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ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних та
педагогічних працівників Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка

1. Загальні положення
1.1 Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науковопедагогічних працівників Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.
Макаренка (далі – Положення) є нормативним документом Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка (далі – Коледж) й визначає
мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації рейтингового
оцінювання навчальної, методичної, наукової, організаційної та інноваційної
діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників (далі – НПП
та ПП) Коледжу.
1.2. Рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП та ПП є
складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі.
1.3. Метою рейтингового оцінювання НПП та ПП є:
− об'єктивний аналіз якості кадрового забезпечення освітньої та наукової
діяльності Коледжу;
− підвищення ефективності та результативності роботи НПП та ПП;
− підвищення мотивації НПП та ПП до високопродуктивної діяльності;
− забезпечення здорової конкуренції НПП та ПП.
1.4. Основними завданнями рейтингового оцінювання НПП та ПП є:
− створення інформаційної бази професійної діяльності НПП та ПП;
− створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень
щодо заохочення НПП та ПП, оплати їх праці, призначення на посаду,
тощо;
− мотивація НПП та ПП до удосконалення якості навчальної, наукової
та інноваційної діяльності, підвищення рівня їх професіоналізму.
1.5. Принципи рейтингового оцінювання НПП та ПП:
− плановість;
− об'єктивність;
− прозорість;
− гласність;

− коректність.
2. Порядок визначення рейтингу НПП
2.1. Рейтинг НПП та ПП визначається в цілому по Коледжу.
2.2. Рейтинг НПП та ПП щодо проведеної освітньої та наукової роботи
подається завідувачу кафедри у розгорнутому вигляді з наведенням
конкретних інформаційних даних та підтверджуючих документів за
кожним видом діяльності, а не лише кількісних показників.
2.3. Рейтинг НПП та ПП кафедри затверджується завідувачем кафедри за
результатами обговорення на засідання кафедри до кінця червня
навчального року.
2.4. Зведена інформація про результати рейтингової оцінки освітньої та
наукової діяльності НПП та ПП заслуховується на засіданні Вченої ради
у вересні.
2.5. Рейтинг НПП та ПП проводиться за бальною системою та
визначається за показниками, зазначеними в додатку 1 до Положення.
2.6. Показники рейтингового оцінювання освітньої та наукової
діяльності НПП та ПП можуть змінюватися в залежності від завдань, що
стоять перед колективом Коледжу.
2.7. Рейтингова оцінка освітньої та наукової роботи НПП та ПП
визначається за сумою балів:
S=P1+P2+P3+….Pn, де S – сума показників фактично виконаної роботи, P
– фактично виконана робота.
Рейтинг роботи НПП та ПП визначається як відношення суми
показників фактично виконаної роботи до розміру ставки:
𝑆
𝑅=
Розмір ставки

Додаток 1
Рейтингова оцінка роботи НПП та ПП за ___ навчальний рік
№з\п Найменування показника
рейтингу
1. Друк підручника, посібника
що рекомендований МОН
2. Отримання наукового
ступеня доктора наук або
присвоєння вченого звання
професора
3. Друк підручника, посібника,
що рекомендований вченою
радою коледжу
4. Друк наукової публікації у
періодичному виданні, яке
включено до наукометричних
баз, зокрема Scopus або Web
of Science Core Collection,
рекомендованих МОН
5. Наукове керівництво
(консультування) здобувача,
який одержав документ про
присудження наукового
ступеня
6. Керівництво студентом, який
зайняв призове місце на
Міжнародному етапі
студентської олімпіади, IV
етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів, III
етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук;
керівництво студентом, який
став призером Олімпійських,
Паралімпійських ігор,
Всесвітньої та Всеукраїнської
Універсіади, чемпіонату
світу, Європи, Європейських
ігор, етапів Кубку світу та

Кількість балів за
показник
200 балів за 1
друкований
аркуш
200 балів

100 балів за 1
друкований
аркуш
100 балів за 1
статтю

100 балів за 1
здобувача

100 балів за 1
студента

Примітка

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Європи.
Отримання наукового
ступеня доктора філософії
або присвоєння вченого
звання доцента
Організаційна робота у
коледжі на посадах директора
(заступника директора).
Отримання документа про
другу вищу освіту
Видання навчальнометодичних посібників,
посібників для самостійної
роботи студентів та
дистанційного навчання
Організаційна робота у
коледжі на посадах
завідувача кафедри, вченого
секретаря, секретаря
приймальної комісії.
Керівництво студентом, який
зайняв призове місце на II
етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт), III етапі
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових
навчальних предметів, II
етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук;
керівництво студентом, який
став призером чемпіонату
України.
Робота у складі
організаційного
комітету/журі/апеляційної
комісії Міжнародної
студентської олімпіади/II
етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади

100 балів

100 балів
50 балів
50 балів

50 балів

50 балів за 1
студента

50 балів

(Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт)/III-IV етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових
навчальних предметів/II-III
етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук,
виконання обов’язків
головного секретаря,
головного судді, судді
міжнародних та
всеукраїнських змагань;
керівництво спортивною
делегацією; робота у складі
організаційного комітету,
суддівського корпусу
14. Отримання авторських
свідоцтв або патентів
15. Участь у міжнародному
науковому проекті
16. Залучення до міжнародної
експертизи
17. отримання звання “суддя
міжнародної категорії”
18. Виконання функцій
головного редактора
наукового видання,
включеного до переліку
наукових фахових видань
України, або іноземного
рецензованого наукового
видання
19. Організація і проведення
семінарів та конференцій
Всеукраїнського рівня
20. Створення конспектів лекцій,
практикумів, методичних
вказівок, рекомендацій
21. Керівництво студентом, який
зайняв призове місце на I

50 балів за 1
свідоцтво або
патент
50 балів за 1
проект
50 балів за 1
проект
50 балів за 1
проект
50 балів

50 балів
30 балів
30 балів

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт)
Керівництво постійно діючим
студентським науковим
гуртком
Виконання обов’язків
куратора групи
Керівництво студентом, який
брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх,
Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу,
Європи, Європейських іграх,
етапах Кубку світу та
Європи, чемпіонаті України;
виконання обов’язків
тренера, помічника тренера
національної збірної
команди України з видів
спорту
Організація студентської
громадської (волонтерської)
діяльності, яка має
професійне спрямування
організація студентської
громадської (волонтерської)
діяльності, яка має
професійне спрямування
Поєднання науковопедагогічної роботи та
практичної фахової
діяльності
Наявність науковопопулярних та/або
консультаційних (дорадчих)
та/або дискусійних
публікацій з наукової або
професійної тематики
Робота у складі
організаційного комітету або
журі Всеукраїнської
студентської олімпіади

30 балів
30 балів
30 балів

30 балів

30 балів

30 балів

30 балів

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт)
Участь в атестації наукових
кадрів як офіційного
опонента або члена
спеціалізованої вченої ради
Виконання функцій члена
редакційної колегії наукового
видання, включеного до
переліку наукових фахових
видань України, або
іноземного рецензованого
наукового видання
Робота у складі експертних
рад з питань проведення
експертизи дисертацій МОН
або галузевих експертних рад
Національного агентства із
забезпечення якості вищої
освіти, або Акредитаційної
комісії, або їх експертних
рад, або міжгалузевої
експертної ради з вищої
освіти Акредитаційної
комісії, або трьох експертних
комісій МОН/зазначеного
Агентства, або Науковометодичної ради/науковометодичних комісій з вищої
освіти МОН, або робочих
груп з розроблення
стандартів вищої освіти
України
Виконання функцій
наукового керівника або
відповідального виконавця
наукової теми (проекту)
Організація і проведення
семінарів та конференцій
місцевого рівня
Друк наукових публікацій у
наукових
виданнях,
включених
до
переліку
наукових фахових видань
України

30 балів

30 балів

30 балів за 1
участь

30 балів

30 балів
20 балів за 1
статтю

35. Участь та виступ у семінарах
та
конференціях
Всеукраїнського рівня
36. Участь та виступ у семінарах
та конференціях місцевого
рівня

20 балів
10 балів

