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ПОЛОЖЕННЯ

про оцiнювання педагогiчних працiвникiв

I. Загальнi положення

1.1.це IIоложеншI розроблено вiдповiдно до закону украiни <<про ocBiry>>

вiд 05.09 20t7 Ns 2145_VIII, <<Фахову передвиЩУ ocBiTP> ВiД 06.0б.2019 Ns2745-VIII'

<<про повну загаJIъну середню ocBiTy>> вiд t6,01 ,202о Ns 463_IX, типового поJIоження

про атестацiю педагогiчних працiвникiв, положення про атестацiю педагогiчних

працiвникiв коледжу, а також положенъ коледжу в галузi ocBiTHboI та методичноi роботи,

рейтингова оцiнка дiялъностi педагогiчних працiвникiв копеДЖУ ЗДiЙСНЮСТЪСЯ З МеТОЮ

активiзаЦii та розВиткУ творчоТ професiЙноi дiялъностi, стимупювання неперервноi

освiти, професiон€LjIъного росту, пiдвищення персоналъноi вiдповiдальностi за

результати навчання i виховання молодi,

педагогiчноi працi.

1.2. Головними завданн,Iми введення рейтинговоI оцlнки е:

забезпечення бiлъшоi об'ективностi оцiнки якостi дiялъностi педагогiв за рахунок

повноти та достовiрностi iнформацiТ;

диференчiацiя оцiнки дiялъностi для забезпеченця стимулюванн,I найкращих

педагогiчних працiвникtв;

- вдоскон€lJlення дiяпьностi тарозвиток коледжу_ч"j_:л,_,ту",ичний,

"iд".р,"йаналiзколекТиВоМреЗУлъТаТиВностiвласноlшрац1;- стимулюванняпрагненняпедагогадо :амо,о"_,л1"-тт:"о, 
саморозвитку,

самореалiзацii, освоення передочого педагогiчного досвlду;

_ створення позитивних умов для професiйно_особистiсного розви,llлтll,огiчних

працiвникiв, здатних до свiдомого осмислення та оцiнювання власного досвlду,

усвiдомпення .";;r;i;iT у професiйнiй адаптацii та станоВЛеННi МОЛОДИХ ВИКЛаДаЧiВ;

- вдОсконаJIеНнянаукОво-метоДичноiосновИвикладацькоiдiялъностi;

- виявленЕя недолiкiв i проблемних питанъ в дiялъностi педагогiчних працiвникiв;

- IIосиленн,I колективноi зацiкавленостi педагогiв у покращеннi навчальних

досягненъ студентlв;

_ фор*у"ч"Ь системи матерiалъного (за наявностi коштiв) i мора,lъного

спцtrуJtrованнrI дiялъностi педагогiчних працiвникiв,

забезпечення соцiалъного захисту комrrетентно1

серйозний i
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1.3. Систеп,tа визначення рейтингу викладачiв закJIаду передвищоI освiти
{туеться на таких засадах:

оптимiзацiя - при вирiшеннi питань матерiального стимулювання система
:lrравлена не на штрафнi санкцii стосовно менш результативних показникiв дiяльностi,

J на стимуJIюванн;I працi осiб, що мають кращi резуJIътати в роботi;

- прозорiсть - доступна система покЕвникiв, за якими визначаеться рейтинг;

- достовiрнiсть - отримання достовiрноТ iнформацiТ на пiдставi сформованоi системи
покЕвникiв форм статистичноi звiтностi;

- достатнiсть системи покЕвникiв - отримання iнформацii, що вкJIючае в

себе перелiк критерiiЪ, достатнiх для оцiнки та матерiЕtJIьного заохочення роботи особи,
що проходить рейтингове оцiнюваннrl;

_ доступнiсть - легкiсть сприйняття системи оцiнювання та забезпечення вiльного
доступу до неi;

гЕучкiсть - можJIивiсть встановлення нових прiоритетiв за рахунок змiни
rrок€lзникiв для оцiнки видiв дiяльностi.

1.4.Рейтингове оцiнювання роботи викJIадацького скJIаду коледжу проводиться
щорiчно до 01 липнrI за пiдсумками попереднього навчаJIьного рокута не стосусться
представникiв адмiнiстрацii коледжу.

1.5.Рейтингове оцiнювання дiяльностi викладачiв коледжу здiйснюеться

рейтинговою комiсiею, до складу входять:

- директор коледжу (голова);
- заступник директораз навч€tльно- виховноiроботи ;

- застуIIник директора з навч€l[ьно-виробничоi практики;
- завiдувачiвiддiленнями;
_ методист коледжу;

Також можуть входити:

- досвiдченi представники виriладацькOго скJIаду коледжу;
- голови цикJIових комiсiй;
- гlредставникпрофспiлковогокомiтету.

1.6.Склад рейтинговоi KoMiciT, що здiйснюе рейтингове оцiнювання викJIадачiв коледжу,
затверджуеться наказом директора коледжу щорiчно до 01 Bepecнrl та доводиться до
вiдома педагогiчного колективу.

1.7.У разi виникнення суперечок в ходi визначеннi рейтингового мiсця окремих
викладачiв рейтинговою комiсiею проводиться голосування, рiшення з якого
приймаеться на оснЪвi простоi бiльшостi голосiв членiв KoMicii, якi приймчtли участь у
ньому.
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'разi однаковоi кiлькостi <<за> i <проти>> рiшення приймаеться на користь
,1гогiчного працiвника, стосовно якого вiдбувалось голосування.

2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ ВИКЛАДАЧА

-.1.РейтингвикJIадача визначаеться з урахуванням
виконаноТ роботи та iх cyMapHoi балъноi оцiнки.

окремих видlв

2.2.Сумарна балъна оцiнка рiчного рейтингу викладача мiстить TaKi складовi:

- балй за результативнiсть виконання посадових обов'язкiв та oKpeMLD( видiв
навч€lльноi роботи;

- баlти за участь у виховнiй роботi зi студентами коледжу;
- бали за науково-методичну роботу;
- бали за )лIасть в органiзацiйнiй роботi;- бали за перемоry у конкурсах у галузi освiти, науки, спорту та мистецтв;
- бали за результативнiсть профорiентацiйноТ роботи;- додатковi бали за конкретниЙ вид дiяльностi, HapaxoBaнi рейтинговою комiсiею

(але не бiльше, нiж максим€tльна кiлькiсть балiв, передбачених за даний вид
дiяльностi у (додатку 1);

2.3.Кожний напрямок дiяльностi викJIадачiв коледжу може вкJIючати рiзнi видиробiт. За
кожен з них в залежностi вiд сюIадностi, важливостi та вчасного виконання
нараховуеться рiзна кiлькiсть балiв (додаток 1).

2.4.Середнi якiснi пок€вники рiвня знань студентiв (за пiдсумками семестрового
оцiнювання, Кроку М, ДПА тощо), передбаченi у (додатку 1), розраховуютъся як
середне арифметичне вiдповiдних якiсних пок€tзникiв по кожнiй з груп. У разi
проведення вiдповiдного оцiнювання рiвня знань студентiв в однiй групi замiсть
середнього якiсного показника враховусться якiсний покЕвник лише по цiй цругri.

2.5.Щанi про результати виконання Bcix видiв дiяльностi та iх бальну оцiнку кожен
викJIадач подае на затвердження головi цикловоi KoMicii. Викладачi несуть особисту
вiдповiдалънiсть за достовiрнiстъ наданоi iнформацii.

2.б.Викладач р€lзом з головою цикловоi KoMicii формують звiт за встановленою формою
(Щодаток 1). t

2.6.Голови цикJIових комiсiй здiйснюють перевiрку вiдповiдностi бальних оцiнок за
oKpeMi види дiяльностi, виставлених викJIадачами, критерiям (додатку 1). Перевiренi та
затвердженi головами цикJIових комiсiй данi по кожному з викладачiв подаються до

рейтинговоi KoMicii для остаточного визначенIuI ix рейтинry.

2.7. Проводитъся обговорення облiковоi роботи викладачiв на засiданrrях вiдповiдних

цикJIових комiсiй.

2. 8 .Результати роботи KoMiciT оформлюеться протоколом

a



]блiкованi данi поJаються в }1етодичний кабiнет до 01 липня поточного року i

глядаються рейтrtнговою коiчriсiсю" На вимогу рейтинговоТ KoMiciT до звiтiв

даються довiдковi rrатерiали, якi пiдтверджують наведенi у звiтах покztзники.

2.10.За рiшенrrлчr рейтшlговоТ KoMicii бшьнi оцiнки можуть змiнюватись у межах
максимЕtпьно передбаченоi кiлькостi.

2.|l. Резулътати рейтингового оцiнюваннrl lrедпрацiвникiв за результатами дiяльностi у

поточному навчzlльному роцi оприлюднюються на останньому засiданнi педагогiчноi

ради коледжу та в методичному кабiнетi.

2.Т2. Вiдповiдно до рейтингового мiсця педагогiчних працiвникiв представляють до

нагород, премiй (якщо дозволяють кошти), встановлюеться квалiфiкацiйна категорiя пiд

час атестацii, вiдгlовiдно розподiляеться навч€Lпьне навантаженнrI на наступний

навч€lльний piK.

3.Порядок розгляду скарги викладача про результати оцiнки дiяльностi

Викладач подае апеляцiю в 5-денний TepMiH пiсля засiдання рейтинговоi KoMicii.

Рейтингова комiсiя розглядае апеляцiю в присутностi викJIадача.

t

;*
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,Щодаток 1

Ба;rьнi оцiнки за oкpeмi види дiяльностi викладача

Ns з/п Назва ocHoчHllx BudiB робоmu

кiлькiсmь облiковuх балiв

макс.
kulbklcmb

dоdаm.
балu
(mах)

cclJvlo-

анаttiз

нарахо-
вано

ко7|lсl€ю

1 2 аJ 5 6
I. Результати ocBiTнboi дiяльностi

1.1"

Середня загальна успiшнiсть за пiдсрrками
кожного семестру:

95_100% J

100% 5

Середнiй якiсний показник рiвня знань студентiв
наприкiнцi вивчення курсу (для дисциплiн, що
вивчаються бiльше 2 ceMecTpiB - наприкiнцi
навчzIльного року)

менше 45 9/о 0
45-59% J

60о/о та бiльше 5

1.3

Середнiй якiсний fIоказЕик рiвня знань студентiв
за пiдсумками Кроку М

менше 45 о/о 0
45-59% J

60Yо та бiльше 5

т.4.

Середнiй якiсний покztзник рiвня знч}нь студентiв
за пiдсумкаruи,ЩПА

менше 45 оZ 0
45-59% J

60Yо та бiльше 5

1.5.

Середнiй якiсний показник рiвня знань студентiв
за пiдсумками складання державних iспитiв

менше 45 о/о 0
45-59% J

60о/о та бiльше 5

1.6.
Систематичне проведення консультацiй зi
студентами у rrозааудиторний час 5 5

1.7.
Пiдготовка студентiв до участi в мiських,
обласних фегiональних) та Всеукраiнських
етапах олiмпiад, KoHKypciB

5

1.8

Результативнiсть участi студентiв в обласних
(регiональних) етапах олiмпiад, KoHKypciB :

III мiсце a
J

II мiсце 5

I мiсце 10

{ф

,

l
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..10.

2 3 4 5 6
Результативнiсть участi студентiв у

етаIIах
III мiсце 10

мrсце 15
I мiсце 25

1.1 1

Пiдготовка студентiв коледжу до проведення зрiзiв
знань тощо (не враховуються Ti зрiзи знань, якi
проводяться викладачами коледжу на початку
навччlльного року чи семестру)

10

п.

2.|
Виступ на засiданнях педагогiчноi, методичноТ
рашt,конференцiй, ceMiHapiB та iп. (за кожен) 5

2.2 Пiдготовка доповiдей, повiдомлеЕь ; 5

2.з Виконання обов'язкiв завкабiнетом, лабораторiею 5

2.4 Керiвництво цикловою комiсiею 5

2.5. Проведення тижнiв цикловоi KoMicii 5

2.6. Керiвництво гуртком 5

2.9 Керiвництво академiчною груIIою сryдентiв 5

2.10. Методичне керiвництво практикою 5

2.1I. Виконання роботи наставника викладачiв-
початкiвцiв 5

Ведення журналiв академiчних груп 5

2.|з. Органiзацiя та систематичне проведення
гуртковоI роботи зi студентами коледжу 5

2.14. Завiдування кабiнетом, лабораторiсю 5

2.15.
Сприяння роботi сайту коледжу (систематичне
забезпечення його навчаJIьно-методичними
матерiалами, фото-звiтами тощо)

5

2.т6.
Особиста органiзацiя та rrроведення вiдкритих
занять (за кожне). У разi бiнарного заняття -
кожному з викладачiв

10

2.17
Органiзацiя та проведення
загi}льноколеджiвських вiдкритих виховних
заходiв не бiльше нiж двома викладачами (за
кожен захiд кожному з викладачiв)

10

4р

,

олiмпiад, KoHKypciB:

2.12.



,a

J 4 5 6

викладачами, мовно-лiтературlлих та iнших
KoHKypciB не бiльше нiж трьома

таОрганiзацiя проведення олlмпlад серед
студентiв не бiльше нlжколеджу двома

викладачами (за
або

5

2.|8
з вдосконаJIення матерiально-технiчногоРобота

наочного забезпечення навч€lJIьних аудиторiй,
кабiнетiв

5

во_методичнапI. ота

3.1.
до видання та перевидання

пlдручникrв, електронних пiдрrrникiв,
навчальних посiбникiв

Написання, пiдготовка

5

з.2. методичних розробок танаписання
5

J.J. Написання сценарiiЪ виховних заходiв 5

написання на статеиукових г€lзети,у журнirли,
1нш1 видання зкожIIого

якщо кlлькlсть 1 2 10
з.4.

якщо кtлькrсть бiльша двох 7

3.5
зошитiв, iнструкцiй до

виконання лабораторно-практичних робiт,

написання робочих

яких е викладачi за кожеЕ
10

з.6.
викJIадач1 tIlд
Видання посiбникiв, пiдручникiв, авторами яких е

мон 50
Авторство у типових навчilльних

дисциплiн (за )
10

3.8.

створення методиtIного забезпеченЕя:
лекцiй;
практичЕих заIIять;
семiнарських зtlIIять ;

лабораторних заIuIть;
практики;
самостiйпоТ роботи студентiв ;

навчitльних за

5

з.9 комп'ютерногоПiдготовка l впровадження
забезпечення навчальних дисциплiн 5

3.1 0. мультимедiйного
дисциплlн
Пiдготовка забезпечення

5

3.11 тестlвСкладання екзамеЕацiйних 5

з.I2. завдань дJuI проведення пiдсумковогоСкладання
5

3.13. завдань дJUI проведення тестовогоСкладання
5

3.14.
впровадження наотIних навчальнихРозробка i

слайдiв,посiбникiв (схем, дlаграм, стендiв,
тощотаблиць

5

3.i5. та використання навч€tльних

ai

Створення
вiдеофiльмiв

5

2.I7

,

та



3.16.

з.|1.

2 J 4 5 б

Керiвництво пош}ковою, науково-
дослiдницькою, творчою роботою студентiв

5

Рецензрання робiт (навча-гrьних програNI,

пiдруrникiв, навча.шьних посiбникiв, збiрникiв
тестових завдань, словникiв, довiдникiв тощо) (за

кожну)

5

3.18. Пiдготовка i проведення вiдкритих занять 5

з.|9.
Пiдготовка i проведення вiдкритих виховних
годин

5

з.20.
Проведення та участь в олiмпiадах, конкурсах;
змаганнях мiських, обласних,

20

з.21 Наповнення сайту коледжу 5

Участь урозробцi державних стандартiв вищоТ
освiти

20

1 2 3 4 5 6

IV.Кульryрно-виховна робота

4.|
Участь в органiзацii та проведеннi
позааудиторних виховних заходiв

5

4.2,

участь куратора i студентiв академiчноi групи у
цромадських органiзацiях, виховних, спортивних
та iнших заходtж:
освiтнього закJIаду (1 -5б.);
MicTi, областi (5-10б.)

5

10

4.з.

Органiзацiя виховноi роботи в студентському
колективi:
- ведення документацii куратора академi,шоi
групи;
- органiзацiя самоврядраншI в групi;
_ активнiсть студентськоТ групи;
- успiшнiсть |руIIи;
- якiсть знань студентiв;
- вiдвiдування студентчli\,Iи занять;
- дотримання прЕlвил внутрiшнього розпорядку i
технiки безпеки студентаN,Iи групи;
- збереженнrI контингенту (за кожен пункт)

5

4.4 Робота куратора з батьками 5

4.5. iндивiдуальна робота зi студентаtrли 5

ч.с но-масова та виховна робота

5.1.

Пiдготовка студентiв до участi в обласних

фегiона_пьних) та ВсеlкраТнських етапiв
спортивних змагань (за кожен з видiв спорту
вiдповiда.пьному викладачевi)
Результативнiсть участi студентiв в обласних
(регiональних) етапах спортивних змагань (за

кожен з видlв
III мiсце a 5

.a

I

з.22.

5

5.2.



5.3

II мiсце 7
I мiсце 10

Результативнiсть yracTi студентiв у
етапах

III мiсце 10
II мiсце 15
I мiсце 25

5.4,

особиста органlзацlя загальноколеджних
спортивних змагань, культурЕих та культурно-
розважЕ}льних заходiв (за кожен захiд або
змагЕIння

5 5

5,5.
Секцiйна робота зi студентами коледжу

5 5

] 2 3 1 5 б

5.6.
Систематичне проведення виховних годин зi

коледжу 5

5.7 .

Загальна органiзацiя виховноi роботи в гр5тli,
якоi е викладач:

немае 5
незначн1

за

a
J

0

5.8.
Органiзацiя дlсвого самоврядування в групi,

якоi е викладач 5

5.9
Проведення зi студентztми позаrrудиторних
заходiв, екскурсiй, органiзацiя вiдвiдування

тощо за кожен
5

5.10.
Кiлькiсть пропускiв занять без поважних причин
на одЕого студента групи, куратором якоi е

менше 10 годин
5

VI. Робота з пiдвищення rкацrl
6.1.

Пiдвищення квалiфiкацii на факультетtж
5

6,2. Шляхом стажування 5

6,з CaMoocBiTa 5

Навчання в магiстратурi l 10

6.5. Навчання в acпipaHTypi 20

a

спортивних змагань:

пiдвищення

6,4.


