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Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладачів і 
співробітників Автотранспортного коледжу ДВНЗ «НГУ». -  Дніпро, 2018.

Документ визначає основні засади рейтингової оцінки роботи 
викладачів і співробітників Автотранспортного коледжу Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» (надалі -  Коледж). Вся 
система визначення балів прозоро відслідковується в розділах 2 і 3 та 
додатках до Положення.

Такий вид внутрішнього контролю успішно застосовується в 
навчальному закладі протягом останніх років і повністю себе виправдав. Він 
не тільки дозволяє регулярно, щомісяця, відслідковувати виконання планів, 
посадових та службових обов’язків кожного викладача і співробітника, а й є 
додатковим стимулом для заохочення працівників до сумлінного виконання 
своїх обов’язків та творчого ставлення до роботи.



1. Загальні положення

1.1. Рейтингова система оцінки роботи викладачів і співробітників 
коледжу створена для більш ефективного й дієвого контролю за 
роботою всіх ланок навчально-виховного процесу.

1.2. Рейтингова система дозволяє оцінити індивідуальний внесок 
кожного працівника технікуму в роботу навчального закладу.

1.3. Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором 
спонукання та заохочення працівників коледжу до сумлінної 
праці, зразкової дисципліни та творчого підходу до виконання 
своїх обов’язків.

2. Основні положення

2.1. Рейтингова система включає ряд показників, за якими оцінюється 
участь кожного викладача і співробітника коледжу в навчально -  
виховному процесі, виконання його посадових обов’язків, 
дотримання трудової та виконавчої дисципліни, професійний 
рівень, активність у громадській роботі.

2.2. Результати роботи викладачів і співробітників оцінюються за 
спеціально розробленою системою балів, які заносяться у 
відповідні таблиці та раз на місяць представляються на 
обговорення адміністративної ради. Підсумки підводяться 
щомісячно, та в кінці навчального року. Інформацію на 
затверджених бланках у вигляді спеціальних таблиць подають 
голови Циклових комісій, завідувачі відділеннями, заступники 
директора, методист, голова профкому.

Перелік таблиць для попереднього підрахунку рейтингових показників
викладачів:

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

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

3. Рівень успішності (подає завідувач відділенням).
4. Виконання плану методичної роботи (подає методист 

або завідувач навчально-методичним кабінетом).
5. Ведення навчальної документації (подає заступник 

директора з навчальної роботи та завідувачі 
відділеннями).

6. Керівництво навчальною групою (подає завідувач
відділенням).

7. Виконавча дисципліна (подають всі члени
адміністрації).



8. Додаткові показники (подають члени адміністрації та 
голова профкому).

9. Додаткові показники (пропонують для обговорення 
голови циклових комісій)

Примітка:
В кінці кожної таблиці визначена шкала балів за ті чи інші 
показники роботи.

2.3. Результати щомісячного рейтингу викладачів та циклових комісій 
обробляються на комп’ютері у вигляді спеціальних таблиць (див.

додатки).

Параметри підрахунку показників роботи викладачів:

а) підраховується загальна сума балів та зайняте місце за 
поточний місяць та з початку року кожного викладача;

б) підраховується середній бал та визначається місце циклової 
комісії за поточний місяць за кількістю набраних викладачами 
балів;

в) залежно від місця, яке зайняла циклова комісія, головам 
нараховують додаткові бали:

1 - 2  місце -  20 балів 
3 - 4  місце -  15 балів 
5 - 7  місце -  10 балів

г) показники рейтингу викладачів за кожен місяць оформляють 
у зведену Таблицю рейтингової оцінки навчально-виховної 
роботи за місяць та дві допоміжні таблиці:
1) рейтинг викладачів за поточний місяць та з початку року ;
2) рейтинг циклових комісій за кожен місяць та з початку року.

2.4. Для рейтингової оцінки роботи навчально-допоміжного та 
адміністративно-господарчого персоналу існують окремі таблиці 
за підрозділами (див. відповідні додатки).

3. Оцінювання та оприлюднення результатів роботи

3.1. Для оцінки роботи кожного викладача й співробітника розроблені 
спеціальні таблиці та система балів:
1) 50 балів щомісячно нараховується кожному викладачу і 

співробітнику, який бездоганно виконував свої посадові 
обов’язки і не порушував трудову та виконавчу дисципліну;

2) для викладачів передбачена додаткова система нарахування 
балів за окремі види виконаних робіт та їх якість, як-то: 
методична робота (див. Таблицю оцінювання методичної 
роботи), рівень успішності студентів (оцінюється за



показниками абсолютної та якісної успішності), робота 
кураторів навчальних груп (див. відповідні додатки), рівень 
викладання ( оцінюється членами адміністрації за спеціально 
розробленим бланком аналізу проведення відкритих занять);

3) роботу кожного викладача на рівні циклової комісії оцінює її 
голова (виконання плану організаційної роботи — таблиця 1, 
взаємовідвідування викладачів -  таблиця 2, додаткові показники 
-  таблиця 9, оцінка відкритого заняття -  спеціальний бланк);

4) крім того, для оцінки роботи викладачів і співробітників 
передбачена спеціальна система заохочувальних балів за 
додатково виконану роботу (див. Таблицю балів для оцінки 
додаткових показників адміністрацією);

5) за порушення трудової дисципліни, невиконання посадових 
обов’язків, планів і графіків індивідуальної роботи та інші 
недоліки у роботі адміністративна рада за поданням одного з 
членів адміністрації має право знімати відповідну кількість 
балів:

a. за грубе або неодноразове порушення виконавчої 
дисципліни (невиконання або невчасне виконання 
розпоряджень, посадових та службових обов’язків, 
доручень тощо) - від 25 до 50 балів (таблиця 7);

b. за невиконання окремих пунктів плану методичної та 
організаційної роботи за підсумками року або у 
відповідності до запланованих термінів знімається 
відповідна кількість балів (див. Таблицю оцінювання

методичної роботи);
c. за недоліки у веденні навчальної документації (див.

додатки: «Ведення навчальної документації» та
«Доповнення до рейтингових таблиць підрахунку балів 
викладачам і кураторам);

d. за неякісну або не результативну роботу кураторів
навчальних груп (див. додаток: «Доповнення до
рейтингових таблиць підрахунку балів викладачам і

кураторам);

3.2. Документація про оцінку роботи викладачів і співробітників 
подається кожного місяця в зазначені терміни до навчально- 
методичного кабінету, де обробляється належним чином.

3.3. Результати підрахунку рейтингової оцінки роботи викладачів і 
співробітників обговорюється на початку кожного місяця під час 
оперативного засідання адміністративної ради, узгоджуються з 
головою профкому та затверджуються директором коледжу.



3.4. Зведена таблиця рейтингових показників щомісячно вивішується 
для загального ознайомлення в навчально-методичному кабінеті та 
навчальній частині.

3.5. Результати рейтингу враховуються при атестації викладачів, 
преміюванні, визначенні розміру педнавантаження на наступний 
навчальний рік.

Примітка: Результати рейтингової оцінки роботи викладачів і
співробітників зберігаються в архіві навчально-методичного кабінету 
протягом 5 років.

В.о. заступника директора 
з навчально-виробничої роботи А.С. Семеніхіна

Юрисконсульт О.Б. Якобчук


