
 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Положення про Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ та документів системи управління якістю, визначає критерії, методику та 

порядок проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників і є необхідною умовою для вирішення поточних та перспективних 

завдань, що визначені у вищезазначених документах. 

1.2. Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників є складовою загальної системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ, 

індикатором результативності системи забезпечення якості освітнього процесу і 

являє собою комплекс показників, які характеризують основні види діяльності 

науково-педагогічних працівників інституту. 

1.3. Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників 

інституту здійснюється з метою підвищення якості навчального процесу, 

ефективності роботи науково-педагогічних працівників, стимулювання 

постійного прагнення до поглиблення професійних знань, удосконалення 

педагогічної майстерності, підвищення творчої активності, пробудження здорової 

змагальності у колективі, комунікації із здобувачами вищої освіти. 

1.4. Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників 

інституту розраховується на принципах об’єктивності та комплексності. 

1.5. Система оцінки якості діяльності науково-педагогічних працівників 

сприятиме аналізу їх роботи, вдосконаленню конкурсного відбору кадрів, системи 

стимулювання, розвитку педагогічної майстерності. 

1.6. Учасниками обчислення рейтингу є: 

- штатні науково-педагогічні працівники; 

- студенти; 

- експерти (завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники 

кафедр/факультетів, члени проектних груп, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти, представники деканатів та директорату). 



 

1.7. Рейтингова оцінка науково-педагогічного працівника визначається 

щорічно наприкінці навчального року. 

2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ 

2.1. Виходячи з того, що серед багатьох видів діяльності ВТЕІ 

КНТЕУ ключовим є надання освітніх послуг, до основних видів робіт 

(індикаторів успіху) науково-педагогічних працівників належать: 

- навчальна; 

- методична; 

- наукова; 

- виховна; 

- організаційна. 

2.2. При обчисленні рейтингової оцінки враховуються: 

- обсяг і якість виконаних науково-педагогічними працівниками усіх видів 

робіт; 

- професійна компетентність, педагогічна майстерність; 

- результати анкетування. 

 

3. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1. Рейтингове оцінювання діяльності розраховується для науково-

педагогічних працівників інституту, які працюють на посадах професора, доцента, 

старшого викладача, асистента за основним місцем роботи.  

3.2. Для розрахунку застосовується бальна система, за якою оцінюється 

кожний показник роботи науково-педагогічного працівника. 

3.3. Оцінка якості діяльності науково-педагогічного працівника  

здійснюється на підставі наданої ним повної та достовірної інформації щодо усіх 

видів його діяльності (ксерокопій статей, сертифікатів про участь у конференціях 

та інших заходах, дипломів про відзначення студентських робіт, рецензій, 

запрошення на участь у заходах за межами ВТЕІ КНТЕУ тощо) за системою 

показників (додаток 1). До рейтингу включаються статті, тези конференцій, 



 

патенти, що відповідають профілю кафедри, навчальній спеціальності або 

загальному профілю інституту та (або) написані в рамках відкритих науково-

дослідних тем, що відповідають таким профілям. 

3.4. Загальна кількісна оцінка (рейтинг) визначається підсумовуванням 

балів, при якому враховуються усі види діяльності науково-педагогічного 

працівника. 

3.5. Загальна сума балів, що підрахована за показниками, наведеними у 

додатку 1, є основою для розрахунку рейтингу науково-педагогічного працівника. 

Вона коригується балами, які враховують:  

- висновки експертів (додаток 2) щодо якості проведення всіх видів 

навчальних занять;  

- результати анкетування (додаток 3): 

3.6. Висновки експертів надаються завідувачу кафедри після відвідування 

навчального заняття: 

- експертом – науково-педагогічним працівником – згідно з графіком 

взаємних відвідувань; 

- експертом-представником групи самоаналізу, деканату, групи контролю 

організації і якості освітнього процесу – вибірково. 

3.7. Анкетне опитування студентів  проводиться деканатами один раз на 

рік (після екзаменаційної сесії) у всіх групах за затвердженою методикою.  

3.8. Обчислення рейтингу здійснюється особисто науково-педагогічними 

працівниками на підставі заповнених додатків 1, 2, 3 аналізується експертами від 

кафедри/факультету та за підписом завідувача кафедри і декана передається 

заступникам директора з навчально-методичної роботи та з навчально-виховної 

роботи, які виставляють додаткові бали окремим науково-педагогічним 

працівникам за виконання певних доручень, участь в організації та проведенні 

факультетських/інститутських заходів. 
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