


ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову оцінку діяльності викладача 

Житомирського агротехнічного коледжу 

 

 1. Загальні положення. 

 З метою об’єктивного оцінювання педагогічної діяльності, поліпшення 

якісного складу науково-педагогічних працівників, створення умов для наукового 

та кар’єрного зростання запроваджується рейтингове оцінювання діяльності 

викладачів.  

 Основними критеріями є: 

 - професіоналізм 

 - творчий потенціал 

 - особисті якості. 

  

2.Підведення підсумків. 

 В кінці навчального року (червень місяць) на засіданні кафедри, циклової 

комісії кожному викладачу колегіально виставляються бали відповідно до 

таблиці, а на засіданні методичної ради затверджуються.  

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

ЖИТОМИРСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ЗА _________/________ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Циклова комісія, кафедра _______________________________________________ 

Назва основних видів роботи 

Кількість балів 

можливо 
набраних 

виставлених 

цикловою 
комісією, 

кафедрою 

рейтинговою 
комісією 

1 2 3 4 

І. Методична робота 

1.1. Написання:    

- навчальних програм 5   

- підручників, навчальних посібників  
(за 1 ст. ф. А4, - 3 тис.знаків); 

2 
  

- конспектів лекцій, типових навчальних програм, 
навчальних завдань з програмою та методичними 
вказівками для студентів денної та заочної форми 
навчання (за одну роботу); 

30 

  

- робочих зошитів, звіт-щоденників, кодопосібників, 
навчальних відеофільмів (за одну роботу); 

40 
  

- навчально-методичних матеріалів ( до 
семінарських, практичних, лабораторних робіт, 
курсових робіт і проектів, самостійної роботи 
студентів, практики, дипломного проектування, 

20 

  



тестового контролю знань по модулю (темі)) 
(за одну роботу на всіх авторів разом); 

- сценаріїв проведених виховних та позааудиторних 
заходів 

15 
  

- комп’ютерних програм, електронних підручників         
(за одну роботу) 

100 
  

1.2. Рецензування навчально-методичних 
друкованих матеріалів та відеофільмів  
(формату А4, за 5 ст.). 

2 
  

1.3. Вивчення і впровадження передового 
досвіду: 

 
  

- оформлення результатів передового досвіду у 
формі: 

 
  

       - звіту (1 ст.); 3   

       - альбому, презентації та ін.; 0-20   

1.4. Організація, участь проведення у коледжі 
семінарів, конференцій, засідань навчально-
методичних комісій, методичних об’єднань для 
системи навчальних закладів МОН України, 
навчальних закладів області. 

0-30 

  

1.5. Представлення роботи на конкурс 
«Педагогічні інновації» НМЦ  (за одну роботу). 

20 
  

1.6. Представлення методичної роботи на рівні 
коледжу 

20 
  

1.7. Проведення майстер-класу на рівні:    

       - області; 0-40   

       - коледжу. 0-30   

1.8. Підготовка і проведення одного відкритого 
заняття на рівні: 

 
  

       - коледжу; 0-20   

       - області. 0-30   

СУМА БАЛІВ    

ІІ. Наукова робота 

2.1. Наукові публікації (статті у фахових виданнях, 
патенти, фахові статті в інших виданнях, тези)  
(за одну роботу – 1 тис.знаків) 

50 
  

2.2. Участь у наукових конференціях, доповіді:    

       - міжнародних; 100   

       - всеукраїнських; 50   

       - фахових семінарах, обласних. 20   

2.3. Захист кандидатської дисертації. 500   

2.4. Написання звіту за результатами стажування 
на: 

 
  

       - кафедрах ВНЗ; 10   

       - виробництві. 20   

2.5. Участь студентів  
під керівництвом викладача у: 

 
  

 а) наукових конференціях (за 1-го учасника)  
на рівні: 

 
  

       - коледжу; 5   

       - області; 10   



       - всеукраїнських. 20   

б) за підготовку одного переможця, призера 
олімпіади, спортивних змагань у індивідуальних 
змаганнях або однієї команди у командних 
змаганнях на рівні: 

 

  

       - коледжу; 10   

       - міста; 20   

       - області; 30   

       - України. 50   

СУМА БАЛІВ    

ІІІ.Організаційна  робота 

3.1. Робота в творчих групах НМЦ, коледжу. 0-30   

3.2. Керівництво цикловою комісією, кафедрою 0-50   

3.3. Керівництво предметним гуртком, 
спортивною секцією 

0-20 
  

3.4. Доповіді (за одну) на:    

       - педагогічних радах; 0-20   

       - методичних радах, методичних об’єднаннях; 0-20   

       - засіданнях циклових комісій, кафедр 0-10   

3.5. За порушення правил внутрішнього 
трудового розпорядку (знімається) 

0-50 
  

3.6. За несвоєчасну підготовку плануючої та 
звітної документації  (знімається) 

0-20 
  

СУМА БАЛІВ    

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ   

РЕЙТИНГОВЕ МІСЦЕ  

 
Підписи: 
 
Голова циклової комісії,  
завідувач кафедри _________________________________         _______________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)                                            (підпис) 

 
З рейтингом ознайомлений:  
викладач ___________________________________________        _____________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)                                             (підпис) 

 
Завідувач навчально-методичним кабінетом  ______________ Н.В. Цуман 
                   (підпис) 

 
Заступник директора  
з навчально-методичної роботи  ______________ І.М. Можарівська 
               (підпис) 

 
 
 


