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Дане положення про рейтингове оцінювання вводиться з метою 
створення і впровадження в Рівненському економіко-технологічному 
фаховому коледжі Національного університету водного господарства та 
природокористування системи рейтингової оцінки діяльності викладачів.

Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних кадрів, 
запровадження якої передбачено п. 5.2 наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього 
оцінювання навчальних досягнень студентів» від 29 жовтня 2007 року № 948, 
має бути необхідним і вагомим інструментом конкуренції і, як наслідок, 
забезпечення високої якості навчального процесу, постійного підвищення 
професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації всіх 
науково-педагогічних працівників.

Ефективність діяльності закладу освіти в значній мірі залежить від 
індивідуальних творчих здібностей викладачів, ступеня їх підготовки і рівня 
кваліфікації, тому викладацький склад розглядається як найбільш значуща 
частина їх активів. З метою підвищення ступеня ефективності від 
використання наявного творчого потенціалу своїх працівників перед 
закладом освіти постає проблема пошуку дієвих методів спонукання до 
активної творчої праці.

Запровадження системи рейтингового оцінювання у ВСП РЕТФК 
НУВГП передбачає:

- підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 
викладачів;

- забезпечення об’єктивності та прозорості оцінювання діяльності 
кожного викладача, об’єктивне оцінювання під час атестації та відзначення 
педагогічних працівників за результатами роботи;

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення 
мотивації ефективності праці;

- сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню педагогічної 
майстерності викладача, оволодінню інноваційними методами і прийомами 
навчання;

- поширення педагогічного досвіду.

Рейтинг (від англ. гаїіп§ - оцінка) - індивідуальний числовий показник 
оцінки досягнень деякого суб’єкта в класифікаційному списку, який щорічно 
складається у відповідних галузях.

Цілями рейтингового оцінювання якості роботи кожного викладача, 
коледжу в цілому є створення умов динамічного розвитку на основі 
узагальнень та максимально повного використання наявного кадрового 
потенціалу.

Завдання системи визначення рейтингу викладачів є оцінювання їх 
особистого внеску в діяльність коледжу на підставі аналізу результатів 
виконання основних видів робіт, попередніх досягнень та процесу 
вдосконалення.



В якості провідної ідеї поетапного введення моніторингових оцінок 
якості педагогічної, методичної та наукової роботи викладачів виступає 
прагнення їх вийти на рівень особистої зацікавленості у розвитку творчої 
активності, підвищення кваліфікаційного рівня, професіоналізму, 
продуктивності всіх видів діяльності і, як результат, підвищення 
рейтингового показника коледжу серед інших вищих навчальних закладів.

Основними завданнями рейтингової оцінки є:
- розробка і використання єдиних комплексних критеріїв для оцінки і 

контролю рівня та ефективності діяльності викладачів;
- створення і забезпечення функціонування максимально повної 

комп’ютеризованої інформаційної бази даних, що всебічно відображає і 
дозволяє аналізувати різні напрямки діяльності коледжу;

- формування управлінських кадрів і викладацького складу з 
урахуванням їх індивідуального внеску в підвищення рейтингу ВСП 
«РЕТФК» НУВГП в цілому;

- вдосконалення діяльності коледжу через критичний і відвертий аналіз 
колективом результативності власної праці;

- активізація та стимулювання видів діяльності, які сприяють 
підвищенню рейтингу коледжу в цілому та створення умов для професійного 
зростання всіх працівників;

- вдосконалення науково-методичної роботи викладачів;
- виявлення недоліків в роботі педагогічних працівників та коледжу в 

цілому;
- формування системи матеріального і морального стимулювання 

діяльності педагогічних працівників для подальшого їх заохочування.

Показники рейтингового оцінювання результатів науково-методичної 
роботи викладачів коледжу визначаються з урахуванням основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів на підставі наказу Міністерства освіти і науки 
України № 450 від 07.08.2002 р.

Система показників дозволяє об’єктивно оцінити якість результатів 
роботи викладача впродовж навчального року. Відповідна кількість 
рейтингових балів нараховується викладачу за фактом виконання виду 
роботи. Організація роботи рейтингової комісії здійснюється методичним 
кабінетом коледжу згідно з інформацією про роботу викладача, 
представленої головою циклової комісії. Сума рейтингових балів, набраних 
викладачем на кінець кожного навчального року в період між атестаціями, 
враховується атестаційною комісією при прийнятті рішення щодо 
підтвердження чи встановлення відповідної кваліфікаційної категорії, 
присвоєння педагогічного звання. Вона не повинна бути меншою за 
встановлені мінімальні для кожної кваліфікаційної категорії рейтингові 
показники результатів роботи викладача.



Мінімальні рейтингові показники результатів роботи викладача (за 
кожний навчальний рік):

• викладач вищої категорії, викладач-методист - 150 б.
• викладач вищої категорії - 120 б.
• викладач І категорії - 90 б.
• викладач II категорії - 80 б.
• спеціаліст - 70 б.

Для підготовки і проведення рейтингового оцінювання, аналізу і 
внутрішнього аудиту ефективності діяльності викладачів наказом директора 
створюється рейтингова комісія.

Основними функціями рейтингової комісії є:
- організація і координація діяльності, яка зорієнтована на розробку і 

вдосконалення критеріїв, показників, вимог, методик та інструментарію 
рейтингового оцінювання;

- надання допомоги головам циклових комісій та викладачам у 
підготовці та проведенні рейтингового оцінювання;

- здійснення контролю за достовірність наданої інформації, що є 
основною як для розрахунку рейтингових показників, так і складання звітів з 
основних напрямків діяльності коледжу;

- формування банку даних рейтингу викладачів.

Рейтингова комісія підводить підсумки діяльності викладачів коледжу 
щорічно, оформлює це протоколом і оприлюднює їх на початку навчального 
року.

Викладач особисто заповнює обліково-звітну форму, що характеризує 
результати його діяльності за поточний навчальний рік, і несе особисту 
відповідальність за правильне і своєчасне заповнення індивідуального 
рейтинг-звіту. Контроль достовірності показників здійснює голова циклової 
комісії. В разі представлення недостовірної, свідомо помилкової інформації 
або виявлення приписок викладач знімається з рейтингу (ставиться на 
останнє місце).

Для визначення рейтингу залучаються тільки штатні викладачі 
навчального закладу.



Рейтингове оцінювання результатів роботи
Викладача______________________________________________________

Циклова комісія_________________________________________________

____навчальний рік 20 /20

№ 
п/п

Показники науково-методичної роботи
Кількість 

Рейтингових балів

можливі фактич 
ні

1. Створення навчально-методичного комплексу (з 
однієї дисципліни, предмета), в т. ч. розробка 
навчальної та робочої навчальної програми, 
комплексних контрольних робіт.

20

2. Підвищення кваліфікації в між атестаційний 
період, здобуття другої вищої освіти, навчання в 
аспірантурі.

20

3. Відкрите заняття. 20

4. Використання інноваційних форм та методів 
навчання.

10

5. Участь у засіданнях регіонального методичного 
об’єднання.
Методична доповідь.

10

20
6. Участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, інших методичних та
просвітницьких заходах (семінари, тренінги, 
майстер-класи тощо), виступ на педагогічних 
читаннях:
на рівні коледжу 10
міська, обласна 15
всеукраїнська, міжнародна зо

7. Публікації:
наукова, науково-методична стаття 40
навчально-методичний посібник, розглянутий 
та схвалений методичною радою коледжу

20

начально-методичний посібник, розглянутий та 
схвалений вченою радою ВНЗ III - IV рівнів 
акредитації

50

навчально-методичний посібник,
рекомендований Міністерством освіти і науки 
України

100

8. Участь у регіональних, всеукраїнських 
конкурсах, заходах, змаганнях.

40
І1



Додатково за умови одержання призового місця 
чи відзнаки у номінаціях.

20

9. Керівництво гуртками. 20
1 Участь у роботі гуртків. 10

10. Підготовка студентів до участі у студентській 
науково-практичні й конференції:
на рівні коледжу 10
регіональній 20
всеукраїнській, міжнародній ЗО

11. Підготовка студентів до участі у регіональних, 
всеукраїнських олімпіадах, змаганнях,
конкурсах (предметних, спортивних,
мистецьких тощо)

10

Додатково за здобуті студентами призові місця, 
відзнаки в номінаціях тощо

зо

12. Позааудиторний (виховний, просвітницький 
тощо) захід для студентів :
групи 10
коледжу 15
між навчальними 20

13. Створення електронної версії начально- 
методичного комплексу дисциплін (предметів)

20

14. Розробка методичних матеріалів для проведення 
аудиторних занять, лабораторних та практичних 
занять, самостійного опрацювання тем 
студентами, виховних заходів

10

і

15. Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук*

150

16. За присвоєння наукового звання доцента, 
професора*

100

17. За присвоєння педагогічного звання «викладач- 
методист»*

70

18. Робота викладача-наставника 15
19. Складання робочої документації (вступної 

документації, екзаменаційної документації, 
документації до державної атестації)

5

20. Рецензування науково-методичних матеріалів 10

21. Участь у роботі циклової комісії.
Додатково за керівництво цикловою 
(предметною) комісією.

10
20

22. Робота зав. кабінетом (лабораторією) 
додатково за зайняте призове місце у конкурсі- 
огляді навчальних кабінетів та лабораторій

____ 10____ 1

15



*Рейтингові бали за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, за 
присвоєння наукового звання доцента, професора, за присвоєння педагогічного звання «викладач- 
методист» зараховуються викладачеві до кожної атестації (чергової або позачергової)

23. Профорієнтаційна робота 40
24. Виховна робота куратора в групі 40

Додатково за результатами моніторингу 
виховної роботи в групі

20

25. Участь у роботі педагогічних рад, методичних 
рад, доповіді на їх засіданнях

25

26. Представлення робіт на виставках методичних 
розробок в коледжі та виставках науково- 
методичних розробок в НУВГП

40

27. Бонусні бали надаються викладачам, які 
отримали нагороди та інші відзнаки в 
поточному навчальному році

40

Всього

Розглянуто та ухвалено на
засіданні методичної ради
Протокол №від 20 року

Голова методичної ради Катерина МИХАСЮК



Індивідуальний рейтинг-звіт

викладача_____________________________________________________

циклова комісія________________________________________________

навчальний рік 20 /20
№
п/п Показники науково-методичної роботи

Кількість 
рейтингових балів

можливі фактичні
1. Створення навчально-методичного комплексу 

(з однієї дисципліни, предмета), в т. ч. розробка 
навчальної програми, комплексних
контрольних робіт

20

2. Підвищення кваліфікації в між атестаційний 
період, здобуття другої вищої освіти. Навчання 
в аспірантурі

20

3. Відкрите заняття 20

4, Використання інноваційних форм та методів 
навчання

10

5. Участь у засіданнях регіонального
методичного об’єднання

Методична доповідь

10

20
6. Участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, інших методичних та 
просвітницьких заходах (семінари, тренінги, 
майстер-класи тощо), методичних радах, 
виступ на педагогічних читаннях:
на рівні коледжу 10
міська, обласна 15
всеукраїнська, міжнародна зо

7. Публікації:

наукова, науково-методична стаття 40

навчально-методичний посібник, розглянутий 
та схвалений методичною радою коледжу

20

навчально-методичний посібник, розглянутий 
та схвалений вченою радою ВНЗ III - IV рівнів 
акредитації

50

навчально-методичний посібник,
рекомендований Міністерством освіти і науки 
У країни

100



8. Участь у регіональних, всеукраїнських 
конкурсах,заходах, змаганнях

40 І
додатково за умови одержання призового місця 
чи відзнаки у номінаціях

20

9. Керівництво гуртками

участь у роботі гуртків

20

10
10. Підготовка студентів до участі у студентській 

науково-практичній конференції
на рівні коледжу 10
регіональний 20
всеукраїнській, міжнародні й зо

11. Підготовка студентів до участі у регіональних, 
всеукраїнських олімпіадах, змаганнях,
конкурсах (предметних, спортивних,
мистецьких тощо).

10

додатково за здобуті студентами призові місця, 
відзнаки в номінаціях тощо

зо

12. Позааудиторний (виховний, просвітницький 
тощо) захід для студентів
групи 10
коледжу 15
між навчальними закладами 20

13.

14.

"ТбГ

Створення електронної версії навчально- 
методичного комплексу дисциплін (предметів)

20

Розробка методичних матеріалів для 
проведення аудиторних занять, лабораторних 
та практичних занять, самостійного 
опрацювання тем студентами, виховних 
заходів

10

Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук *

150

16. За присвоєння наукового звання доцента, 
професора*

100

17. За присвоєння педагогічного звання «викладач- 
методист»*

70

18. Робота викладача-наставника 15

19. Складання робочої документації (вступної 
документації, екзаменаційної документації, 
документації до державної атестації)

5

20. Рецензування науково-методичних матеріалів 10



♦Рейтингові бали за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, за 
присвоєння наукового звання доцента, професора, за присвоєння педагогічного звання «викладач- 
методист» зараховуються викладачеві до кожної атестації (чергової або позачергової)

21. Участь у роботі циклової комісії 10

22. Робота зав. кабінетом 10
додатково за зайняте призове місце у конкурсі-
огляді
навчальних кабінетів та лабораторій

15

23. Профорієнтаційна робота 40

24. Виховна робота куратора в групі 40

додатково за результатами моніторингу 
виховної роботи в групі

20

25. Участь у роботі педагогічних рад, методичних 
рад, доповіді на їх засіданнях

25

26. Представлення робіт на виставках науково- 
методичних розробок в НУВГП

40

27. Конусні бали надаються викладачам, які 
отримали нагороди та відзнаки в поточному 
навчальному році

40

Всього

Викладач________________

Дата____________________

Голова ЦК_______________

Дата__________________


