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1. Загальні положення
1.1. Рейтингова система оцінки роботи викладачів навчального закладу
створена для більш ефективного і дієвого контролю за роботою всіх ланок 
навчально-виховного процесу.
1.2. Рейтингова система дозволяє оцінити індивідуальний внесок
кожного працівника у роботу навчального закладу.
1.3. Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором спонукання та
заохочення працівників навчального закладу до сумлінної праці, зразкової 
дисципліни та творчого підходу до виконання своїх обов’язків.
1.4. Рейтингова система оцінки роботи викладачів надає можливість
комплексно оцінити їх професійну діяльність та об’єктивно провести атестацію 
педагогічних працівників.

2. Основні положення
2.1. Рейтингова система включає низку показників, за якими оцінюється
участь кожного викладача навчального закладу у навчально-виховному 
процесі,виконання його посадових обов’язків, дотримання трудової та 
виконавчоїдисципліни, професійний рівень, активність у громадській роботі.
2.2. Результати роботи викладачів оцінюються за спеціально
розробленою системою балів, які заносяться у відповідні таблиці. Інформацію про 
роботу викладачів подають голови циклових комісій, завідувачі відділень, 
заступники директора, методист, голова профкому.
2.3. Основні параметри роботи викладача
2.3.1. Виконання плану організаційної роботи.
Інформацію подає голова циклової комісії. Максимальна оцінка 20 балів
за умови виконання індивідуального робочого плану викладача. Змінюється певна 
кількість балів за невиконання запланованого або порушення термінів виконання 
чи неякісне виконання. Матеріали узагальнює методист училища.
2.3.2. Виконання плану методичної роботи
Інформацію подають голови циклових комісій та методист училища.
Максимальна оцінка 50 балів за умови виконання індивідуального робочого плану 
викладача. Знімається певна кількість балів за невиконання запланованого або 
порушення термінів виконання чи неякісне виконання плану.
Матеріали узагальнює методист училища.
2.3.3. Ведення навчальної документації
Інформацію подають завідувачі відділень. Максимальна оцінка 30 балів.
Знімається певна кількість балів за кожне зафіксоване порушення: несвоєчасне 
виставлення поточних, атестаційних, семестрових, підсумкових оцінок,несвоєчасну
здачу екзаменаційних відомостей, неохайне ведення журналів,помилки та 
виправлення. Матеріали узагальнює заступник директора з НР.
2.3.4. Виконавча дисципліна
Інформацію подають усі члени адміністративної ради. Максимальна
оцінка 50 балів, які викладач отримує у разі відсутності зауважень або
претензій. Якщо були допущені помилки в роботі або невиконання певних



пунктів плану, розпоряджень адміністрації чи посадових обов’язків, знімається 
певна кількість балів після обговорення та визначення їх 
кількостіадміністративною радою. Матеріали узагальнює заступник директора з 
НР.
2.3.5. Рівень викладання
Максимальна оцінка 50 балів, які викладач отримує після обговорення
адміністративною радою підсумків взаємовідвідування занять, результатів 
успішності студентів. Матеріали узагальнює методист училища.
2.3.6. Виховна робота
Максимальна оцінка 50 балів. Роботу керівників груп оцінюють керівник 
об’єднання груп ,завідувачі відділень, . Матеріали узагальнює заступник директора
з ВР.
2.3.7. Додаткові показники
Додаткові бали викладачі отримують за творчий підхід до своєї праці,
виконання незапланованої чи нерегламентованої роботи або такої, що не входить 
до посадових обов’язків (додаток 1).
Інформацію подають голови циклових комісій та члени адміністративної
ради. Узагальнюють показники заступники директора за напрямами роботи.
Додаткові бали викладачі отримують за:
- проявлену ініціативу щодо матеріально-технічного забезпечення роботи
навчальних кабінетів та лабораторій, їх переобладнання та
переоснащення;
- упровадження в навчальний процес нових технологій навчання, у т.ч. з
використанням комп’ютерної техніки та мультимедійних технологій;
- проведення виховних заходів;
- участь студентів у олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності,
гуртковій роботі, спортивних змаганнях;
- організацію і проведення екскурсій, участь у загальноміських та загально 
училищних  заходах;
- організацію та проведення тижнів дисциплін, конкурсів, вікторин,
зустрічей;
- участь у профорієнтаційній роботі та виконання окремих доручень
адміністрації;
- вивчення, узагальнення та упровадження передового досвіду;
- публікації наукових статей у журналах, збірниках, газетах;
- підготовка і публікація методичних розробок і посібників;
- участь у обласних  МО,  конференціях, семінарах  з доповідями,
виступами;

3. Підведення підсумків та визначення рейтингу
3.1. Підсумки роботи та рейтинг викладачів визначається після атестації
студентів та семестрового контролю (станом на 01.01; 01.07).
3.2. Узагальнені дані роботи та рейтинг викладачів обговорюється і
затверджується на засіданні адміністративної ради училища.
3.4. Результати рейтингу обговорюються на засіданнях циклових
комісій, педагогічної ради, враховуються під час атестації викладачів,
визначенні претендентів на заохочення, щорічній грошовій винагороді .



Додаток 1
Таблиця

балів для оцінки додаткових показників

№ з/п Зміст роботи Кількість
балів

Примітка

I Навчально-методична робота
1 Організація    та    проведення    конференцій , 

семінарів:
• обласних
• училищних

20
10

2 Електронні видання та комп'ютерне забезпечення 
навчальних дисциплін:
• створення електронного підручника
• створення навчально-методичного комплексу

30
20

3 Підготовка і публікація методичних розробок і 
посібників

20

4 Публікації статей у журналах, збірниках, газетах 20

5 Вивчення , узагальнення та упровадження 
передового досвіду

15

6 Участь у конкурсах, олімпіадах:
• всеукраїнських
• обласних 
• училищних
перемога у конкурсах, олімпіадах:
• всеукраїнських
• обласних
• училищних
- перемога   у   всеукраїнських   студентських 
олімпіадах:
• І -III місце
• IV- VI місце

15
10
3

20
15
5

20
10

7 Підвищення кваліфікації:
• на ФПК
• стажування у ВНЗ 

10
5

8 Розробка нових:
• методичних     матеріалів     до     семінарських, 
практичних, лабораторних робіт
• методичних матеріалів до  самостійної роботу 
студентів
• конспектів лекцій

15

10

15 

9 Розробка:
• робочих навчальних програм 5

10 Підготовка нових завдань для проведення поточного
тестового   контролю,   завдань   для   проведення 
підсумкового контролю знань

5



11 Проведення   занять   за   новітніми технологіями 
(комп’ютерної техніки, мультимедійних 
технологій та інше)

5

12 Проведення відкритого заняття 10

III Виховна робота
1 Підготовка та  проведення виховних заходів, 

спортивних заходів:
• обласних
• міських
• училищних

5 
4
3

2 Перемога   у   культурних,спортивних   конкурсах, 
змаганнях:
• всеукраїнських
• обласних
• міських
• училищних

20
10
5
4

Успішність у навчанні студентів академічної групи, 
де викладач є керівником
• на «4» та «5»
• на «5»,»4», «3»

20
5

IV Організаційна робота
1 Робота в засіданні методичної ради, педагогічної  

ради, МО. 
5

2 Участь у виховній роботі студентського колективу, 
виконання обов'язків куратора академічної групи

4

3 Керівництво   студентським    гуртком, спортивною 
секцією

5

4 Участь у профорієнтаційній роботі, виконання 
окремих доручень адміністрації

10

5 Підготовка навчального кабінету:
• за завідування кабінетом
• ремонт
• встановлення  одного обладнання

5
10 
10

6 Керівництво цикловою комісією:
•   проведення тижнів  ЦК 20  

V Заохочення
1 Подяки, відзнаки, оформлені відповідними наказами 

(за звітний рік):
• навчального закладу
• міського, районного, обласного рівня
• ВР, КМУ, МОНМС

20 
25 
30

2 Педагогічні звання:
• Відмінник освіти України (в рік присвоєння)
• Заслужений працівник освіти України (в рік 
присвоєння)

100 
80



Додаток № 2
Перелік штрафних санкцій та їх оцінка

№ 
з/п

Зміст упущень і помилок Кількість
балів

Примітка

І Організаційна робота
1 Невиконання одного з пунктів плану 20
2 Порушення термінів виконання, неякісне виконання плану 10

3 Відмова  від  виконання  обов'язків  голови  ЦК, керівника 
групи тощо

20

4 Студенти, що мають заборгованість, в групі де викладач є 
керівником 

10

5 Порушення правил поведінки у студентів групи, де 
викладач є керівником

10

II Методична робота
1 Невиконання одного з пунктів плану 20
2 Порушення термінів виконання, неякісне виконання плану 10

III Ведення навчальної документації
1 Несвоєчасне виставлення поточних атестаційних, 

підсумкових, екзаменаційних оцінок
10

2 Неохайне ведення журналів виконання навчального плану,
помилки, допущені в журналах

10

IV Виконавча дисципліна
1 Зрив заняття без поважної причини 50
2 Невиконання розпорядження адміністрації 30
3 Неявка без поважних причин на чергування в училищі 20

4 Неявка без поважних причин на чергування в гуртожитку 20

5 Неявка без поважних причини на училищний, 
загальноміський захід

20


