








Додаток 1 

 
Рейтинг викладача 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради за  _____________ 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача ____________________________ 

Кафедра ______________________________________   
 

№ 

з/п 

 

 

Основні показники роботи викладача 

 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

виконаної 

роботи 

Кількість 

одиниць 

виконаної 

роботи 

 

Кількість 

балів 

1. Науково-дослідницька робота   

1. Захист дисертації:    

  докторська 500   

  кандидатська 250   

2. Присвоєння вченого звання та отримання за результатами засідання 

Атестаційної комісії МОН атестата: 
   

  професора 100   

  доцента 50   

3. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена разової спеціалізованої 
вченої ради 

100   

4. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою) 

50   

5. Головний редактор/відповідальний секретар наукового фахового 

видання, яке включено до Переліку наукових фахових видань України 

категорії Б 

75   

6. Членство у редакційних колегіях наукових видань, які включено до 
Переліку наукових фахових видань України категорії Б 

50   

7. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня 
100   

8. Монографія, опублікована в українському видавництві 150   

9. Монографія, опублікована в закордонному видавництві офіційною 
мовою Європейського Союзу 

100   

10. Розділ (частина) в колективній монографії, опублікована в українському 

видавництві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора) 

80   

11. Розділ (частина) в колективній монографії, опублікована в 

закордонному видавництві офіційною мовою Європейського Союзу 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

80   

12. Публікація у періодичних наукових виданнях, що включені до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

100   

13. Публікація у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України категорії Б: 
   

  одноосібна  80   

  у співавторстві 40   

 Публікація у наукових фахових виданнях «Академічні студії», 

засновником яких є КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 
обласної ради 

   

  одноосібна  90   

  у співавторстві 45   

14. Участь у конференціях, рекомендованих МОН України (відповідно до 

переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 

поточному році) з публікацією матеріалів 

   



  доповідь на пленарному засіданні 40   

  виступ на секційному засіданні 30   

  публікація матеріалів 20   

15. Участь у конференціях з професійної тематики    

  доповідь на пленарному засіданні 25   

  виступ на секційному засіданні 20   

  публікація матеріалів 15   

16. Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), 

та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної 

тематики 

15   

17. Організація та проведення в коледжі конференції, семінару, симпозіуму, 
форуму, пленеру, «круглого столу» та ін. 

50   

18. Рецензування/редагування навчально-методичних праць (підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, словників, 

довідників та ін.) 

15   

19. Рецензування/опонування дисертацій 40   

20. Рецензування рукописів наукових статей, що подаються до друку                          

у наукові фахові видання 
20   

21. Керівництво науковою роботою студентів:    

  наукове керівництво студентом, який посів призове місце у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
із галузей знань, спеціальностей 

80   

  керівництво студентом, який зайняв призове місце у I турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузей знань, спеціальностей 

50   

22. Наукове керівництво студентом з опублікуванням:    

  наукової статті 20   

  тез 10   

23. Наукове керівництво студентом-учасником наукових конференцій, 
рекомендованих МОН України (відповідно до переліку міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої 

освіти і молодих учених у поточному році) з опублікуванням матеріалів 

20   

24. Укладання збірників наукових праць, матеріалів конференцій 20   

25.  Перемога у конкурсі Ради молодих вчених при МОН України «Молодий 
вчений року»» 

50   

Кількість балів 2580   

2. Міжнародна співпраця   

1. Участь в укладанні угоди про співпрацю з закордонними закладами 
освіти та науковими установами, міжнародними організаціями 

50   

2. Організація науково-методичних заходів щодо реалізації укладених 

угод про співпрацю з закордонними закладами освіти та науковими 

установами, міжнародними організаціями, у тому числі програм 
подвійних дипломів. 

70   

3. Участь у реалізації міжнародних грантових досліджень 50   

4. Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, 

форумах, мистецьких проєктах, які проводяться за кордоном: 

 публікація тез/статті, звіту за виконанням проєкту українською 
мовою; 

 публікація тез/статті, звіту за виконанням проєкту іноземними 

мовами (мовами ЄС). 

 

 

 

20 

 

40 

 

  

5. Проведення міжнародних наукових заходів на базі коледжу, у тому 

числі з питань інтеграції в ЄПВО та Європейський дослідницький 
простір 

 Організація та проведення  

 Участь у підготовці  

 

 

 

50 

30 

  

6. Підготовка студентів до участі в міжнародних наукових,    



інтелектуальних, мистецьких конкурсах та фестивалях, спортивних 

змаганнях: 

  перемога (І – ІІІ місце) 40   

  участь у заходах 20   

7. Підготовка студентів до участі у міжнародних конкурсах грантових 
проектів (підготовка аплікаційних заявок) та конкурсах стипендійних 

програм. 

50   

8. Наявність сертифікатів, які засвідчують володіння англійською або 

іншою мовою країн Євросоюзу на рівні В2, С1, С2 (крім викладачів 
іноземної мови) 

20   

Кількість балів 440   

3. Навчально-методична та інноваційна робота робота   

1. Підручник, навчальний посібник (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), рекомендований до друку вченою радою коледжу 
50   

2. Навчально-методичні матеріали: методичні рекомендації, вказівки, 

практикуми, конспекти лекцій, посібники для самостійної роботи 

студентів, збірник, словник, довідник та ін. 

30   

3. Доповідь на педагогічній раді  50   

4. Виступ на вченій, педагогічній, науково-методичній, методичній, 

адміністративній раді коледжу 
20   

5. Виступ на вченій раді факультету 10   

6. Доповідь на засіданні регіонального (обласного) методичного 
об’єднання 

30   

7. Проходження онлайн-курсів, курсів підвищення кваліфікації (наявність 

сертифіката, підтверджуючих документів) 
20   

8. Проходження тренінгів, вебінарів (наявність сертифіката, 

підтверджуючих документів) 
5   

9. Проведення в коледжі тренінгів, вебінарів, майстер-класів 30   

10. Підготовка та проведення публічних лекцій із навчальних дисциплін у 

межах Днів науки, Тижнів факультетів 
50   

11. Підготовка та проведення гостьових лекцій  з навчальних дисциплін                
(у тому числі бінарних) для здобувачів вищої освіти українських  ЗВО. 

60   

12. Підготовка та проведення гостьових лекцій з навчальних дисциплін (у 

тому числі бінарних) для здобувачів вищої освіти зарубіжних  ЗВО. 
80   

13. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік. 

100   

14. Проектування змісту вибіркових освітніх компонентів, розроблення їх 

анотацій 
25   

15. Методичний супровід студентів                    у підготовці та проведенні 
публічних показових навчальних занять (уроків, тренувальних занять 

тощо) з дітьми дошкільного віку та школярами. 

40   

16. Упровадження новітніх технологій і концепцій в освітньому, виховному 

та управлінському процесах (Moodle, Lego та ін.) 
30   

17. Упровадження нововведень у комп’ютеризації, телекомунікації, 

матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу на рівні 

коледжу. 

30   

18. Вивчення та узагальнення інноваційного педагогічного досвіду та його 
поширення, впровадження в практику, що підтверджується науково-

методичними розробками, науковими публікаціями у рецензованих 

виданнях, проведенням показових навчальних занять зі студентами. 

30   

19. Підготовка студентів-переможців предметних олімпіад та конкурсів, 
наукових, творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань (І-ІІІ 

місце): 

   

  всеукраїнських 30   

  обласних, міських 20   

  в межах закладу  10   



20. Участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів 15   

21. Складання іспиту на рівень володіння державної мови 75   

22. Участь у обласній виставці науково-методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» 

15   

23.  Перемога у конкурсах фахової майстерності 30   

24. Участь у конкурсах фахової майстерності 15   

25. Перемога у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності 
«Педагогічний Оскар» 

25   

29. Участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності 

«Педагогічний Оскар» 
15   

Кількість балів 940   

4. Організаційна та громадська робота   

1. Присвоєння почесного звання:     

  «Народний артист», «Народний вчитель», «Заслужений діяч 
мистецтв», «Заслужений тренер України», «Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України» 

100   

  «Заслужений артист», «Заслужений вчитель», «Заслужений 

працівник культури», «Заслужений майстер спорту України», 

«Заслужений працівник освіти» 

50   

2. Робота у складі:    

  галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої  освіти 

50   

  експертних рад Державної служби якості освіти 50   

  науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 

вищої/фахової передвищої освіти МОН України 

50   

  науково-методичних підкомісій з вищої/фахової передвищої 

освіти МОН України 

30   

  Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти 50   

  робочої групи при МОН з розробки нормативних документів  50   

3. Організаційна робота на посаді:    

  гаранта ОПП 100   

  члена робочої (проектної) групи ОПП 30   

  завідувача кафедри 30   

  голови циклової комісії 20   

4. Виконання обов’язків:    

  голови вченої/педагогічної ради 50   

  секретаря вченої/педагогічної ради 40   

  голови науково-методичної/методичної ради 40   

  секретаря науково-методичної/методичної ради 30   

5. Виконання обов’язків під час проведення ЗНО:    

  відповідального/помічника відповідального пункту тестування 50   

  старшого інструктора/інструктора 30   

  чергового 10   

6. Виконання обов’язків:    

  адміністратора на платформі дистанційної освіти G Suite for 

Education 

100   

  адміністратора з використання антиплагіатної програми 
Strikeplagiarism.com  

80   

  адміністратора Репозитарію коледжу. 80   

7. Оформлення (графічне, дизайн і т.п.) наукових, культурно-мистецьких, 

спортивних заходів та подій 
30   

8. Виконання обов’язків голови профкому працівників/студентів коледжу 30   

9. Участь у роботі Ради директорів закладів фахової передвищої освіти:    

  виконання обов’язків голови Ради 50   

  виконання обов’язків методиста Ради 30   



  керівництво обласним методичним об’єднанням  20   

  виступ на обласному методичному об’єднанні 15   

10. Участь в обласних спортивних змаганнях серед викладачів 30   

11. Робота у складі журі конкурсів та фестивалів:    

  міжнародних 40   

  всеукраїнських 30   

  обласних 20   

  міських 10   

12. Виконання обов’язків секретаря приймальної комісії 50   

13. Виконання обов’язків:    

  голови Ради молодих науковців 30   

  заступників голови Ради молодих науковців 20   

14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ 
проблемною групою та ін. 

20   

15. Професійна діяльність в громадських організаціях та об’єднаннях 20   

 Організаційна робота викладача з наповнення профілю у Репозитарії 

коледжу: 
5-10 публікацій  

10-20 публікацій 

понад 20 публікацій  

 

 

10 

20 

30 

  

Кількість балів 1625   

5. Виховна робота   

1. Організація та проведення святкових вечорів, концертних програм, 

тематичних виховних заходів у коледжі, місті, області 
50   

2. Підготовка та організація творчих культурно-мистецьких/спортивних 
проектів та програм в коледжі 

30   

3. Виконання обов’язків куратора академічної групи  ОС бакалавр 30   

4. Публікації про коледж у друкованих засобах масової інформації, 

виступи на телебаченні 
30   

5. Керівництво постійно діючим творчим колективом     

  студентів 20   

  викладачів 10   

Кількість балів 170   

Загальна кількість балів 5755   

 

 

Викладач за рік має набрати не менше 350 балів 
  

 

 



Додаток 2 

Рейтинг викладача 

Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради за _______________ 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача ____________________________ 

Циклова комісія ______________________________________   

 

№ 

з/п 

 

 

Основні показники роботи викладача 

 

Максимальн
а кількість 

балів за 

одиницю 
виконаної 

роботи 

Кількість 
одиниць 

виконаної 

роботи 

 
Кількість 

балів 

1. Науково-дослідницька робота   

1. Захист дисертації:    

  докторська 500   

  кандидатська 250   

2. Монографія, опублікована в українському видавництві 150   

3. Монографія, опублікована в закордонному видавництві офіційною 
мовою Європейського Союзу 

100   

4. Розділ (частина) в колективній монографії, опублікована в українському 

видавництві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора) 

80   

5. Розділ (частина) в колективній монографії, опублікована в 

закордонному видавництві офіційною мовою Європейського Союзу 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

80   

6. Публікація у періодичних наукових виданнях, що включені до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

100   

7. Публікація у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України категорії Б: 
   

  одноосібна  80   

  у співавторстві 40   

 Публікація у наукових фахових виданнях «Академічні студії», 

засновником яких є КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 
обласної ради 

   

  одноосібна  90   

  у співавторстві 45   

8. Участь у конференціях, рекомендованих МОН України (відповідно до 

переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 

поточному році) з публікацією матеріалів 

   

  доповідь на пленарному засіданні 40   

  виступ на секційному засіданні 30   

  публікація матеріалів 20   

9. Участь у конференціях з професійної тематики    

  доповідь на пленарному засіданні 25   

  виступ на секційному засіданні 20   

  публікація матеріалів 15   

10. Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), 

та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної 

тематики 

15   

11. Організація та проведення в коледжі конференції, семінару, симпозіуму, 

форуму, пленеру, «круглого столу» та ін. 
50   

12. Рецензування/редагування навчально-методичних праць (підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, словників, 
довідників та ін.) 

15   

13. Рецензування рукописів наукових статей, що подаються до друку                          20   



у наукові фахові видання 

14. Наукове керівництво студентом з опублікуванням:    

  наукової статті 20   

  тез 10   

15. Наукове керівництво студентом-учасником наукових конференцій, 

рекомендованих МОН України (відповідно до переліку міжнародних, 
всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої 

освіти і молодих учених у поточному році) з опублікуванням матеріалів 

20   

16. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена разової спеціалізованої 

вченої ради 

100   

17. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою) 

50   

18. Укладання збірників наукових праць, матеріалів конференцій 20   

Кількість балів 1985   

2. Міжнародна співпраця   

1. Участь у реалізації міжнародних грантових досліджень 50   

2. Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, 
форумах, мистецьких проєктах, які проводяться за кордоном: 

 публікація тез/статті, звіту за виконанням проєкту українською 

мовою; 

 публікація тез/статті, звіту за виконанням проєкту іноземними 

мовами (мовами ЄС) 

 

 

 

20 

 

40 

  

3. Проведення міжнародних наукових заходів на базі коледжу, у тому 

числі з питань інтеграції в ЄПВО та Європейський дослідницький 

простір: 

 організація та проведення; 

 участь у підготовці  

 

 

 

50 

30 

  

4. Підготовка студентів до участі в міжнародних наукових, 
інтелектуальних, мистецьких конкурсах та фестивалях, спортивних 

змаганнях: 

   

  перемога (І – ІІІ місце) 40   

  участь у заходах 20   

5. Підготовка здобувачів освіти до участі у міжнародних конкурсах 

грантових проектів (підготовка аплікаційних заявок) та конкурсах 

стипендійних програм 

50   

Кількість балів 300   

3. Навчально-методична та інноваційна робота   

1. Підручник, навчальний посібник (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), рекомендований до друку методичною/науково-
методичною радою 

50   

2. Навчально-методичні матеріали: методичні рекомендації, вказівки, 

практикуми, конспекти лекцій, посібники для самостійної роботи 

студентів, збірник, словник, довідник та ін. 

30   

3. Доповідь на педагогічній раді  50   

4. Виступ на вченій, педагогічній, науково-методичній, методичній, 

адміністративній раді коледжу 
20   

5. Доповідь на засіданні регіонального (обласного) методичного 

об’єднання 
30   

6. Проходження онлайн-курсів, курсів підвищення кваліфікації (наявність 

сертифіката, підтверджуючих документів) 
20   

7. Проходження тренінгів, вебінарів (наявність сертифіката, 

підтверджуючих документів) 
5   

8. Проведення в коледжі тренінгів, вебінарів, майстер-класів 30   

9. Підготовка та проведення публічних лекцій із навчальних дисциплін у 

межах Днів науки, науково-методичних тижнів 
50   



10. Підготовка та проведення гостьових лекцій  з навчальних дисциплін                

(у тому числі бінарних) для здобувачів вищої освіти українських  ЗВО. 
60   

11. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік. 

100   

12. Підготовка студентів-переможців предметних олімпіад та конкурсів, 
наукових, творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань (І-ІІІ 

місце): 

   

  всеукраїнських 30   

  обласних, міських 20   

  в межах закладу  10   

13. Участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів 15   

14. Складання іспиту на рівень володіння державної мови 75   

15. Участь у обласній виставці науково-методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині» 
15   

16. Перемога у конкурсах фахової майстерності 30   

17. Участь у конкурсах фахової майстерності 15   

18. Перемога у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності 

«Педагогічний Оскар» 
25   

19. Участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності 
«Педагогічний Оскар» 

15   

20. Проектування змісту вибіркових освітніх компонентів, розроблення їх 

анотацій 
25   

21. Методичний супровід студентів  у підготовці та проведенні публічних 
показових навчальних занять (уроків, тренувальних занять тощо) з 

дітьми дошкільного віку та школярами 

40   

22. Упровадження новітніх технологій і концепцій в освітньому, виховному 

та управлінському процесах (Moodle, Lego та ін.) 
30   

23. Упровадження нововведень у комп’ютеризації, телекомунікації, 

матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу на рівні 

коледжу. 

30   

24. Вивчення та узагальнення інноваційного педагогічного досвіду та його 
поширення, впровадження в практику, що підтверджується науково-

методичними розробками, науковими публікаціями у рецензованих 

виданнях, проведенням показових навчальних занять зі студентами 

30   

Кількість балів 850   

4. Організаційна та громадська робота   

1. Присвоєння почесного звання:     

  «Народний артист», «Народний вчитель», «Заслужений діяч 

мистецтв», «Заслужений тренер України», «Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України» 

100   

  «Заслужений артист», «Заслужений вчитель», «Заслужений 

працівник культури», «Заслужений майстер спорту України», 
«Заслужений працівник освіти» 

50   

2. Робота у складі:    

  галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої  освіти 

50   

  експертних рад Державної служби якості освіти 50   

  науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 

вищої/фахової передвищої освіти МОН України 

50   

  науково-методичних підкомісій з вищої/фахової передвищої 

освіти МОН України 

30   

  Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти 50   

  робочої групи при МОН з розробки нормативних документів  50   

3. Організаційна робота на посаді:    

  гаранта ОПП 100   

  члена робочої (проєктної) групи ОПП 30   



  голови циклової комісії 20   

4. Виконання обов’язків:    

  голови педагогічної ради 50   

  секретаря педагогічної ради 40   

  голови науково-методичної/методичної ради 40   

  секретаря науково-методичної/методичної ради 30   

5. Виконання обов’язків під час проведення ЗНО:    

  відповідального/помічника відповідального пункту тестування 50   

  старшого інструктора/інструктора 30   

  чергового 10   

6. Виконання обов’язків:    

  адміністратора на платформі дистанційної освіти G Suite for 
Education 

100   

  адміністратора з використання антиплагіатної програми 

Strikeplagiarism.com  

80   

  адміністратора Репозитарію коледжу. 80   

7. Виконання обов’язків голови профкому працівників/студентів коледжу 30   

8. Участь у роботі Ради директорів закладів фахової передвищої освіти:    

  виконання обов’язків голови Ради 50   

  виконання обов’язків методиста Ради 30   

  керівництво обласним методичним об’єднанням  20   

  виступ на обласному методичному об’єднанні 15   

9. Участь в обласних спортивних змаганнях серед викладачів 30   

10. Робота у складі журі конкурсів та фестивалів:    

  міжнародних 40   

  всеукраїнських 30   

  обласних 20   

  міських 10   

11. Виконання обов’язків секретаря приймальної комісії 50   

12. Виконання обов’язків:     

  голови Ради молодих науковців 30   

  заступників голови Ради молодих науковців 20   

13. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою та ін. 
20   

14. Професійна діяльність в громадських організаціях та об’єднаннях 20   

15. Організаційна робота викладача з наповнення профілю у Репозитарії 
коледжу: 

5-10 публікацій  

10-20 публікацій 
понад 20 публікацій  

 

 

10 

20 

30 

  

Кількість балів 1565   

5. Виховна робота   

1. Організація та проведення святкових вечорів, концертних програм, 

тематичних виховних заходів у коледжі, місті, області 
50   

2. Підготовка та організація творчих культурно-мистецьких/спортивних 

проектів та програм в коледжі 
30   

3. Виконання обов’язків куратора академічної групи  ОС бакалавр 30   

4. Публікації про коледж у друкованих засобах масової інформації, 

виступи на телебаченні 
30   

5. Керівництво постійно діючим творчим колективом     

 студентів 20   

 викладачів 10   

Кількість балів 170   

Загальна кількість балів 4870   

Викладач за рік має набрати не менше 250 балів 



Додаток 3 

 

Кількість балів, набрана викладачами кафедри/циклової комісії 

____________________________________ 
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Усього 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

…        

Усього       
 

 

 

Завідувач кафедри/ 

Голова циклової комісії                                  ____________________ 

 


