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ПРО ПОЛОЖЕННЯ «ПРО РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧА» 

 
Яворська Л.А. – актуальним є вирішення проблем якісної підготовки 

фахівців, забезпечення їх високої мобільності, можливості швидкого 

реагування на ринку праці. Ці процеси спричиняють зміни в системі освіти, 

зокрема в професійній діяльності педагогічних працівників закладів освіти. 

Результативність педагогічної діяльності залежить від стану науково-

методичної роботи, оскільки її зміст і організація сприяють підвищенню 

кваліфікації викладачів.  

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. 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних працівників за 

результатами діяльності у поточному навчальному році оприлюднюються на 

засіданні педагогічної ради коледжу в червні та публікуються на сайті 

коледжу. 

 

РЕЙТИНГОВА КАРТКА  РОБОТИ ВИКЛАДАЧА 

в 2019 – 2020 навчальному році 

Місце в рейтингу 

Прізвище,  ім’я та по  батькові  

Назва циклової комісії  

Назва дисципліни, яку викладає:  
 

№ 

п/п 
Записи про результати контролю 

Нарахув 

балів 

Зняття 

балів 

1 2 3 4 

1. Відкриті заняття, заходи: 10-50  

2. Творча робота прийнята на виставку НМЦ:  

сайт методичної служби або циклової комісії, наукові 

дослідження, проектні, тренінгові технології навчання, досвід 

роботи викладача, сайти, досвід в організації виховної роботи 

куратора, психолога, бібліотеки, досвід роботи творчих 

гуртків, художньо-естетична творчість викладачів, навчально-

методичний комплекс з дисципліни, який включає усі 

складові комплексу (навчальний матеріал, контроль знань, 

практичну, самостійну, позааудиторну (гурткову) робіт), 

видані посібники (підручники), атласи, плакати, робочі 

зошити для практичних занять, опорні конспекти, 

відеосупровід занять, відеолекції, навчальні відеолекції, 

навчальні відеофільми, букстрейлери, ютуб-канали.  

 

До 100 

 

  

 

 

3. Участь у конкурсі професійної майстерності «Педагогічний   



ОСКАР»  

    Роботи занесені в каталог кращих конкурсних робіт  

(відповідно до оцінки ) 

   Роботи занесені до переліку обміну досвідом 

30 

26-29 

 

25 

4. Оцінка навчально – методичного комплексу дисципліни при 

проведенні оглядів-конкурсів 

до 50 
 

5. Випуск інформаційного, технічного бюлетеня  5 (за 

кожен) 
 

6. Взаємовідвідування 1б. за 1 

відвід. 
 

7. Участь в роботі педагогічної та методичної ради, школи 

педагогічної майстерності. 

Презентація    

до 5 

 

до 10 

 

8. Участь в роботі семінарів, конференцій республіканського 

рівня та теми виступів 

до 50 
 

9. Рецензування методичних матеріалів конкурсних робіт 

відбіркового етапу 

Рецензії для НМЦ  - навчальних програм, підручників 

- конкурсних робіт 

5 

 

20 

10 

 

1 2 3 4 

11. Участь в розробці навчальних планів, самоаналізу до 

акредитації 

навчальних програм, освітньо-професійних програм,  

 акредитаційної та ліцензійної  справи 

50 

 

30 

100 

 

12. Участь у профорієнтаційній роботі до 15  

13. Участь у конференціях, інтернет-конференціях (друк статті) 50  

14. Участь у загальноколеджівських виховних заходах до 20  

15. Робота куратора групи 20  

16. Робота голови циклової та методичної комісії кураторів груп до 15  

17. Участь у конкурсі „Куратор навчальної групи”, “Моє краще 

заняття” 
до 50  

 Заохочення   

18. Грамоти та подяки, відзнаки оформлені відповідними 

наказами:  

- коледжу 

- університету 

- районного, обласного рівня 

- НМЦ «Агроосвіта» 

 

 

5  

10 

15/20 

30  

 

19.  Занесені до книги Пошани НМЦ 30  

20. Участь у громадському житті села до 30  

   Зняття  балів   

21. За оголошену догану  -50 

                                                                                                 Всього: 

                   

                  Підпис викладача     ____________         


