


Рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників запроваджується 

відповідно до: 

1. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», 

затвердженого наказами Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 

930, від 20.12.2012 р. №1473. 

2. Закону України «Про фахову передвищу освіту»  

 
Мета впровадження рейтингової оцінки педагогічних працівників 

1. Сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової 

майстерності викладача, оволодіння інноваційними методами та 

прийомами навчання. 

2. Поширення педагогічного досвіду. 

3. Вивчення роботи кожного педагогічного працівника, виконання ним своїх 

посадових обов'язків, навчальної, виховної та методичної роботи. 

4. Об'єктивне оцінювання при атестації та відзначенні педагогічних 

працівників за результатами рейтингової оцінки. 
 

Зміст рейтингової оцінки педагогічних працівників 

Оцінка якості діяльності педагогічного працівника визначається на 

підставі загального рейтингу за основними видами його діяльності. 

Одним із напрямів оцінювання є навчальна робота. Оцінюється середній 

кількісний та якісний показник успішності з усіх навчальних дисциплін 

викладача. 

Головний критерій оцінки - стан комплексу навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, які викладає. Оцінюються такі види роботи: розробка 

нових лекційних курсів, методичних матеріалів до семінарських, 

лабораторних, практичних робіт, до виконання самостійної роботи, курсового 

та дипломного проектування; матеріалів з організації практики. Оцінюють 

участь у розробці навчальних планів, навчальних і робочих навчальних 

програм, матеріалів для поточного, тестового, модульного контролю 

успішності студентів. 
 

До оцінки педагогічної діяльності враховується і робота з матеріально- 

технічного забезпечення навчального закладу, комп'ютеризації навчально- 

виховного процесу, забезпечення сучасною науково-методичною літературою 

і матеріалами на сучасних електронних носіях. 

Досягнення викладача в комп'ютерному забезпеченні навчальних 

дисциплін аналізується через створення ним електронних видань: 

комп'ютерна програма, електронний підручник, створення НМК на сучасних 

електронних носіях. 

Основний показник рейтингу - наукова робота: захист кандидатської 

дисертації, керівництво дипломним проектуванням, організація і проведення 

конференцій. Оцінюється видавнича діяльність. 

Якість діяльності викладача коледжу залежить також від керівництва 

науково-дослідною роботою студентів. Оцінці підлягає рівень підготовки 

молоді до участі в конкурсах і конференціях різних ступенів значущості (від 

коледжних до міжнародних); перемога студентів в олімпіадах; наукове 



керівництво студентськими публікаціями. 

Організація виховної роботи в коледжі - важливий показник діяльності 

педагога. Оцінюється рівень підготовки і проведення концертних програм, 

виховних і спортивних заходів; перемога студентів у культурно-спортивних 

конкурсах та змаганнях, тощо. 

До рейтингу враховується й організаційна робота (робота в експертних, 

навчально-методичних і наукових радах і комісіях коледжу, університету і 

НМЦ; виконання обов'язків куратора академічної групи; керівництво 

науковою студентською секцією, експериментальним майданчиком, 

спортивною секцією; участь у профорієнтаційній роботі; участь у програмах 

перевірки певних питань підготовки майбутніх фахівців, тощо). 

Особливий показник оцінки якості діяльності - участь у організаційно- 

педагогічному забезпеченні розвитку навчального закладу, участь у 

громадському житті, підтримка зовнішнього іміджу коледжу через участь у 

наукових, навчально-методичних і культурно-спортивних заходах на рівні 

міста, області, на всеукраїнському і міжнародному рівнях. 
 

Порядок розгляду та визначення рейтингової оцінки роботи педагогічних 

працівників 

1. Для визначення рейтингу роботи педагогічного працівника створюється 

комісія у складі: 

• голова комісії - заступник директора з навчальної роботи; 

• секретар комісії - методист; 

• члени комісії: заступник директора з виховної роботи, завідуючі 

відділеннями, голови циклових комісій. 

Рейтингову таблицю (див. нижче) заповнюють голови циклових комісій 

разом із завідувачами відділень. Педагогічним працівникам, які працюють на 

посадах: директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник 

директора з виховної роботи, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи, завідуючі відділеннями, методист, рейтингова оцінка розділів ІІ. 

Методична робота, ІІІ. Наукова робота, IV. Виховна робота подвоюється в 

зв’язку з тим, що за виконання посадових обов’язків вони не можуть 

виконувати навчальне навантаження на ставку. Проводиться обговорення 

рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників на засіданнях 

відповідних циклових комісій. 

За об'єктивність оцінки відповідає голова циклової комісії. 

Рейтингова оцінка подається в методичний кабінет для опрацювання 

рейтинговою комісією. Рейтингова комісія визначає рейтинг роботи 

педагогічного працівника. 

Спірні питання розглядаються на засіданні рейтингової комісії. 

Загальний рейтинг педагогічних працівників затверджується на засіданні 

педагогічної ради коледжу в кінці навчального року. 
 

Порядок розгляду скарги педагогічного працівника про результати  

оцінки діяльності 

1. Педагогічний працівник надає письмову інформацію про проведену роботу 



рейтингової комісії. 

2. Голова циклової комісії та завідуючі відділеннями дають рейтинговій 

комісії рецензійний висновок про роботу педагогічного працівника. 

3. Рейтингова комісія розглядає подані матеріали в присутності педагогічного 

працівника. 

Додаток: таблиця «Рейтингова оцінка діяльності педагогічного працівника 

Млинівського технолого-економічного фахового коледжу за 2015/2016 

навчальний рік», 5 сторінок. 

  



 

Рейтингова оцінка роботи викладача дисципліни ______________________ 
(назва дисципліни) 

______________________________________ за 2015/2016 навчальний рік 
1. Навчальна робота 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст- 
рацією 

1.1. Середній кількісний показник успішності студентів з усіх дисциплін 
викладача 

   

• до 65% 20   
• 66-70% 40   
• 71-80% 60   
• 81-90% 80   
• 91% і більше 100   
1.2. Середній якісний показник успішності студентів з усіх дисциплін 
викладача 

 
  

• до 40% 50   
• 40-50% 90   
• 50% і більше 100   
Сума балів    
1.3. За кожного невстигаючого студента, який отримав незадовільні 
семестрові та екзаменаційні оцінки, знімається 

-1 
  

 

2. Методична робота 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст- 
рацією 

2.1. Видання навчальних посібників, методичних матеріалів та інше  
(за один друкований аркуш А4 шрифт Times New Roman, 12пт. 
інтервал 1) 

30 
  

2.2. Рецензування друкованих видань (за один друкований аркуш 
рецензії) 

20 
  

2.3. Розробка: 
 програм навчальних дисциплін (за один кредит в рік розробки) 
 робочих навчальних програм (за один кредит щорічно) 

 
20 
10 

  

2.4. Створення електронного навчально-методичного комплексу 
навчальної дисципліни (процентне відношення з однієї дисципліни 
рівняється кількості балів) 

50 
  

2.5. Впровадження електронних посібників навчальних дисциплін (з 
однієї дисципліни) 

30 
  

2.6. Складання модульних та екзаменаційних тестів із навчальних 
дисциплін та їх комп'ютерне використання (за одну дисципліну) 

20 
  

2.7. Розробка та підтримка роботи навчального сайту 50   
2.8. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників 
(кодопосібники, стенди, схеми, діаграми) (за одну роботу у рік 
створення) 

20 
  

2.9. Створення відеофільмів для навчального процесу (у рік створення) 50   
2.10. Підготовка і проведення відкритого заняття 50   
2.11.Підготовка методичної роботи (за роботу): 
• І етап (у навчальному закладі) 
• II етап в НМЦ 

 
40 
80 

  

2.12. Доповіді та виступи на: 
• педагогічних, методичних радах 

10 
  

• наукових конференціях, семінарах, циклових комісіях 5   
• урочистих зібраннях міста, району, області 10   
2.13. Підготовка та проведення обласного методоб’єднання 50   
2.14. Роботи, які увійшли до каталогу кращих робіт НМЦ у 2013 
Переможці 
роботи внесені до каталогу 

 
60 
40 

  

Сума балів    



3. Організаційна робота 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст-р
ацією 

3.1. Навчальний кабінет:    
• за завідування кабінетом 10   
• ремонт 30   
3.2. Керівництво цикловою комісією, методоб’єднанням 50   
• проведення тижнів циклової комісії (за одну участь викладача) 15   
3.3. Стаж роботи (за 1 рік)    
• педагогічний 3   
3.4. Кваліфікаційна категорія:    
• спеціаліст вищої категорії 20   
• спеціаліст першої категорії 15   
• спеціаліст другої категорії  10   
3.5. Педагогічне звання:    
• викладач-методист 20   
• старший викладач 10   
3.6. Профорієнтаційна робота    
• агітаційна поїздка за 1 день 20   
3.7. Пропуск засідань педагогічної ради, методичної ради:    
• без пояснення -20   
• по поважній причині 0   
• без поважної причини -10   
• засідання циклової комісії, наради -5   
3.8. Не виконання положень, рішень педагогічної ради -20   
Сума балів    

 

4. Наукова робота 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст-р
ацією 

4.1. За звання:    
• кандидат наук, доцент (щорічно) 100   
• аспірант, здобувач (на протязі 4-х років) 50   
4.2. Наукові публікації:    
• статті у фахових виданнях 50   
• статті в інших виданнях 30   
4.3. Участь у наукових обласних та республіканських конференціях, 
фахових семінарах 

20 
  

4.4. Виступ на майстер класах    
• у коледжі 10   
• у НМЦ 30   
4.5. Підвищення кваліфікації (у рік підвищення кваліфікації):    
• на ФПК 30   
• стажування 30   
4.6. Керівництво роботою студентів і їх участь (за 1-го учасника) у: 
 - наукових конференціях: 

 
  

• навчального закладу 10   
• області 20   
• всеукраїнських 30   
 - виставках технічної творчості (за 1 експонат):    
• коледжу 20   
• НМЦ 40   
 - предметних олімпіадах:    
• навчального закладу 10   
• обласних 20   
• всеукраїнських 30   
4.7. Участь у Міжнародних виставках 50   
4.8. Участь у конкурсі «Викладач року» ВНЗ 40   
• І місце 80   
• ІІ місце 70   
• ІІІ місце 60   
4.9. Не прийняв участь в конкурсі «Викладач року ВНЗ» -50   



4.10. Участь в регіональному конкурсі «Викладач року» 50   
• перемога в регіональному конкурсі «Викладач року» 100   
4.11. Участь у всеукраїнському конкурсі «Викладач року» 100   
• перемога у всеукраїнському конкурсі «Викладач року» 200   
Сума балів    



5. Виховна робота 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст-раці
єю 

5.1. Куратор групи (за одного студента групи): 1   
• участь групи (більше 20% студ.) у виховних, спортивних та інших заходах: 
 навчального закладу 
 місті, області 
 регіону 

 
10 
20 
30 

  

• 100% відвідування студентами занять 20   
• не відпрацьовані пропуски занять без поважних причин (х - кількість 
годин на одного студента за семестр помножено на 5) 

- х 
  

• правопорушення в групі (одне на 1 студента) -20   
5.2. Участь викладачів від імені технікуму у:    
• спортивних змаганнях:    
 у навчальному закладі 10   
 районі 15   
 області 20   

• відкритих поза навчальних заходах    
 у навчальному закладі 10   
 у місті, районі, області 50   

5.3. Чергування в гуртожитку (за одне чергування) 5   
5.3.1. Пропуск чергування в гуртожитку -10   
5.4. Участь у художніх номерах концертних програм (за один худ. номер) 10   
5.5. Участь студентів у спортивних змаганнях (за одного сучасн.) на рівні:    
 району 3   
 області 5   
 регіону 7   

5.6. За досягнуті кожним студентом призові місця (в олімпіадах, конкурсах, 
змаганнях) на рівні: 

 
  

• району:    
 І місце 20   
 ІІ місце 10   
 ІІІ місце 5   

• області, регіону:    
 І місце 30   
 ІІ місце 20   
 ІІІ місце 10   
 ІV місце 5   
 V місце 3   

5.7. Керівництво гуртком 20   
5.8. Проведення відкритого виховного заходу 50   
5.9. Організація та проведення екскурсій 20   
5.10. Ведення особових справ:    
90-100% 50   
50-80% 25   
0-50% до -50   
Сума балів    

 

6. Заохочення 

Назва роботи 

Кількість облікових балів 

норматив 
виставлених 

головою 
ц.к. 

адмініст-раці
єю 

6.1. Подяки, відзнаки оформлені відповідними наказами (за звітний рік)    
• навчального закладу 10   
• районного і обласного рівня 20   
6.2. Грамота    
• навчального закладу 15   
• районного і обласного рівня 20   
• Міністерства освіти і науки України 30   
• Міністерства агрополітики України 25   
6.3. Педагогічні звання    
• Відмінник освіти України (в рік присвоєння) 80   
• Відмінник аграрної освіти України (в рік присвоєння) 60   
• Заслужений працівник освіти України 150   



6.4. Порушення трудової дисципліни    
• несвоєчасне виконання розпоряджень, наказів тощо (за 1 порушення) -20   
6.5. Додаткові бали за роботу, яка не врахована в вище пер. показниках до 100   
Сума балів    
Загальна сума балів    

Примітка Назва посібників для видання; назва розроблених програм навчальних дисциплін і 

кількість кредитів; рецензії на програми та їх об’єм; дата і тема відкритого заняття; дата виступів та 
їх тематика; номери наказів на участь у конференціях, семінарах, методоб’єднаннях; дата та місце 

підвищення кваліфікації; та інше. Однакова сума балів за методичні роботи надається двом 

авторам, якщо авторів більше двох сума балів ділиться пропорційно на кожного.  
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_________________________ 

 

Викладач   _______________________________________________________ 

Голова циклової комісії _______________________________________________________ 

Заступник директора з виховної роботи  _________________  Т.М. Іваніцька 

Заступник директора з навчальної роботи  _________________  М.М. Йосенко 

 

Рейтингова оцінка діяльності педагогічного працівника за _________ /

 ________________________________________ навчальний рік 

___________________________________________________________________ 
ПІБ 

Циклова комісія ______________________  

 

Назва основних видів роботи 

Кількість балів 

можливо 
набраних 

виставлених 
циклово

ю 
комісією 

адміністрацією 
1 2 3 4 

І. Навчальна робота 
1.1. Середній кількісний показник успішності з усіх дисциплін 

викладача: 

   

- до 65 % 0   

- 66 - 70 % 2   

- 70 - 80 % 4   

- 80 - 90 % 6   

- 90 - 95 % 8   

- 90 - 100 %. 10   

1.2. Середній якісний показник успішності з усіх дисциплін 

викладача: 

   

- до 40 % 0   

- 40 - 50 % 2   

- 50 - 60 % 4   

- 60 - 70 % 6   

- 70 - 80 % 8   

- 80 - 90 % 10   

- 90 - 100%. 10   

1.3. Оцінка роботи викладача за результатами анкетування студентів. 
0-30 

  

Сума балів    

ІІ. Методична робота 
2.1. Написання:    

- підручників, навчальних посібників з грифом МОН України, 

Міністерства аграрної політики України (за 1 ст. ф. А4, - 3 тис. знаків); 
2 

  

- навчальних посібників без грифу МОН України, Міністерства аграрної 

політики України (за 1 ст. ф. А4, - 3 тис. знаків); 
1 

  

- конспектів лекцій, типових навчальних програм, навчальних завдань з 

програмою та методичними вказівками для студентів-заочників (за 

замовленням НМЦ, за одну роботу); 
30 

  



- робочих зошитів, звітів-щоденників, кодопосібників, навчальних 

відеофільмів, виданих НМЦ (за одну роботу); 
30 

  

- навчально-методичних матеріалів (до семінарських, практичних, 

лабораторних робіт, курсових робіт і проектів, самостійної роботи 

студентів, практики, дипломного проектування) (за 30 ст. ф. А4 - 3 тис. 

знаків), тестового контролю знань по модулю (темі); 

10 

  

- сценаріїв виховних заходів; 5   

- комп’ютерних програм, електронних підручників; 50   

- забезпечення матеріалами на сучасних електронних носіях. 30   

2.2. Видання, перевидання з грифом МОН України, Міністерства 

аграрної політики України (за 1 примірник). 
100 

  

2.3. Видання, перевидання посібників (формату А5, за 1 примірник) 

кількістю: 

   

- до 10 ст.; 10   

- 10 -20 ст.; 20   

- 20 - 50 ст.; 30   

- 50 - 100 ст.; 40   

- більше 100 ст. 50   

2.4. Рецензування навчально-методичних друкованих видань 

(формату А4, за 5 ст.). 
2   

2.5. Вивчення і впровадження передового досвіду:    

• участь в обласних метод об’єднаннях; 1   

- оформлення результатів передового досвіду у формі:    

• звіту (1ст.); 3   

• альбому та ін.; 20   

• запровадження передового досвіду в коледжі; 50   

- впровадження:    

• комп’ютерного програмного забезпечення (1 заняття); 20   

• тестового контролю знань в кінці семестру чи для визначення 

залишкового рівня знань студентів; 
30   

2.6. Закінчення педфакультету (одноразово в рік закінчення). 50   

2.7. Організація проведення у коледжі семінарів, засідань 

навчально-методичних комісій, методичних об’єднань для системи 

навчальних закладів МінАП України, навчальних закладів області. 

30   

2.8. Представлення роботи на виставку НМЦ (за одну роботу у розділ 

«Обмін досвідом»). 
10   

2.9. Представлення роботи, що перемогла у конкурсі НМЦ (у 

попередньому році) на кращий методичний матеріал. 
40   

2.10. Представлення роботи, що занесена до каталогу кращих 

конкурсних робіт НМЦ (у попередньому році). 
30   

2.11. Написання і публікація статті в педагогічних виданнях (за одну 

роботу - 1 тис. знаків). 
20   

2.12. Участь у конкурсі «Викладач року»:    

- першого туру; 20   

- другого туру. 50   

2.13. Участь у конкурсі «Куратор року»:    

- першого туру; 20   

- другого туру. 50   

2.14. Підготовка і проведення відкритого заняття на рівні:    

- циклової комісії; 10   

- коледжу; 20   

- області, НМЦ. 30   

2.15. Відвідування занять інших викладачів за одне заняття 
(зараховується, якщо відвідано не менше 10 занять). 

1   

Сума балів    

ІІІ. Наукова робота    

3.1. Наукові публікації (статті у фахових виданнях, патенти, статті в 

інших виданнях, тези). 
50   

3.2. Участь у наукових конференціях:    

- міжнародних; 50   

- всеукраїнських; 30   

- фахових семінарах, обласних. 20   

3.3. Захист кандидатської дисертації. 100   



3.4. Участь студентів під керівництвом викладача у:    

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

- коледжу; 5   

- області; 10   

б) виставках технічної і художньої творчості (за 1 експонат) на рівні:    

- коледжу; 5   

- області, НМЦ; 10   

в) предметних олімпіадах:    

- обласних; 5   

- всеукраїнських. 10   

3.5. За підготовку одного переможця, призера олімпіади, спортивних 

змагань у індивідуальних змаганнях або однієї команди у командних 

змаганнях на рівні: 

   

- коледжу; 5   

- університету; 10   

- міста; 20   

- області; 30   

- України. 40   

Сума балів    

IV. Виховна робота    

4.1. Участь в організації та проведенні позанавчальних відкритих 

виховних заходів. 
10   

4.2. Участь в організації та проведенні вечорів відпочинку. 5   

4.3. Проведення та участь у конкурсах:    

- коледжських; 5   

- міських, обласних; 10   

- всеукраїнських; 20   

- міжнародних. 50   

4.4. Підготовка студентів до участі у спортивних заходах:    

- коледжських; 5   

- міських, обласних; 10   

- всеукраїнських; 20   

- міжнародних. 50   

4.5. Організація виховної роботи в студентському колективі (для 

куратора групи): 
   

- ведення документації куратора; 5   

- організація самоврядування в групі; 5   

- активність студентської групи; 5   

- успішність; 5   

- випущено з групи студентів медалістів, з червоними дипломами (за 

один); 
5   

- відвідування занять; 5   

- дотримання правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки 

студентам групи; 
5   

- збереження контингенту:    

100 % 10   

96 % 8   

92 % 6   

88 % 4   

84 % 2   

менше 84 %. 0   

4.6. За зайняте місце групою у конкурсі на кращу групу коледжу:    

І місце; 10   

ІІ місце; 9   

ІІІ місце. 8   

4.7. Робота з бібліотекою (допомога у моніторингу літератури з 

навчальної дисципліни, проведення спільних позаурочних заходів, 
своєчасність повернення літератури студентами груп). 

5   

4.8. Робота в гуртожитку. 5   

4.9. Робота з батьками. 10   

4.10. Індивідуальна робота зі студентами. 10   



Сума балів    

V. Організаційна робота    

5.1. Підготовка навчального кабінету, лабораторії:    

- за завідування кабінетом, лабораторією; 5   

- ремонт; 0 - 20   

- оформлення 1 нової таблиці, плаката; 2   

- оформлення 1 нового стенда; 10   

- встановлення одного нового лабораторного обладнання. 20   

5.2. Участь у роботі експертних комісій Міносвіти і науки України. 50   

5.3. Участь у роботі навчально-методичних комісій МінАП України. 50   

5.4. Робота в творчих групах НМЦ, коледжу. 30   

5.5. Керівництво обласним методичним об’єднанням. 50   

5.6. Керівництво цикловою комісією. 30   

5.7. Керівництво предметним гуртком. 10   

5.8. Керівництво гуртком технічної, художньої творчості. 20   

5.9. Профорієнтаційна робота. 10   

5.10. Доповіді та виступи на:    

- педагогічних радах; 10   

- наукових конференціях, семінарах; 10   

- урочистих зібраннях коледжу; 10   

- урочистих зібраннях районних (міста), міста, районних (області), 

обласних. 
20   

5.11. Робота в музеях коледжу. 10   

5.12. Виконання роботи наставників молодих і малодосвідчених 

викладачів. 
15   

5.13. Якість ведення навчальних журналів. 1 - 10   

5.14. Виконання обов’язків чергового по коледжу. 5   

5.15. Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку 

(знімається за одне порушення). 
20   

Сума балів    

    

6.1. Визначення і реалізація перспективних напрямків і форм 

діяльності навчального закладу. 

   

6.2. Забезпечення зовнішнього іміджу коледжу завдяки особистій 

участі у наукових, навчально-методичних, культурно-спортивних 

заходах на рівні: 

   

- університету; 5   

- міста; 10   

- області, регіону; 15   

- всеукраїнському; 20   

- міжнародному. 30 

  

6.3. Робота з матеріально-технічного забезпечення коледжу, 

комп’ютеризації навчально-виховного процесу, забезпечення 

сучасною навчальною літературою. 

0 - 30   

Сума балів    

VII. Громадське життя    

7.1. Особиста участь у спортивних змаганнях на рівні:    

• коледжу; 10   

• міста, області і ін.. 20   

7.2. Особиста участь у художній самодіяльності на рівні: 

• коледжу; 10 

  

• міста, області і ін.. 20   

7.3. Написання і публікація статті в періодичній не педагогічній пресі 

(за одну роботу - 1 тис. знаків). 
20   

7.4. Особиста участь у виставках технічної, художньої творчості та т. 

п. за межами коледжу, університету, НМЦ (при наявності свідоцтва, 

посвідчення, сертифікату, подяки, грамоти тощо). 

20   

Сума балів    

РЕЗУЛЬТАТИ 

 

З рейтингом ознайомлений: викладач____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ______________   Заступник директораз навчальної 

роботи 

 

Члени комісії ______________ Заступник директора з виховної 

роботи 

   ______________Заступник директора з НВР 

   ______________ Завідувач відділення 

спеціальності 

 «БЕБС»   

     ______________ Завідувач відділення 

спеціальності 

  «АПВІ», «ОБСБД» і «ЗБСПГ» 

  _______________ завідувач заочним відділенням 

  _______________ голова циклової комісії 
  

 

 

 

 Загальна сума балів 

 
 

 

 

 

 

 
 

      Рейтингове місце    
Підписи:  


	Мета впровадження рейтингової оцінки педагогічних працівників
	Зміст рейтингової оцінки педагогічних працівників
	Порядок розгляду та визначення рейтингової оцінки роботи педагогічних працівників
	Порядок розгляду скарги педагогічного працівника про результати  оцінки діяльності

