисципліни (невиконання розпоряджень, 

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

2. Подається заступником директора  з НР, розглядається на 

адміністративній раді.  

 

Заповнює заступник директора з ВР 

Таблиця 6. Проведення виховної роботи 

Група 
Класний 

керівник 

Кількість балів 

Примітка 
Позакласні 

заходи 

(0-15 балів) 

Проведення 

класних годин 

(0-20 балів) 

Ведення 

журналу 

класного 

керівника 

(0-10 балів) 

Разом 

       

       

       

       

 

Заповнює завідувач відділення 

Таблиця 7. Керівництво навчальною групою 

Група 
Класний 

керівник 

Кількість балів 

Примітка 
Успішність 

групи  

(10 балів) 

Відвідування 

занять 

(пропуски) (5 

балів) 

Гуртожиток, 

перевірка 

самопідготовки 

та сан.стану  

(5 балів) 

Разом 

       

       

       

       

       

       

1. Максимальна кількість балів – 20 

2. Оцінюється за результатами аналізу роботи класного керівника 

3. Подається завідувачем відділення 

 

Таблиця 8. Додаткові показники 
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 кінця 

семестру. 

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. Проведення тижня 

циклової (предметної 

комісії) 

До 15 балів Заступник 

директора з НР 

За підсумками 

навчального 

року 

3. Участь студентів у 

міських олімпіадах з 

навчальної дисципліни 

1 місце 

2 місце 

3 місце 

4-5 місце 

Нараховується 

викладачу навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

30 

20 

15 

10 

 

 

Заступник 

директора з НР 

 

 

За підсумками 

навчального 

року 

4. Участь команд у міських 

та обласних спортивних 

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 

Керівник 

фіз..вих. 

 

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 

практики 

 

 

  



Додаток Б 
 

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         
 

 

 


