Комплексна рейтингова оцінка роботи
педагогічного працівника НВПЕТ
____________________________________________________________
в міжатестаційний період
Кількість
балів

Вид роботи

Звітний навчальний рік
2017

2018

2019

2020

3

5

7

9

2021

Педнавантаження
1

2

4

І. Організаційна робота
1. Участь у проведенні (відвідування):
- педрад;
- нарад;
- засідань ЦК;
- педагогічних читань
2. Виступи (інформація, доповіді) на:
- педрадах;
- засіданнях ЦК;
- педагогічних читаннях
3. Участь у профорієнтаційній роботі
4. Дотримання інструкції щодо ведення
навчальних журналів
5. Участь у тижнях презентації циклової
комісії
6. Підготовка матеріалів для розміщення
на сайті технікуму
Сума балів

0-10

0-20
0-10
У випадку
недотримання
знімаються
бали від 1 до 50

0-50
0-20

ІІ. Навчально-методична робота
1. Формування комплексу методичного
забезпечення. Дотримання вимог щодо написання та оформлення методичної документації:
- навчальні програми;
- робочі навчальні програми;
- лекції;
- семінарські заняття;
- практичні заняття;
- лабораторні заняття;
- самостійна робота студентів
2. Написання:
- методичних розробок, вказівок та
рекомендацій;
- сценаріїв виховних заходів
3. Складання:
- завдань для поточного контролю;
- завдань для проведення семестрового контролю
4. Самоосвіта, вивчення, впровадження
та поширення досвіду:
- відвідування відкритих занять;
- відвідування відкритих позакласних
заходів;
- проведення відкритих занять;

У випадку
відсутності
певних
документів
знімаються
бали від 1 до 50

0-30

У випадку
відсутності
знімаються
бали від 1 до 10

0-15
0-15
0-30

6

8

10

11

12

1

2

- проведення відкритих позакласних
та виховних заходів;
- інші формати самоосвіти
5. Участь у виставці методичних досягнень викладачів технікуму
6. Розміщення власних методичних
матеріалів на сайті дистанційної освіти НВПЕТ
7. Ведення персональних сайтів викладачів
8. Завідування кабінетом, лабораторією
9. Інші заходи
Сума балів

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0-30
0-20
0-20
0-20
0-15
0-10
0-10

ІІІ. Виховна робота зі студентами та участь викладачів у позакласних заходах
1. Підготовка та проведення виховних
годин

У випадку
одержання
зауважень
знімаються
бали від 1 до 20

2. Чергування по технікуму

0-5

3. Чергування в гуртожитку
4. Чергування під час загальнотехнікумівських заходів
5. Ведення документації класного керівника
6. Активність студентів групи
7. Організація самоврядування студентів
у групі
8. Відвідування занять студентами.
За пропуски без поважних причин знімаються бали
9. Забезпечення участі батьків в проведенні батьківських зборів (відвідування)
10. Збереження контингенту студентів.
За відрахування студентів групи знімаються бали
11. Участь у прибиранні закріпленої території
12. Участь у акціях

0-5

13. Організація екскурсій

0-5
0-5
0-5
0-20
0-20

0-20

0-50

0-10

Сума балів

НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ
І. Організаційна робота
1. Участь у роботі обласних методичних
об’єднань:
- проведення відкритого заняття;
- проведення відкритого виховного
заходу;
- виступ з доповіддю чи ґрунтовною
тематичною інформацією з використанням сучасних технологій;
- надання організаційної допомоги;

20
20
10

5

1

2

- відрядження в інший навчальний
заклад
2. Виступ з доповідями на засіданнях
обласних методичних об’єднань, які
проводяться за межами технікуму
3. Наставництво молодих викладачів
4. Завідування цикловою комісією
Сума балів

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20
30
50

ІІ. Навчально-методична робота
1. Керівництво реальними дипломними
проектами
2. Написання, видання, перевидання підручників
3. Публікації у фахових джерелах інформації
4. Публікації в засобах масової інформації
5. Написання методичних рекомендацій
до виконання:
- курсового проектування;
- дипломного проектування
6. Підготовка акредитаційної справи
7. Надання допомоги в організації та
проведенні акредитації
8. Проведення та участь в олімпіадах:
- внутрітехнікумівських;
- обласних;
- всеукраїнських
9. Участь у розробці завдань до проведення обласних олімпіад
10. Рецензування
Сума балів

20
50
40
20

10
15
10
10
20
30
100
10
10

ІІІ. Відзнаки
1. Грамоти адміністрації технікуму
2. Грамоти міської, районної ради
3. Грамоти обласної адміністрації
4. Грамоти та відзнаки МОН України

20
30
40
50

Результати:
- загальна сума балів - ____________
- рейтингове місце - ____________
Директор технікуму, голова комісії
Заступник директора з навчальної роботи
Заступник директора з виховної роботи
Завідувач практичного навчання
Завідувач економіко-технічного відділення
Завідувач електротехнічного відділення
Голова циклової комісії
З рейтингом ознайомлений:
викладач ___________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

____________________________

А.В. Петрошук
О.М. Назарчук
О.М. Кудрявцева
Л.І. Фютак
О.Р. Косинський
В.В. Тарасюк
____________________

