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Загальні положення

рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників

Рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників упроваджується
відповідно до:

1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.10.2010 р. № 930(із змінами 2013)

2. Закону України « Про вищу освіту» від 05.09.2014 ( 17.01.2002)
3. Рішення методичної ради Новгород-Сіверського медичного училища 

від 05.09.2018р

                                    Мета впровадження 
           рейтингової оцінки педагогічних працівників

З  метою  підвищення  ефективності  професійної  діяльності  й
стимулювання наукового росту викладачів, модернізації навчально-виховного
процесу запроваджується в практику  рейтинг досягнень викладачів училища.

На основі діяльності щодо організації навчальної роботи зі студентами,
впровадження  в  навчально-виховний  процес  сучасних  інформаційних  та
педагогічних  технологій,  організації  й  проведення  науково-практичних
конференцій,  семінарів,  тощо;  методичної  роботи  щодо  вивчення  якості
роботи  циклових  комісій,  створення  навчально-методичного  комплексу  на
електронних носіях,  видавничої  діяльності;  гурткової  роботи,  матеріально-
технічного  забезпечення  та  художньо-естетичного  оформлення  кабінетів,
організації  виховної  роботи  в  групах  та  поза  аудиторної  в  студентському
колективі визначається рейтинг педагогічного працівника.

Показники  рейтингів  враховуються  при  розподілі  педагогічного
навантаження   на  наступний  навчальний  рік,  при  атестації  педагогічних
працівників та для відзначення адміністрацією училища.



Додаток 1

Рейтингова оцінка діяльності______________________________

20-__20__н.р.

Рейтинг викладача________________________

№ 
п/п

Вид роботи Максимальна 
кількість балів

Кількість
балів

виставлених
викладачем

Кількість
балів

виставлених
комісією по
формуванн
ю рейтингу

1 Навчально-методична робота 
(підготовка методичних 
розробок, конспектів лекцій, 
ДКР, ПКР, ДПА, 
екзаменаційних матеріалів 
тощо) – виконання 
індивідуального плану роботи 
згідно з педагогічним 
навантаженням

100
( знімається 
10% за 
недоліки в 
оформленні; 
визначається 
ЦК)

2 Організація роботи за новими 
методами і технологіями 
викладання:

- комп’ютерний контроль
- мультимедійна 

презентація

    20
( визначається 
ЦК)

3 Результати навчальної 
діяльності студентів з предмету
( при 100 % успішності) 

- якісний показник групи
вище 60%

- якісний показник групи
показник 51-60%

абсолютна успішність<100%

Крок М, ЗНО

40 балів 

20 балів 

кількість балів 
зменшується у 
два рази



- якісний показник групи
вище 60%

- якісний показник групи
показник 51-60%

40 балів 

20 балів 

4 Проведення відкритих занять – 
вказати тему, дату проведення, 
групу

- на рівні навчального 
закладу

- на рівні обласного 
методичного об’єднання

30

40

5 Проведення просвітницьких 
заходів – нараховується за 
кожен захід, вказати дату 
проведення, тему

- на рівні навчального 
закладу

- на міському, обласному 
рівні

10

20

6 Участь у роботі нарад, 
методичних об’єднань, 
семінарів, конференцій, інших 
наукових та просвітницьких 
заходах ( за умови 
підтвердження участі 
програмою заходу) – 
нараховується за кожен захід, 
вказати дату проведення, тему

- на рівні навчального 
закладу

- на міському, обласному 
рівні

- на всеукраїнському рівні

Науково-дослідницька робота 
студентів

участь 5   
виступ  10
участь 5   
виступ  20
участь 10
виступ 30

участь 5
І місце – 15
ІІ місце – 10
ІІІ місце –5



МАН бали 
збільшуються у
два рази

7 Участь та одержання призових 
місць, відзнаки у конкурсі 
методичних розробок
 « Педагогічна знахідка» 
обласних методичних 
об’єднань ВНЗ І-ІІ р.а.

участь 5
І місце – 20
ІІ місце – 15
ІІІ місце – 10

8 Публікації ( в т.ч. в 
співавторстві з іншими 
викладачами/студентами):

- онлайн-публікації
- у фахових виданнях 

( статті, навчально-
методичні розробки)

- підручники, навчальні 
посібники

10
20

40

9 Вивчення, узагальнення та 
упровадження педагогічного 
досвіду:

- впровадження
- узагальнення

25
50

10 Доповіді на педагогічній раді, 
методичній раді, засіданні ЦК 
навчального закладу :

- інформація з питання
- методична доповідь

 5
10

11 Організація та проведення 
олімпіад, конкурсів в училищі 
(бали нараховуються 
пропорційно виконаній роботі)

15

12 Участь у конкурсах, олімпіадах
  

вказати ПІБ студентів, групу, 
назву заходу, результат

10

додатковий бал 
за призове 
місце у 
міжнародних, 



всеукраїнських,
обласних 
конкурсах та 
олімпіадах:
І місце – 20
ІІ місце – 15
ІІІ місце – 10

13 Участь у спортивних заходах:

- вказати ПІБ студентів, групу, 
назву заходу, результат

10

додатковий бал 
за призове 
місце у 
всеукраїнських,
обласних, 
міських 
конкурсах і 
змаганнях:
І місце – 20
ІІ місце – 15
ІІІ місце - 10

14 Проведення позааудиторних 
виховних заходів ( бали 
нараховуються пропорційно 
участі у підготовці та 
проведенні )

30

15 Профорієнтаційна робота:
- проведення 

профорієнтаційної 
роботи ( із наданням 
довідки із закладу, де 
проводилася; 
нараховується за кожну 
довідку)

- за участь в організації і 
проведенні Дня 
відкритих дверей

20

5



16 Участь у підготовці та  
проведенні заходів щодо 
ліцензування, акредитації 
спеціальностей, перевірок, що 
проводяться у навчальному 
закладі (ККР, необхідна 
документація)

20

17 Якість ведення навчальної 
документації ( журналів) – 
оцінюють завідувачі відділення

10

18 Виконавча дисципліна 
викладача ( зазначено у 
відповідному наказі директора 
училища або інформація від 
адміністрації):

- трудова дисципліна 
( запізнення, зриви занять)
- чергування по училищу
- виконавча дисципліна

щодо дотримання 
термінів падання 
навчально-методичної 
документації 

( індивідуальні плани, звіти.

Для всіх 
пунктів по 10

19 Створення і ведення блогів 50

Подяки, відзнаки, оформлені 
відповідними наказами ( за 
звітній рік):

- навчального закладу
- міського, районного, 

обласного рівня

20
25

20 Самоосвіта:
- курси підвищення 

кваліфікації
- вебінари
- онлайн-конференції, 

онлайн курси

10

5
10

21 Проведення культпоходу чи 
екскурсії ( за кожен захід) – 
нараховується для всіх 

5 ( міська)
20 ( за межі 
міста)



викладачів при умові 
відображення інформації на 
сайті училища та чисельності 
студентів не менше 10

22 Додаткові бали:
- ведення протоколів 

засідань педагогічної 
ради

- ведення протоколів 
засідань інших рад

- оцінювання роботи 
членів адміністративної 
ради

- Голів ЦК, 
профорієнтаційної 
комісії, керівників груп

5 ( за 1)

5 ( за 1)

50

30


