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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане положення затверджує порядок організації та проведення 

рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових 

комісій та відділень Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський 

фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» 

1.2. Рейтинг діяльності - кількісний показник результатів якості роботи 

педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень 

Нікопольського коледжу Українського державного університету науки і 

технологій, що формується за основними напрямами діяльності.  

1.3. Рейтинг є одним із видів заохочення та оцінки діяльності 

педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень коледжу, 

який може органічно співіснувати з іншими. Також він дає можливість підсумку 

поточної (по закінченню навчального року) та підсумкової роботи (за декілька 

років). 

1.4. Метою проведення рейтингової оцінки діяльності педагогічних 

працівників, предметно-циклових комісій та відділень Відокремленого 

структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського 

державного університету науки і технологій» є забезпечення ефективного 

моніторингу стану управління розвитком і підвищенням якості діяльності 

коледжу з врахуванням вкладу в нього всіх діяльності педагогічних працівників, 

предметно-циклових комісій та відділень. 

1.5. Головними завданнями введення рейтингової оцінки в коледжі є: 

- створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів 

діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень 

ВСП «НФК УДУНТ»; 

- визначення кращих показників; 

- відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України; 

- посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у 

підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного 

досвіду, в творчому підході до процесу викладання; 

- забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності викладачів 

за рахунок повноти та достовірності інформації; 

- посилення колективної зацікавленості викладачів в покращенні 

кінцевих результатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів випускників; 

- диференціація оцінки діяльності для забезпечення підтримки найбільш 

ефективної частини викладацького складу. 

1.6. Система визначення рейтингу діяльності педагогічних працівників, 

предметно-циклових комісій та відділень ВСП «НФК УДУНТ» ґрунтується на 

наступних засадах: 

- оптимізація - при вирішенні питань матеріального стимулювання 

система направлена не на штрафні санкції стосовно менш 

- результативних показників діяльності, а на стимулювання праці осіб, що 

мають кращі результати в роботі; 

- прозорість - доступна система показників, за якими визначається 

рейтинг; 

- достовірність - отримання достовірної інформації на підставі 



сформованої системи показників форм статистичної звітності; 

- валідність - змістовність та конструктивність (відповідність форм та 

цілей); 

- достатність системи показників - отримання інформації, що включає в 

себе перелік критеріїв, достатніх для оцінки та матеріального заохочення роботи 

особи чи структурного підрозділу, що проходить рейтингове оцінювання; 

- доступність - легкість сприйняття системи оцінювання та забезпечення 

вільного доступу до неї; 

- гнучкість - можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок зміни 

вагових коефіцієнтів для оцінки видів діяльності. 

1.7. Введення рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників, 

предметно-циклових комісій та відділень коледжу є невід’ємним елементом 

запровадження системи моніторингу як складової процесу забезпечення і 

управління якістю вищої освіти. 

1.8. Показники системи визначення рейтингу розроблені та затверджені 

в процесі спільного обговорення відповідними структурними підрозділами 

коледжу. 

1.9. Підрахунок рейтингу проводиться Центром моніторингу якості 

освіти коледжу за системою показників та методикою, обговореною та 

затвердженою методичною радою ВСП «НФК УДУНТ» та викладеною в даному 

положенні. Підрахунок здійснюється комісією, затвердженою щосеместрово 

наказом директора коледжу. 

1.10. Для підрахунку рейтингу Центр моніторингу якості освіти 

систематизує, аналізує, узагальнює та вводить інформацію критеріїв оцінки 

діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень 

ВСП «НФК УДУНТ». 

1.11. Показники формуються та надходять до Центру моніторингу якості 

освіти від викладачів, предметно-циклових комісій, відділень, методичного 

кабінету, навчальної частини, відділу кадрів тощо. 

1.12. Моніторинг показників узагальнюється в кінці семестру/поточного 

року, дані опрацьовуються головами ПЦК, завідувачами відділень, методичним 

кабінетом та Центром моніторингу якості освіти ВСП «НФК УДУНТ», підсумок 

результатів проводиться на засіданнях комісії з контролю і якості освіти та на 

засіданнях методичної (педагогічної) ради. 
 

1.13. Порядок заохочення за найкращі рейтингові показники за 

підсумками встановлюється адміністрацією коледжу та затверджується наказом 

директора. 

 

2. Принципи проведення рейтингової оцінки педагогічних 

працівників, предметно-циклових комісій та відділень 

 

2.1. Визначення рейтингу педагогічних працівників, предметно-

циклових комісій та відділень проводиться за бальною системою шляхом 

сукупності елементарних закінчених видів роботи, які включені до відповідних 

напрямів діяльності. Важливість кожного показника визначається його оцінкою 

в балах. 

_ 



2.2. Система дії визначення рейтингу має ієрархічну структуру: рейтинг 

відділення базується на рейтингу ПЦК, що входять до відділення, а рейтинг ПЦК 

залежить від рейтингу викладачів з додаванням показників, які доповнюють 

роботу даних структурних підрозділів коледжу. 

2.3. Початок підрахунку передбачає заповнення інформації щодо 

професійної роботи кожного викладача. 

2.4. При підрахунку балів ПЦК та відділень загальне число балів за 

напрямами роботи може відноситися до кількості штатних посад та сумісників. 

Діяльність сумісників включено до загального підрахунку рейтингового балу 

роботи структурних підрозділів для активізації усіх напрямів їх діяльності, а не 

тільки навчальної. 

2.5. Для кожного показника таблиць додатків проставлено ваговий 

показник. Усі значення приводяться за поточний навчальний рік/семестр. 

2.6. Результативне число для зручності підрахунку округлюється за 

правилом округлення десяткових дробів до одиниць. 

2.7. Система рейтингової оцінки передбачає доступ кожного викладача 

до даних (без права безпосередньої зміни даних), що забезпечує прозорість та 

демократичність процесу. 

 

3. Методика проведення підрахунку рейтингової оцінки 

викладача 

 

3.1. Рейтингова оцінка діяльності викладачів (Додаток 1) заповнюється 

всіма викладачами (штатними і сумісниками), але місця розподіляються лише 

серед штатних викладачів. 

3.2. Викладач заповнює колонку "Показник" із зазначенням повної 

інформації про проведені заходи, розроблені матеріали і т.ін. , здає заповнений 

бланк голові ПЦК до 01 червня ( охайно, бажано в друкованому вигляді, бо ці 

матеріали зберігаються в методичному кабінеті та залучатимуться до 

атестаційних) 

3.3. Колонку "значення коефіцієнта" заповнює голова ПЦК після 

обговорення на відповідному засіданні ПЦК на підставі даних, зазначених у 

звіті. 

3.4. Рейтингові оцінки діяльності викладачів ВСП «НФК УДУНТ» 

здаються головами ГТЦК до методичного кабінету для аналізу та зберігання, 

на їх основі формуються рейтингові оцінки діяльності ПЦК та відділень. 

3.5. Оцінка діяльності викладача здійснюється за такими показниками: 

- Проведено відкриті заняття: дата, дисципліна, тема 

- Проведено відкриті позаудиторні заходи ( в т.ч. виховних та 

профспрямування): дата, форма заходу, назва 

- Організація роботи за новими методами і технологіями викладання, в 

т.ч. інформаційними технологіями (приклад) 

- Методичні розробки, в т.ч. з виховної роботи та виробничого навчання: 

(назва, дисципліна, спеціальність) 

- Підготовка студентів до участі в загальноколеджних конкурсах, 

олімпіадах, конференціях, і т.ін. : ПІБ студента, група, назва заходу 

- Підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях 



(міського/ регіонального, обласного рівнів) і т.ін.: ПІБ студента, група, назва 

заходу, результат 

- Результати роботи клубу/факультативу (досягнення) 

- Участь в організації та проведенні внутріколеджних навчальних та 

позаудиторних заходів для студентів 

- Публікації (в т.ч. в співавторстві з іншими викладачами /студентами) 

- Назва джерела, тема матеріалу, ПІБ співавтора Доповіді на 

конференціях, семінарах, методоб’єднаннях, педагогічній/методраді (за 

індивідуальною темою викладача) 

- Участь в конкурсах, в т.ч. в рамках регіональних/обласних 

методоб’єднань (Назва заходу , тема роботи, результат) 

- Стан матеріальної бази кабінету, лабораторії (зміст роботи) 

- Розробка і виготовлення наочностей (стендів, плакатів) 

- Громадська робота 

- Заохочення (дипломи, подяки, грамоти) 

Заповнюється головою ПЦК Виконавча дисципліна викладача 

- Абсолютна успішність (середній показник за рік) 

- Якісна успішність (середній показник за рік) 

- Ступінь сформованості НМКД 

- Якість ведення навчальної документації: журналів і т.д. 

- Підвищення кваліфікації 

- Присвоєння кваліфікаційної категорії 

- Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

- Присвоєння педагогічного звання «старший викладач» 

- Присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» 

- Взаємовідвідування (за рік) 

- Керівництво ПЦК 

- Керівництво методоб’єднанням 

- Керівництво академічною групою 

- Виконання індивідуального плану роботи викладача 

З.6. Рейтинговою оцінкою діяльності викладача передбачена система 

додаткових балів: 

- проведення відкритих навчальних та позааудиторних заходів за 

залучення представників підприємств, гостей; 

- підготовка студентів до участі в загальноколеджних конкурсах, 

олімпіадах, конференціях (І місце - 1,5 бали, II - 1 бали, за III - 0,5 бал); 

- підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях 

(міського/ регіонального, обласного рівнів) (І місце - 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 

бал ) 

- за призові місця в конкурсах, в т.ч. в рамках регіональних/обласних 

методоб’єднань (І місце - 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 бал). 

 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ РЕЙТИНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ПЦК 

 

4.1. Рейтингова оцінка діяльності ПЦК (Додаток 2) заповнюється 

головою ПЦК (крім пункту 2) на основі даних, зазначених у рейтингу викладача 



та на основі аналізу організаційної, навчально-виховної та методичної роботи 

викладачів ПЦК протягом семестру. 

4.2. Колонку "значення коефіцієнта" заповнює комісія на підставі даних, 

зазначених у звіті 

4.3. Оцінка діяльності ПЦК здійснюється за такими показниками: 

Планування і організація роботи циклової комісії 

- Виконання планів циклової комісії. 

- Ведення протоколів, регулярність засідань. 

Контроль якості викладання 

- Кадрове забезпечення ПЦК: 

- Середній якісний показник навченості (дані навчальної частини) 

- Середній абсолютний показник навченості студентів (-/-) 

- Кількість невстигаючих студентів на кінець семестру (-/-, інф. по 

викладачах дані навчальної частини) 

Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду 

- Проведено відкритих навчальних заходів 

-  Проведено відкритих позаудиторних (в т.ч. виховних та 

профспрямування) заходів 

- Узагальнено перспективний педагогічний досвід (ПІБ викладачів) 

- Організація роботи викладачів за новими методами і технологіями 

викладання, в т.ч. інформаційними технологіями (ПІБ, приклад) 

Навчально-методичне забезпечення 

- Ступінь сформованості НМКД, оформлення навчальних програм (згідно 

з рейтинговою оцінкою викладачів) 

- Методичні розробки за поточний період, (згідно зі звітом викладачів ), в 

т.ч. з виховної роботи та виробничого навчання 

-  Виконання індивідуального плану роботи викладачів (ПІБ невиконавців 

) 

- Розробка і виготовлення наочностей (ПІБ, приклад) 

Підготовка студентів до участі в конкурсах,  олімпіадах, конференціях 

(міського, регіонального, обласного рівнів) і т. ін. 

Робота по підвищенню кваліфікації 

-  Відвідування занять головою ПЦК, аналіз, методична допомога 

-  наявність взаємовідвідування викладачів 

-  Публікації викладачів (в т. ч. в співавторстві з інш. Викл./студентами) 

-  Участь викладачів в конкурсах, в т.ч.  в рамках роботи 

регіональних/обласних методоб’єднань і. т. ін. 

Стан матеріальної бази кабінетів, лабораторій (ПІБ, зміст роботи) 

Якість практичного навчання та профпідготовки (відділ практики) 

- Керівництво виробничою практикою (якісна успішність, 

результативність кваліфікаційних іспитів) 

- Ефективність керівництва і активність керівництва 

курсовим/дипломним проектуванням 

- Рейтинговою комісією можуть бути нараховані додаткові бали до 

рейтингової оцінки ПЦК. 

 

 



 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ РЕЙТИНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ВІДДІЛЕНЬ 

 

5.1. Рейтингова оцінка діяльності відділення (Додаток 3) заповнюється 

завідувачем відділення ( крім пп. 6,7,11,14,16) на підставі рейтингової оцінки 

діяльності ПЦК, що входять до складу відділення , на основі аналізу 

організаційної, навчально-виховної та методичної роботи викладачів відділення 

, аналізу якості навчання та позаудиторної роботи студентів відділення протягом 

семестру. 

5.2. Колонку "значення коефіцієнта" заповнює комісія на підставі даних, 

зазначених у звіті. 

5.3. Оцінка діяльності відділення здійснюється за такими показниками: 

- Абсолютна успішність, % 

- Якість, % 

- Кількість відмінників 

- Кількість студентів, що мають академзаборгованість 

- Пропуски занять без поважних причин на одного студента 

- Рейтингове місце ПЦК, що входять до складу відділень 

- Кадрове забезпечення відділення (к-сть викладачів вищої категорії, 

викладачів зі званнями/ заг. к-сть викл. відділення) 

- Ведення навчальної документації викладачами відділення 

- Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін і 

спеціальностей відділення, їх відповідність вимогам атестації та акредитації 

- Використання комп’ютерної техніки і прикладних комп’ютерних 

програм на відділенні в навчальному процесі 

- Якість проведення виховних годин викладачами відділення, досвід 

виховної роботи з позитивними результатами 

- Організація студентського самоврядування та якість роботи активів 

групи :участь в громадському житті відділення та коледжу (старости, профорги 

і т.д.) 

- Наявність зауважень (низький рівень навченості студентів) 

викладачів/голів ПЦК/завідувачів відділень - за матеріалами підсумкових 

показники дипломного проектування 

Абсолютна успішність 

Якісна успішність 

- Якісні показники курсового проектування (середній) 

Абсолютна успішність 

Якісна успішність 

- Якісні показники дипломного проектування  

Абсолютна успішність 

Якісна успішність 

Участь в соціальному партнерстві між ВСП «НФК УДУНТ» та базовими 

підприємствами: 

- Участь в організації проведення практики на відділенні 

- Результати кваліфікаційних іспитів з одержання робочого розряду 

- Стан навчально-методичного комплексу зі спеціальності 



- Проведення спільних заходів з базовими підприємствами, що сприяють 

підвищенню престижу спеціальності 

- Участь у проведенні тематичних екскурсій 

Роль відділення у працевлаштуванні студентів за фахом 

- Якість проведення професійного конкурсу «Кращий за 

фахом» олімпіад зі спецдисципліни 

- Заохочення студентів відділення (відзнаки, грамоти, стипендії) 

ПІБ,група 

- Заохочення викладачів (грамоти, подяки і т.д.) 

ПІБ 

- Кількість правопорушень на відділенні 

5.4. Додаткові бали нараховуються за: 

- Участь студентів відділення в регіональних та обласних 

конференціях/семінарах/олімпіадах (І місце - 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 бал) 

- Призові місця студентів відділення в загальноколеджних заходах 

(конференціях/семінарах/олімпіадах/конкурсах/ змаганнях) (І місце - 2 бали, II 

— 1,5 бали, за III - 1 бал ) 

- Участь в організації та проведенні внутріколеджних навчальних та 

позаудиторних заходів для студентів ( бал/0,5 бала за масштабність, високий 

рівень проведення; бал за залучення представників підприємств, гостей і т.д). 

- Участь в організації та проведенні регіональних конференцій/семінарів/ 

конкурсів для студентів (І місце - 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 бал ) За залучення 

представників підприємств, гостей іт.д. до проведення виховних годин 

викладачами відділення, досвід виховної роботи з позитивними результатами, 

проведення спільних заходів з базовими підприємствами, що сприяють 

підвищенню престижу спеціальності професійного конкурсу «Кращий за 

фахом», олімпіад зі спецдисципліни. 

- За інші досягнення (за пропозицією членів рейтингової комісії) 

 

 

 

 

 

  



 

Рейтингова оцінка діяльності викладача 

2020-2021 н.р. 

№п/п Показник Бали К-ть 
балів 

і. Проведено відкриті заняття: дата, дисципліна, тема 1-2 бали 
* Додатковий бал за 

залучення 

представників 

підприємств, гостей 

 

2. 
Проведено відкриті позааудиторні заходи (в т.ч. виховних та 

профспрямування): дата, форма заходу, назва 
1-2 бали 

* Додатковий бал за 

залучення 

представників 

підприємств, гостей іт.д. 

 

3. Організація роботи за новими методами і технологіями 

викладання, в т.ч. інформаційними технологіями ( ) 1 

 

4. Методичні розробки, в т.ч. з виховної роботи та виробничого 

навчання: (назва, дисципліна, спеціальність) 
До 3 балів 

* здати до 

методкабінету 

 

 

5. Підготовка студентів до участі в загальноколеджних 

конкурсах, олімпіадах, конференціях, і т.ін. : 
ПІБ студента, група, назва заходу, результат 

коледж - 1 

* Додатковий бал за 

призове місце (І- 1,5 

бали, ІІ - 1 бали, за 

III- 0,5 бал ) 

 

6. Підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, 

конференціях (міського/ регіонального, обласного рівнів) і т.ін.  
ПІБ студента, група, назва заходу, результат 

регіон -1,5 

обласний - 2 
* Додатковий бал за 

призове місце 

регіон/область (І- 3бали, 

II- 2 бали, за III- 

1бал) 

 

7. Результати роботи клубу/факультативу (досягнення) 0,5-1  

8. Участь в організації та проведенні внутріколеджних 

навчальних та позааудиторних заходів для студентів 
0,5  



9. Публікації (в т.ч. в співавторстві з іншими викладачами /студентами) 

Назва джерела, тема матеріалу, ПІБ співавтора 1 

 

10. Доповіді на конференціях, семінарах, метод’обєднаннях, 

педагогічній/методраді(за індивідуальною темою викладача) 
1 

Додатковий бал за 

призове місце 

регіон/область (І- 3 

бали, II - 2 бали, за III - 

1 бал) 

 

11. Участь в конкурсах, в т.ч. в рамках регіональних/обласних 

МЄТ0Д06’єднань (Назва заходу, тема роботи, результат) 
регіон -1,5 

обласний - 2 

всеукраїнський 

- 3 
* Додатковий бал за 

призове місце (І- 3 бали, 

II - 2 бали, за III - 1 бал) 

 

12. Стан матеріальної бази кабінету, лабораторії роботи) і  

13. Розробка І виготовлення наочностей(стендів, плакатів) 0,5  

14. Громадська робота 0,5  

15. Заохочення (дипломи, подяки, грамоти) 1  

16. 

Заповнюється головою ПЦК 
Виконавча дисципліна викладача 

1  

17. Абсолютна УСПІШНІСТЬ (середній показник за рік) 1  

18. Якісна успішність (середній показник за рік) 1  

19. Ступінь сформованості НМКД 1  

20. Якість ведення навчальної документації: журналів і т.д. 1  

21. Підвищення кваліфікації 1  

22. Присвоєння кваліфікаційної категорії 1  

23. Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 1  

24. Присвоєння педагогічного звання «старший викладач» 1,5  

25. Присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» 2  

26. Взаємовідвідування (за рік) К-сть відв/10  

27. Керівництво ПЦК і  

28. Керівництво методоб’єднанням і  

29. Керівництво академічною групою і  

ЗО. Виконання індивідуального плану роботи викладача і  

  

всього 
 

Викладач 

Г олова ПЦК 



Рейтингова оцінка діяльності 
предметно - циклової комісії __________________  

Нікопольського фахового  коледжу УДУНТ 

  семестр  ________  _______ н.р. 
 Вагомий 

коефіцієнт 

Значення

коефіціє

нта 

1.Планування і організація роботи циклової комісії   

1.1. Виконання планів циклової комісії.   

1.2. Ведення протоколів, регулярність засідань. к-сть 
засідань/10 

 

2. Контроль якості викладання   

2.1. Кадрове забезпечення ПЦК: Викладачів-методистів   

Старших викладачів   

Вища категорія   

І категорія   

2.2. Середній якісний показник навченості (дані навчальної 

частини) 

  

2.3. Середній абсолютний показник навченості студентів (-/-)   

2.4. Кількість невстигаючих студентів на кінець семестру (-/-, інф. 

по викладачах дані навчальної частини) 

  

3. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду 

  

3.1. Проведено відкритих навчальних заходів : к-сть/ к-сть 

викл. ПЦК 
 

ПІБ Назва заходу 
  

  

  

  

  

3.2. Проведено відкритих позааудиторних (в т.ч. виховних та 

профспрямування) заходів 
к-сть/ к-сть 

викл. ПЦК 
 

ПІБ Назва заходу 
  

  

  

  

3.3. Узагальнено перспективний педагогічний досвід (ПІБ 

викладачів) 
По 1 балу 

і 

3.4. Організація роботи викладачів за новими методами і 

технологіями викладання, в т.ч. інформаційними технологіями 

(ПІБ, приклад) 

по 0,25  

4. Навчально - методичне забезпечення   

4.1. Ступінь сформованості НМКД, оформлення навчальних 

програм (згідно з рейтинговою оцінкою викладачів) 
Середній % за 

ПЦК 
 

4.2. Методичні розробки за поточний період, (згідно зі звітом 

викладачів ) , в т.ч. з виховної роботи та виробничого навчання 
к-сть/ к-сть 

викл. ПЦК 
 



4.3. Виконання індивідуального плану роботи викладачів ПІБ 

невиконавців 
Середній % за 

ПЦК 
 

4.4. Розробка і виготовлення наочностей (ПІБ, приклад) По 0,25  

5. Підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, 

конференціях (міського, регіонального, обласного рівнів) і т.ін. 
По 0,5 бала  

ПІБ 
викладача 

ПІБ;група студента Назва заходу/тема 

роботи 
Результат 

   

   

   

   

6. Робота по підвищенню кваліфікації   

6.1. Відвідування занять головою ПЦК, аналіз, методична 

допомога 
к-сть/ к-сть 

викл. ПЦК 
 

6.2. Наявність взаємовідвідування викладачів к-сть/к-сть 

викл. ПЦК 
 

6.3. Публікації викладачів (в т.ч. в співавторстві з інш. викл. 

/студентами) 
По 1 балу  

ПІБ 
викладача Назва джерела Тема матеріалу 
  

  

  

6.4. Участь викладачів в конкурсах, в т.ч. в рамках роботи 

регіональних/обласних методоб’єднань і т.ін 
По 1 балу  

ПІБ 
викладача 

Назва заходу/тема роботи Результат 

   

   

   

7. Стан матеріальної1 бази кабінетів, лабораторій (ПІБ, зміст 

роботи) 
По 0,5 бала  

ПІБ 
викладача 

Зміст роботи 

  

  

8. Якість практичного навчання та профпідготовки (відділ 

практики) 
8.1. Керівництво виробничою практикою: 
- якісна успішність 
- результативність кваліфікаційних іспитів 
8.2. Ефективність керівництва курсовим/дипломним 

проектуванням 

  

ВСЬОГО   

Додаткові бали за   

Директор 

Заступник директора з НР 

Заступник директора з ВР 

Заступник директора з ВН 

Методист Голова 

профкому Г олова ПЦК 

В.М.Рубанов 

В.Л.Пінчук 

О.В.Ткач 

B. М.ЗінченкоО.

С.ПосьмашнаК.

П.Гармаш 



Рейтингова оцінка відділення 

Кількість студентів на відділенні - 
 Кількість викладачів - 

№ 
п/п 

Показник Ваговий 
коефіцієнт 

Значення 
коефіцієнта 

і. Абсолютна успішність, % 1,0  

2. Якість, % 1,0  

3. Кількість відмінників К-сть відм/ к-сть 

студ відділ 
 

4. Кількість студентів, що мають академзаборгованість К-сть борж/ к-сть 

студ. відділ 
 

5. Пропуски занять без поважних причин на одного студента К-сть студ / к-сть 

проп 
 

6. Рейтингове місце ПЦК, що входять до складу відділень 
ПЦК 
ПЦК 

I м - 4 бали, 
II м - 3 бали, 

III м - 2 б 4м- 

1 бал 

 

7. Кадрове забезпечення відділення (к-сть викладачів вищої 

категорії, викладачів зі званнями/ заг. к-сть викл. відділення) 
і  

8. Ведення навчальної документації викладачами відділення і  

9. Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін і 

спеціальностей відділення, їх відповідність вимогам атестації 

та акредитації 

і  

10 Використання комп’ютерної техніки і прикладних 

комп’ютерних програм на відділенні в навчальному процесі 
Досягнення цього семестру 

1 бал  

11 Участь студентів відділення в регіональних та обласних 

конференціях/семінарах/олімпіадах 
* Додатковий бал за призове місце (І- 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 бал ) 

1 бал  

12 Призові місця студентів відділення в загальноколеджних 

заходах (конференціях/семінарах/олімпіадах/ конкурсах/ 

змаганнях) 
* Додатковий бал за призове місце (І- 2 бали, II - 1,5 бали, за III - 1 бал) 

1 бал  

13 Участь в організації та проведенні внутріколеджних 

навчальних та позааудиторних заходів для студентів 
* Додатковий бал/0,5 бала за масштабність, високий рівень проведення 
* Додатковий бал за залучення представників підприємств, гостей іт.д. 

1 бал  

14 Участь в організації та проведенні регіональних 

конференцій/семінарів/ конкурсів для студентів 
* Додатковий бал за призове місце (І- 3 бали, II - 2 бали, за III - 1 бал) 
* Додатковий бал за залучення представників підприємств, гостей іт.д. 

до 3 б  

15 Стан матеріально-технічної бази відділення 
Робота, проведена за семестр 

по 1,0  



16 Контроль за проведенням навчальних занять, практик, ПДА на 

відділенні (завідувачі відділення) 
к-сть відв/ к-

сть викл 
 

17 Кількість викладачів відділення, що є кураторами груп, якість 

ведення документації 
1,0  

18 Результативність виховної роботи зі студентами, формування їх 

особистості(динаміка правопорушень, прогулів, участь у житті 

відділення та коледжу) 

1,0  

19 Якість чергування викладачів відділення 0,3  

20 Якість проведення виховних годин викладачами відділення, 

досвід виховної роботи з позитивними результатами 
* Додатковий бал за залучення представників підприємств, гостей іт.д. 
Приклади: 

по 1,0  

21 Організація студентського самоврядування та якість роботи 

активів групи:участь в громадському житті відділення та 

технікуму (старости, профорги і т.д.) 

1,0  

22 Наявність зауважень (низький рівень навченості студентів) 

викладачів/ голів ПЦК/завідувачів відділень - за матеріалами 

підсумкових наказів щодо атестації студентів і т.ін 

к-сть 
зауважень/ 

заг. к-сть 

викладачів 

відділення 

 

23 Якісні показники дипломного проектування Абсолютна 

успішність Якісна успішність 
1,0 

 

1,0 

 

24 Якісні показники курсового проектування (середній) Абсолютна 

успішність Якісна успішність 
1,0 
1,0 

 

25 Якісні показники дипломного проектування Абсолютна 

успішність Якісна успішність 
1,0 

1,0 

 

 

26 Участь в соціальному партнерстві між ВСП «НФК УДУНТ»  та 

базовими підприємствами: 

  

Участь в організації проведення практики на відділенні 1,0  

Результати квал. іспитів з одержання робочого розряду 1,0  

Стан навчально-методичного комплексу зі спеціальності 1,0  

Проведення спільних заходів з базовими підприємствами, що 

сприяють підвищенню престижу спеціальності 
*Додатковий бал за залучення представників підприємств, гостей іт.д. 

1,0  

Участь у проведенні тематичних екскурсій ПІБ 1,0  

Роль відділення у працевлаштуванні студентів за фахом 1,0  

Якість проведення 
професійного конкурсу «Кращий за фахом» олімпіад зі 

спецдисциплін 
* Додатковий бал за залучення представників підприємств, гостей іт.д. 

1,0 
1,0 

 

27 Заохочення студентів відділення (відзнаки, грамоти, стипендії) 

ПІ Б, група 

  

28 Заохочення викладачів (грамоти, подяки і т.д.) ПІБ   

29 Кількість правопорушень на відділенні   

 ВСЬОГО   

 

 

 

 

 
 


