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1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про визначення рейтингу циклових комісій 

Кам’янського медичного коледжу (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту», Статуту комунального вищого 

навчального закладу «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради», «Положення про організацію освітнього процесу в 

Кам’янському медичному коледжі». 

1.2. Положення встановлює порядок організації, проведення, а також 

оприлюднення рейтингів циклових комісій Комунального закладу вищої освіти 

«Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»             

(далі – Коледж). 

1.3. Рейтинг - кількісний показник результатів якості роботи циклових 

комісій, що формується за основними напрямами діяльності. За показниками 

рейтингу здійснюється оцінювання діяльності циклових комісій. 

1.4. Метою рейтингу циклових комісій є моніторинг якості управління та 

оцінка навчальної, наукової, профорієнтаційної, виховної, організаційної 

роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників, якості надання 

освітніх послуг, забезпечення змагальності та здорової конкуренції між  

членами академічної спільноти та циклових комісій Коледжу. 

1.5. Методика визначення рейтингу циклових комісій базується на таких 

концептуальних засадах: 

- прозорість - простота системи показників, за якими визначається рейтинг 

циклових комісій і можливість їх легкої перевірки; 

- достовірність - можливість отримання достовірної інформації про 

діяльність циклових комісій на підставі сформованої системи показників; 

- змістовність і повнота системи показників - можливість отримання з їх 

допомогою повної інформації про діяльність циклових комісій (система 

показників, за якими визначається рейтинг циклових комісій, охоплює 

основні напрями її діяльності й базується на показниках статистичної 

звітності, ліцензування та акредитації); 

- доступність - простота сприйняття методики тими, для кого вона 

призначена, та забезпечення вільного доступу до неї. 

1.4 Рейтинг проводиться на основі інформації про діяльність циклових 

комісій за звітній навчальний рік. 

1.6. Рейтинговому оцінюванню підлягають циклові комісії Коледжу. 

1.7. Інформація про здійснення рейтингового оцінювання та результатів 

рейтингу оголошується наказом директора Коледжу. 

1.8. Рейтинг проводять голови циклових комісій, методисти щорічно. 

 



2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

2.1 Критерій рейтингу - це види конкретної діяльності циклових комісій, 

що вимірюються кількісно, та є основою для обчислення загальної рейтингової 

оцінки. 

2.2. Рейтинг циклових комісій визначається за величиною суми набраних 

балів всіх викладачів циклових комісій віднесеної до сумарної кількості 

штатних одиниць науково-педагогічних і педагогічних працівників: 

РК = СБ /КВ, 

де СБ - сума балів, що враховує кваліфікаційні показники викладачів 

циклових комісій та результати діяльності циклових комісій, КВ - загальна 

кількість науково- педагогічних і педагогічних працівників. 

2.3 Перелік критеріїв рейтингування підсумкових балів зазначені у 

Додатку. 

2.4. Для проведення рейтингу циклових комісій готують та достовірно 

заповнюють форму для розрахунку рейтингу (оцінювання діяльності) 

викладача. 

2.5. Голова циклової комісії засвідчує власним підписом достовірність 

поданих даних і надає звіт в електронному та друкованому виглядах до 

методичного кабінету Коледжу. 

2.6. Для забезпечення справедливості та достовірності оцінювання і в 

разі виникнення сумнівів у достовірності поданих даних методисти мають 

право проводити вибіркову перевірку даних, зазначених у звітах. 

2.7. На основі рейтингових оцінок циклової комісії методисти 

формують рейтинг циклових комісій Коледжу. 

3. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГУ 

 

3.1. Результати рейтингового оцінювання є публічними. 

           3.2.Рейтинг циклових комісій оприлюднюється на педагогічний раді та 

на веб-сайті Коледжу. 

           3.3.Про отримані результати під час визначення рейтингу циклових 

комісій звітується на засіданні педагогічної ради Коледжу. 

           3.4.Інформація про результати рейтингового оцінювання циклових 

комісій розглядається на засіданнях циклової комісії. 

           3.5.Рейтинг є одним із видів заохочення й оцінки діяльності циклових 

комісій. Порядок заохочення за найкращі рейтингові показники 

встановлюється директором і профспілковим комітетом Коледжу. 

 

 



 

                                                                                                            Додаток  

 

Перелік показників для визначення рейтингу  

циклових комісій 

№ 

з/п 

Показник Формула розрахунку Бали  Примі

тка 

 

1 

Укладання і отримання картки 

передового педагогічного досвіду 

викладача циклової комісії 

    Кількість карток 
х
5  

 

 

2 

Наявність науково-методичних 

матеріалів, представлених на 

офіційному сайті циклової 

комісії,або сторінці циклової 

комісії офіційного сайту коледжу 

Кількість матеріалів
 х
2   

3 

 

Наявність науково-методичних 

публікацій у фахових виданнях 

(наукового спрямування, а не 

педагогічного) 

 Кількість публікацій
 х
10   

4 

 

Наявність науково-методичних 

публікацій у педагогічних 

виданнях (наукового спрямування, 

а не педагогічного) 

Кількість публікацій
 х
10   

5 

 

Публікації статей у виданнях з 

імпакт-фактором та/або таких, які 

індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних 

Scopus або Web of Science 

Кількість публікацій
 х
20   

6 Публікації статей у іноземних 

виданнях, що індексуються 

іншими науко метричними базами 

даних (Index Copernicus.Google 

Scholar та ін.) 

Кількість публікацій
 х
20   

7 Наявність студентських наукових і 

тематичних гуртків,що очолюють 

викладачі циклової комісії 

Кількість гуртків
 х
25   

8 Участь студентів у Міжнародних 

та Всеукраїнських наукових 

конференціях, семінарах, круглих 

столах, відео мостах тощо) 

Кількість студентів
 х
2   

 

*Усі показники повинні бути підтверджені копіями документів – надається 

сертифікат, свідоцтво, зі  збірника тез  перша, друга та сторінка із змісту, де 

вказано прізвище автора. 


