
Міністерство освіти і науки України 

 

Новоушицький коледж Подільського ДАТУ 

 

О Ц І Н К А   Д І Я Л Ь Н О С Т І 
викладача __________________________________________________________________  

 

І. Навчальна  робота 

 
                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи Норматив 

 

Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

1.1. Середній кількісний показник успішності студентів  

       з усіх дисциплін  викладача:  

   

                                      До 65 % 0   

                                   66 – 70 % 10   

                                   71 – 80 % 30   

                                    81 – 90 % 40   

                                    91 – 95 % 60   

                                    96 – 99 % 80   

                                     100% 100   

1.2. Середній якісний показник успішності студентів  

       з усіх дисциплін  викладача: 

   

                                    До 50% 0   

                                    51 – 60% 10   

                                    61 – 70% 20   

                                    71 – 80% 30   

                                     81 – 90% 50   

                                     91 – 95%  80   

                                     96 – 99% 90   

                                     100% 100   

                                 Сума балів    

1.3. За кожного невстигаючого студента знімається  - 10   

  

ІІ. Методична  робота 

 
                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи Норматив  Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

2.1. Написання, підготовка до видання, перевидання:    

- Навчальних посібників, підручників (22 ст.друк.А4) 40-80   

- написання підручників, посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

 (22 ст.друк.А4) 

60-70   

- методичні матеріали до семінарських, практичних , 

лабораторних занять, курсового та дипломного 

проектування, практики і самостійної роботи студентів 

(за кожну роботу) 

10-20   

- сценарії відкритих занять та відкритих виховних 

заходів (за кожен захід)  

5-10   

- рецензування друкованих видань (за кожне рецензув.) 5-10   



- розробка: 

*    питань та відповідей для визначення базової 

професійної компетентності випускників вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

 навчальних планів (за один план) 

 робочих навчальних планів (за один) 

 програм навчальних дисциплін (за одну) 

 робочих навчальних програм (за одну) 

 

 

50 

 

 

40 

20 

10 

5 

  

2.2. Підготовка і впровадження комп’ютерного 

програмного забезпечення навчальних дисциплін  

(з однієї дисципліни) 

60   

2.3. Складання екзаменаційних тестів із навчальних 

дисциплін і їх комп’ютерне використання (на одну дис.) 

10   

2.4. Розробка і впровадження наочних навчальних 

посібників (кодопосібників) (за одну роботу)  

10   

2.5. Створення і використання навчальних відеофільмів 

у навчальному процесі (за кожний фільм)  

20   

2.6.Підготовка і проведення відкритого заняття  5-10   

2.7. Розробка і впровадження нових форм, методів і 

нових технологій навчання 

25   

2.8. Підготовка експонатів на виставку-конкурс 

педагогічного досвіду: 

* І етап (у навчальному закладі) 

* ІІ етап в НМЦ 

 

 

10 

20 

  

2.9. Доповіді та виступи на: 

* майстер-класах, семінарах, організованих НМЦ  

* педагогічних та методичних радах (за один виступ) 

* наукових конференціях, семінарах (за один виступ) 

* урочистих зібраннях селища, району, області (за один 

виступ) 

 

30 

5 

10 

10 

  

                                    Сума балів    

 

ІІІ. Організаційна  робота 
 

                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи Норматив  Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

3.1. Навчальний кабінет:     

       * за завідування 5   

       * ремонт 20   

 * встановлення одного нового лабораторного  

      обладнання 

20   

       * придбання за  спонсорські кошти (на кожні 100 гр)  

          літератури, обладнання 

10   

3.2. Керівництво цикловою комісією, методобєднанням. 20   

3.3. Проведення предметного тижня 5   

3.4. Педагогічний стаж роботи (за кожний рік) 1   

3.5. Кваліфікаційна категорія: 

       * спеціаліст вищої категорії 

       * спеціаліст першої категорії 

       * спеціаліст другої категорії 

       * спеціаліст 

 

20 

15 

10 

5 

  



3.6. Педагогічне звання: 

       * викладач-методист 

       * старший викладач 

 

20 

10 

  

3.7. робота в комісіях Міносвіти України, 

Мінагрополітики України 

40   

3.8. Виконання обов’язків заступника директора, 

завідувача відділення на громадських засадах 

10   

3.9. Профорієнтаційна робота (за 1 абітурієнта) 10   

                                 Сума балів    

    

 

ІУ. Виховна робота 

 
                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи Норматив  Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

4.1. Куратор групи:    

 участь групи (більше 20% студентів) у виховних, 

спортивних та інших заходах: 

- навчального закладу 

- району 

- області 

 

 

5 

10 

20 

  

      * 100% відвідування студентами занять 20   

* пропуски студентами занять без поважних причин   

(за кожні 5 години) 

-1   

      * правопорушення в групі (за кожне) -20   

4.2. Участь викладача у:    

 спортивних змаганнях: 

- навчальному закладі 

- районі 

- області 

 

10 

20 

30 

  

 відкритих поза навчальних заходах у: 

- навчальному закладі 

- селищі 

- районі 

- області 

 

5 

10 

15 

20 

  

4.3. Чергування, рейд-перевірка в гуртожитку  (за один 

рейд) 

5   

4.4. Участь у художній самодіяльності (за 1 виступ) 10   

4.5. Участь студентів групи у спортивних змаганнях (за 

одного учасника) на рівні: 

      - району 

      - області 

 

 

5 

10 

  

4.6. За досягнуті кожним студентом призові місця в 

олімпіадах, конкурсах тощо на рівні: 

      - навчального закладу 

        І місце 

      ІІ місце 

      ІІІ місце 

      - району 

       І місце 

      ІІ місце 

      ІІІ місце 

 

 

 

15 

10 

5 

 

20 

15 

10 

  



- області 

        І місце 

      ІІ місце 

      ІІІ місце 

 

 

50 

40 

30 

4.7. Керівництво гуртком 5   

                                 Сума балів    

    

 

У. Наукова  робота 

 
                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи норматив Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

5.1. За звання: 

       * кандидат наук, доцент 

       * аспірант, здобувач 

 

100 

50 

  

5.2. Наукові публікації: 

      * статті у фахових виданнях 

      * статті в інших виданнях 

 

50 

30 

  

5.3. Участь у наукових конференціях: 

      * міжнародних 

      * всеукраїнських 

      * фахових та обласних семінарах 

 

40 

30 

20 

  

5.4. Підвищення кваліфікації: 

      * на ФПК 

      * стажування 

 

10 

10 

  

5.5. Керівництво роботою студентів і їх участь у 

наукових конференціях (за одного студента): 

 

   

 навчального закладу 

 області 

 всеукраїнських 

 міжнародних 

5 

10 

15 

20 

  

5.6. Участь студентів в предметних олімпіадах, 

конкурсах: 

   

 Навчального закладу 

І місце  

ІІ місце 

ІІІ місце 

 Району 

І місце  

ІІ місце 

ІІІ місце 

 Області 

І місце  

ІІ місце 

ІІІ місце 

 Всеукраїнські 

І місце  

ІІ місце 

ІІІ місце 

 

 

15 

10 

5 

 

20 

15 

10 

 

30 

20 

10 

 

100 

75 

50 

  



5.7. Участь у Міжнародних виставках 50   

                                  Сума балів    

 

 

УІ. Заохочення 

 
                                                                                                   К-сть облікових балів виставлених 

Назва  роботи норматив Головою 

ЦК 

Адміністра-

цією 

6.1. Подяки, відзнаки оформлені відповідними наказами 

       * навчального закладу 

       * районного і обласного рівня 

 

5 

10 

  

6.2. Грамота: 

       * навчального закладу 

       * районного та обласного рівня 

       * Міністерства аграрної політики та продовольства 

       * Міністерства освіти і науки України 

 

10 

20 

30 

40 

  

6.3. Педагогічні звання: 

       * Відмінник освіти і науки України 

       * Відмінник аграрної освіти України 

       * Заслужений працівник освіти України 

 

40 

30 

100 

  

6.4. Нагороджені нагрудними знаками: 

       * Знак Пошани 

       * Княгині Ольги 

       * інші  

 

30 

30 

20 

  

6.5. Додаткові бали за роботу, яка не врахована у вище 

перерахованих показниках 

До 10   

6.6. Порушення трудової дисципліни: 

       * несвоєчасне виконання розпоряджень, наказів 

тощо (за 1 порушення) 

-20   

                                  Сума балів    

                                 Загальна сума балів    

    

 

 

 

 

Голова циклової комісії   _____________________________________________ 

 

Директор  коледжу _________________ О.М.Альльонов 


