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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рейтингова оцінка якості праці викладачів — це визначення їх 

професійної компетенції, стимулювання безперервної фахової освіти, 

підвищення відповідальності за результати навчання та виховання 

студентської молоді.

Завдання рейтингової оцінки — підвищення професіоналізму викладачів 

на основі аналізу, отриманого ними кількісного та якісного рейтингу.

Мета запровадження рейтингової оцінки якості праці -  оцінка 

професійних якостей викладачів, активної участі у навчально-методичній і 

виховній роботі. Результати рейтингової оцінки враховуються під час 

проведення атестації педагогічних працівників.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

Рейтингова оцінка якості роботи викладачів здійснюється наприкінці 

навчального рокурейтинговою комісією, як підсумок роботи за поточний 

навчальний рік.

До складу рейтингової комісії входять:

-директор коледжу;

-заступник директора з навчальної роботи;

-заступник директора з навчально-виробничої роботи;

-заступник директора з виховної роботи;

-завідувач методичним кабінетом;

-керівник фізичного виховання;

-голова профкому;

-завідуючі денним та заочним відділенням;

-голови циклових комісій.

Рейтингова оцінка роботи викладачів проводиться за наступними 
напрямами:

-навчальна робота;

-методична робота;



-організаційна та громадська робота;

-виховна робота;

-профорієнтаційна робота.

З ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці конкурсу серед викладачів визначаються за кожним 

напрямом та взагалі по загальним показникам. Місця за кожним напрямом 

розподіляються за кількістю балів за цим напрямом. Місця по коледжу 

розподіляються згідно сумарної кількості місць за окремими напрямами.

Визначення рейтингу циклових комісій за кожним напрямом 

здійснюється за сумарною кількістю балів всіх викладачів, які є членами 

циклової комісії.

Визначення загального рейтингу і визначення переможців серед 

циклових комісій здійснюється за сумарною кількістю зайнятих цією 

цикловою комісією місць в кожному з напрямків. Відповідно до місця, 

зайнятого цикловою комісією визначається рейтинг голів циклових комісій.

Переможці в кожній з номінацій та переможці в загальному рейтингу 

рекомендуються рейтинговою комісією до занесення на яо тттку  пошани 

коледжу та матеріальне заохочення.

4 ОБЧИСЛЮВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 

4.1 НАВЧАЛЬНА РОБОТА

№
п/п Вид роботи Максимальна 

кількість балів
Своєчасне представлення навчально- 

1 методичної документації на початок семестру 
-несвоєчасне представлення документації

1 бал 

0 балів
2 Якісне ведення журналу навчальних занять 

Зауваження за кожну щомісячну перевірку
1 бал за місяць 
мінус 1 бал

3
Своєчасне (згідно графіку) представлення 
комплексних контрольних робіт 
Несвоєчасна сдача ККР

1 бал 

0 балів

4
Підготовка і впровадження комп’ютерного 
програмного забезпечення навчальних 
дисциплін

3 бали за один кредит



5 Розробка і впровадження наочних навчальних 
посібників, електронних кодопосібників 5 балів за один кредит

6 •Навчальний кабінет (лабораторія:)
-ремонт кабінету (лабораторії)

-робота по оформленню та обладнанню 
кабінету (лабораторії) згідно вимогам 
-придбання за спонсорські кошти (на кожні 
100 гривень) літератури, обладнання 
-виконання плану роботи кабінету, 
лабораторії в повному обсязі

1-5 балів (в залежності 
від обсягу робіт)

5 балів 

1-5 балів 

1-5 балів

7

Наявність навчально-методичної 
документації з дисципліни в повному обсязі 
-відсутність одного з компонентів навчально- 
методичної документації

1 бал на 1 кредит 

мінус 0,2 бали

8
Систематичність проведення консультацій 
Не проведення консультацій без поважної 
причини

1 бал в місяць 

мінус 1 бал в місяць

9

Кількість незадовільних ОЦІНОК 3 дисципліни 
-в період атестації

-в період сесії

мінус 0,25 балів за 
студента
мінус 0,5 бали за 
студента

10 Наявність робочих місць з дисципліни 
Відсутність одного робочого місця 
Якість захисту дипломних проектів 
-якісний показник -60% і більше

-50-60%
-40-50%
-менше 40%

-кількість ДП виконаних по заявці 
підприємств -  більше 50%

- 40-50%
- 30-40%
-до 30%
-відсутні

.....-.......... — .................-................._..... ............ :....... ... . _...

2 бали
- ( І  місць* 0,25/ Хмісць)

2 бали
1.5 бали 
0,5 бали
0 балів

2 бали
1.5 бали
1 бал
0 балів 
мінус 2 бали

11

4.2 МЕТОДИЧНА РОБОТА

№
п/п Вид роботи Максимальна 

кількість балів

1
Участь у конкурсі педагогічного досвіду 
викладачів (написання методрозробок, 
підготовка експонатів)

За кожну розробку, 
оцінену за шкалою НМЦ 
в 80-100 балів — 5 балів



2 Рецензування методрозробок, програм, 
відеофільмів, посібників 1 бал за кожну роботу

3

Наявність електронної версії НМК з
дисципліни
-на високому рівні
-на середньому рівні
-на достатньому рівні

За кожен кредит

3 бали 
2 бали 
1 бал

4

Занесення до «Каталогу кращих конкурсних 
робіт НМЦ»
-за І місце 
-за II місце 
-за III місце
-за занесення до «Каталогу»
Розробка програм, посібників, рекомендацій 
на замовлення НМЦ

4 бали за кожну роботу 
3 бали за кожну роботу
2 бали за кожну роботу 
1 бал за кожну роботу

3 бали за кожну роботу5

6 Видання статей у фахових виданнях, у 
науково-методичних збірниках 3 бали за кожну статтю

7

Керівництво пошуковою, творчою роботою 
студентів
-І тур конкурсу «Студент року»

-науково-практичні конференції, семінари за 
межами коледжу
-олімпіади, змагання за межами коледжу:

-міські

-обласні

-всеукраїнські

1 бал за кожного 
студента
1 бал за кожного 
студента

1 бал за кожного 
студента
2 бали за кожного 
студента
3 бали за кожного 
студента

8

Проведення відкритих занять
- на високому рівні
- на середньому рівні
- на достатньому рівні

3 бали 
2 бали 
1 бал

9

Проведення відкритих заходів з дисципліни
- на високому рівні
- на середньому рівні
- на достатньому рівні

3 бали 
2 бали 
1 бал

10

Участь у проведенні педагогічних і наукових 
семінарів, конференцій 
-в коледжі 
-за межами коледжу

3 бали за кожну доповідь 
5 балів за кожну 
доповідь



11

Участь у роботі науково-методичних комісій 
Міністерства аграрної політики та 
йродовольства та Міністерства освіти інауки, 
молоді і спорту України

3 бали за кожну участь

4.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№
п/п Вид роботи Максимальна 

кількість балів

1 Якість складання плану роботи циклової 
комісії та повнота його виконання 10 балів

2 Якість складання індивідуального плану 
роботи викладача та повнота його виконання 1-5 балів

3 Своєчасність оформлення протоколів 
засідання циклових комісій

2 бали

Спільна робота комісій з провідними 
підприємствами міста і району:
-наявність плану роботи 1 бал за одне 

підприємство

4

-виконання плану роботи 1 бал за кожний захід,
підтверджений
документально
мінус 1 бал за
невиконання
запланованого заходу
мінус 2 бали за
відсутність спільної
роботи

5

Випуск газети «Агротехнік» 
-своєчасність випуску 
-несвоєчасність випуску 
-якість випуску: на високому рівні 

на середньому рівні 
на достатньому рівні

2 бали 
мінус 1 бал
3 бали 
2 бали 
1 бал

6

Участь викладачів у спортивних змаганнях 
(за кожен вид на кожного викладача):
-у коледжі 
-в універсіаді 
-в обласній спартакіаді

1 бал
2 бали
3 бали

7

Відвідування викладачами заходів, 
передбачених планами роботи коледжу: 
-педради
-наради при директорові 
-педагогічні читання, семінари

1 бал 
1 бал 
1 бал



8
Виконавча дисципліна викладачів мінус 1 бал за кожне

порушення

4.4ВИХОВНА РОБОТА

№
п/п

Вид роботи
Максимальна 
кількість балів

Участь викладачів у громадському житті 
-коледжу 1 бал

1 -міста 2 бали
-району 3 бали
- області 4 бали

2
Виховна робота викладача в позаурочний час 
(участь у вечорах, зборах студентів, робота у 1 бал за кожний захід
гуртожитку)
Чергування циклової комісії 
-у коледжі 10 балів на рік
-у гуртожитку 10 балів за рік
-за кожне зауваження мінус 1 бал

А

Проведення відкритих виховних заходів 
-на високому рівні 3 бали
-на середньому рівні 2 бали
-на достатньому рівні 1 бал
Керування гуртком технічної творчості 1 бал

5 -виготовлення макетів, стендів 1 бал
діючих моделей 3 бали

6 Участь у другому турі конкурсу «Студент
року»: 2 бали
І місце 5 балів
II місце 4 бали
III місце 3 бали

4.5 ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

№
п/п

Вид роботи Максимальна 
кількість балів

1 Наявність плану роботи в закріплених 
районах

1 бал

2
Наявність плану роботи в школах району та 
міста

1 бал



3

Проведення профорієнтаційних заходів 
-зустріч з учнями 
-зустріч з батьками
-виступ на засіданні районних нарад з 
директорами шкіл

1 бал за кожну зустріч 
1 бал за кожну зустріч 
1 бал за кожний виступ

4 Кількість абітурієнтів, зарахованих в коледж 2 бали за кожного 
абітурієнта


