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І. Загальні положення
1.1. Рейтингова система оцінки роботи викладачів 

Куп’янського автотранспортного коледжу створена для більш ефе
ктивного й дієвого контролю за роботою всіх ланок навчально -  
виховного процесу.

1.2. Рейтингова система дозволяє оцінити індивідуальний вне
сок кожного працівника у роботу Куп’янського автотранспортного 
коледжу.

1.3. Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором 
спонукання та заохочення працівників навчального закладу до сум
лінної праці, зразкової дисципліни та творчого підходу до виконан
ня своїх обов’язків.

II. Основні положення
2.1. Рейтингова система включає низку показників, за якими 

оцінюється участь кожного викладача навчального закладу у на
вчально -  виховному процесі, виконання його посадових 
обов’язків, дотримання трудової та виконавчої дисципліни, профе
сійний рівень, активність у громадській роботі.

2.2. Результати роботи викладачів оцінюються за спеціально 
розробленою системою балів, які заносяться у відповідні таблиці та 
чотири рази на рік представляються на обговорення адміністратив
ної ради. Підсумки підводяться чотири рази на рік: І етап - 10 лис
топада, II етап - 20 січня, III етап - 10 квітня, IV - 25 червня та в кі
нці навчального року. Інформацію на затверджених бланках у ви
гляді спеціальних таблиць подають голови предметних (циклових) 
комісій,завідувач відділенням, заступники директора, методист, го
лова профкому.

2.3. Перелік таблиць для попереднього підрахунку рейтинго- 
вих показників викладачів:

1. Виконання плану організаційної роботи (подає голова пре
дметної (циклової) комісії).

2. Взаємовідвідування занять викладачів (подає голова пред
метної (циклової) комісії).

3 . Рівень успішності з дисципліни (подає завідувач відділен
ням).

4. Ведення навчальної документації (подає заступник дирек
тора з навчальної роботи та завідувачі відділень).

5. Виконання плану методичної роботи (подає методист).
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Прізвище голови предметної (циклової) комісії_________________
Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. Максимальна кількість балів -  4 за кожний період рейтингу 

(кількість відвідувань за період рейтингу викладачів 2 занят
тя).

2. При відсутності аналізу відвіданого заняття викладачем - 0 
балів.

3. Надається головою предметної (циклової) комісії згідно з гра
фіком (І, II, III, IV).

Таблиця 3. Рівень успішності з дисципліни
Предметна
(циклова)

комісія

Прізвище, ім'я та 
по батькові викла

дача

Абсолютна
успішність

(%)

Якість
успішності

(%)

Оцінка
(балів)

Прізвище завідуючого відділенням 
Підпис___________  Дата___
Примітка:

1. Показники успішності за результатами підсумкового контро
лю :
Абсолютна -  90-100%, якісна -  40-50% - 20 балів 

90-100%, якісна -  30-39% - 15 балів 
90-100%, якісна -  20-29% - 10 балів

2. Якщо показники успішності не співпадають з вище вказаними, 
викладач отримує -  0 балів.
3. Надається завідуючим відділення згідно з графіком (І, II, III, 

IV).

Таблиця 4. Ведення навчальної документації
Назва
документа

Прізвище ви
кладача

Група Дата
переві
рки

Кількість
заува
жень

Оцін
ка
(балів)

Разшиф-
ровка
заува
жень

Прізвище завідуючого відділенням 
Підпис___________  Дата___

Примітка:
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З. Надається заступником директора з виховної роботи згідно 
графіка (II, IV).

Таблиця 9. Чергування викладачів по коледжу
Прізвище, ім’я та по бать
кові викладачів

Чергування викладачів 
по коледжу (бали)

Розшифровка невиконаних
ПУ Н КТІВ

Прізвище завідуючого відділенням___________
Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. Максимальна кількість балів -  10
2. При невиконанні обов’язків чергового викладача, під час 

чергування, знімається 2 бали.
3. Надається завідуючим відділення згідно графіка (IV).

Таблиця 10 . Виконання плану методичної роботи
Предметна (ци
клова) комісія

Прізвище, і’мя та по 
батькові викладача

Методична ро
зробка

Кількість
балів

Пояснення

Прізвище методиста___________
Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. Максимальна кількість балів -  10 (за період рейтингу).

При оцінюванні методичної розробки викладачів враховується
- виконання методичної розробки державною мовою;
- актуальність теми;
- інноваційний або нестандартний підхід до вирішення педа
гогічної проблеми;
- оформлення відповідно до вимог Держстандарту;
- наявність електронного варіанта;
- естетичне оформлення;
- розробляється одна розробка за семестр.

2. Кожна методична розробка, яка відповідає вимогам, оціню
ється в 10 балів.

3. За несвоєчасну здачу планової методичної розробки знімаєть
ся 2 бали.

4. Надається методистом згідно графіка (II, IV).



Таблиця 11 . Банк освітніх інновацій
Предметна (ци
клова) комісія

Прізвище, і’мя та по 
батькові викладача

Освітня інно
вація (назва)

Кількість
балів

Пояснення

Прізвище методиста___________
Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. При оцінюванні викладачів враховується:

- назва інновації;
- педагогічна ідея;
- новизна;
- результативність.

2. Кожна інновація, яка відповідає вимогам, оцінюється 20 балів.
3. Надається методистом згідно графіка (IV).

Таблиця 12. Рівень викладання
Предметна
(циклова)
комісія

Прізвище, і’мя 
та по батькові 
викладача

Відкрите за
няття (бали)

Відкритий 
захід (бали)

Сума
балів

Пояснення

Прізвище методиста 
Підпис___________ Дата_

Примітка:
1. За проведення відкритого заходу, заняття члени адміністрації, 

які присутні на цьому занятті, виставляють оцінку.
2. Відповідно: відкрите заняття або відкритий виховний захід 
проведений

- на високому рівні -  ЗО балів;
- на достатньому рівні -  20 балів;
- на середньому рівню -  10 балів.

3. При відсутності методичної розробки відкритого заняття, за
ходу - 0 балів.
4. Надається методистом згідно графіка (II, IV).

№ кабі
нету

Завідуючий
кабінетом
(ПІБ)

Журнал 
по техніці 
безпеки

Стан
кабінету

Оснащення
кабінету

Сума
балів

Пояснення
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Прізвище заступника директора з навчально-виробничої роботи 

Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. Оцінюється за результатами перевірки журналів по техніці 

безпеки, стану кабінету, оснащення кабінету.
2. За кожне зауваження знімається 2 бали.
3. Надається заступником директора з навчально-виробничої ро

боти згідно графіка (І, II, III, IV).

Прізвище викладача Дата пере
вірки

Оцінка
(балів)

Разшпфровка зауважень

Прізвище заступника директора з навчальної-виробничої роботи

Підпис___________  Дата__________

Примітка:
1. Наявність методичного комплексу в повному обсязі на поча

ток семестру, що становить 100%, оцінюється максимальною 
кількістю -  50 балів.

2. Відповідно виконана навчальна документація на
90 -  99% - 40 балів,
8 0 -8 9 %  - 30 балів,
7 0 -7 9 %  - 20 балів,
6 0 -6 9 %  - 10 балів.

3. Якщо показники не співпадають з вище вказаними, викладач 
отримує -  0 балів.
4. При оцінювання враховується:

- оформлення відповідно до вимог Держстандарту;
- наявність електронного варіанта;
- підпис голови предметної(циклової) комісії;
- естетичне оформлення.

5. Надається заступником директора з навчально-виробничої 
роботи згідно графіка (І, III).
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Назва
документа

Прізвище ви
кладача

Група Дата
переві
рки

Кількість
заува
жень

Оцін
ка
(балів)

Разшиф-
ровка
заува
жень

-------------

Підпис_ Дата_

Примітка:
1. Оцінюється за результати перевірки навчальних журналів.
2. За кожне зауваження знімається 2 бали.
3. Надається заступником директора з навчально-виробничої ро

боти згідно графіка (І, II, III, IV).

№ кабі
нету

Завідуючий
кабінетом
(ПІБ)

Косметич 
ний ре
монт

Оновлен 
ня шпа
лер

Заміна ві
кон, меб
лів, тощо

Сума
балів

Пояснення

Підпис_ Дата_

Примітка:
1. Виконаний косметичний ремонт оцінюється в 5 балів,
2. Оновлення шпалер оцінюється в 10 балів;
3. Заміна вікон, меблів, навчальної дошки, тощо оцінюється в 20

балів;
4. Максимальна кількість балів -  30.
5. Надається заступником директора з навчально-виробничої ро

боти згідно графіка (IV).

і а и л и ц н  т /
Прізвище,ім’я та по Хто пропонує Виконана робота Оцінка (балів)

Прізвище голова профкому_ 
Підпис _________  Дата_
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Примітка:
1. Оцінюється виконання незапланованої чи нерегламентованої 

роботи, або такої, що не входить до посадових обов’язків кон
кретного працівника.

2. Кожен вид роботи оцінюється 5 балами.
3. Надається членами адміністрації, головою профкому, голова

ми комісій згідно графіка (IV).

В кінці кожного періоду вся інформація в таблицях та пропозиції 
представляється на обговорення членів адміністративної ради.

Після обговорення та прийняття відповідних рішень щодо оцінок 
роботи кожного викладача методист аналізує та підсумовує вистав
лені бали, за якими і визначається місце в рейтингу кожного викла
дача як за окремий період, так і за період з початку навчального ро- 

ку'Окремо визначається також реитинг кожної предметної (цикло
вої) комісії. Залежно від місця, яке зайняла комісія, головам нара
ховуються додаткові бали:

1 - 2  місце -  20 балів;
3 - 4  місце -  15 балів;
5 - 6  місце -  10 балів.

3.5. Для кожного викладача виводиться максимальна кількість 
балів. Рейтинг розраховується у відсотках.
3.6. Результати підрахунку рейтингової оцінки (у відсотках) ро 
боти викладачів після кожного періоду узгоджуються з головою 
профкому та затверджуються директором Куп’янського авто
транспортного коледжу.
3.7. Зведена таблиця рейтингових показників вивішується в ме

тодичному кабінеті та навчальній частині.
3.8. Результати рейтингу враховуються при атестації виклада

чів, преміюванні, визначенні розміру педнавантаження на насту
пний навчальний рік.

Примітка:
Результати рейтингової оцінки роботи викладачів зберігаються в ар

хіві методичного кабінету протягом 5 років.
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