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1. 3агальнi положення

1.1. Це Положення визначае мету, основю завдання, принципи та

механiзм реалiзацi"i рейтингового оцiнювання професiйно'i дiяльностi науково-

педагогiчних працiвникiв Днiпропетровсько"i академi'i музики iM. М. Глiнки

(далi - Академiя), Професiйна дiяльнiсть науково-педагогiчного працiвника

включае в себе навчальну, методичну, наукову, концертно-виконавську, творчу

та органiзацiйну роботи,

1.2. Рейтингове оцiнювання професiйно'i дiяльностi науково-педагогiчних

працiвникiв Е:складовою системи забезпечення якостi освiтньо"i дiяльностi та

якостi вищо'i освiти (система внутрiшнього забезпечення якостi) у Академi'i.

1.3, Рейтингове оцiнювання професiйно"i дiяльностi науково-педагогiчних
. , ,

пращвниКlВ проводиться за наСЛlдками кожного навчального року.

1.4, Рейтинговому оцiнюванню пiдлягае професiйна дiяльнiсть YCIX

штатних науково-педагогiчних працiвникiв Академi'i,

2. Мета, OCHOBHiзавдання та принципи

рейтингового оцiнювання

2.1, Метою впровадження рейтингового ОЦlНювання професiйноi'
, ,

ДIЯЛЬНОСТl haykobo-педагоГlЧНИХ
. ,

працlВНИКlВ Днiпропетровсько'i Академi'i

музики iM. М. Глiнки е:

• Пlдвищення результативносТl професiйно'i
. .

ДIЯЛЬНОСТl науково-
, "педагоГlЧНИХ працlВНИКlВ;

. .. .
• мотиващя haykobo-педагоГlЧНИХ працlВНИКlВ до удосконалення якосТl

навчальнOl, HaYKoBo'i та методичнOl
, .

ДIЯЛЬНОСТl, Пlдвищення РlВня 'ix

професiоналiзму;

• розвиток творчOl 1НlЦJaТИВИта професiйне зростання YCIXпрацiвникiв

Академii';

• стимулювання Р13НИХ видlВ
, ,

Д1ЯЛЬНОСТl науково- педагоГl чних
. .. ., '" .працlВНИКlВ, яКl спрямоваю на Пlдвищення ЯКОСТlВИЩOlОСВlТи;



• стимулювання нових напрямlВ наукових ДОСЛlДжень та вдосконалення

науково-методично'i основи викладацько"i дiяльностi;
.. ... .. .

• аКТИВlзаЦlЯ ВИДIВ ДIЯЛЬНОСТlhaykobo-педагоГlЧНИХ працlВНИКlВ, ЯКl

сприяють пiдвищенню рейтингу Академi"i в цiлому,

2,2, Основними завданнями рейтингового оцшювання професiйно"i

дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв Академi"i с:

• розроблення
..,

використання сдиних комплекс них критеРllВ для

оцiнювання i контролю рiвня та ефективностi дiяльностi науково-педагогiчних
, ,

прашвниКlВ;

• створення iнформацiйноi' бази, що всебiчно вiдображас професiйну
. . " .ДlЯЛЬНlсть haykobo-педагоГlЧНИХ працlВНИКlВ;

• виявлення недошКlВ i проблемних питань в дiяльностi науково-
. ..

педагоГlЧНИХ працlВНИКlВ;

• вдосконалення дiяльностi через критичний
. .. .

результативносТl власнOl праш;

вiдвертий анашз

• формування науково-педагогiчного складу Академii' з урахуванням

iндивiдуального внеску у пiдвищення рейтингу Академi'i в цiлому;

• формування системи матершльного морального стимулювання

дiяльностi науково-педагогiчних працiвникiв для подальшого Ухзаохочування,

2,3, Рейтингове оцiнювання професiйно'i дiяльностi науково-педагогiчних

працiвникiв базусться на принципах плановостi, об'сктивностi, прозоростi,

глаСНОСТ1.

Об' сктивнiсть ОЦ1Нювання забезпечусться ОПТИМIЗаЦlСЮ перешку

показниКlВ, що характеризують професiйну дiяльнiсть науково-педагогiчного

праЦlвника.



3. Органiзацiя та "роведення рейтингового оцiнювання

3.] . Оцiнювання професiЙНОl
. .

ДlяльносТ1 haykobo-педагоГlЧНИХ
. . . .

прац1ВНИКlВпро водиться наприКlНЦl кожного навчального року.

3.2. Оцiнюванню пiдлягають Bci види професiЙНОl дiяльностi науково-

педагоГlЧНОГО праЦ1Вника: навчальна, методична, наукова, концертно-

виконавська, творча та органiзацiйна робота.

Bci види роботи
. .

та ВlДведею на них години вiдображенi у

iндивiдуальному планi роботи науково-педагогiчного працiвника на навчальний

piK, який складаеться на початку кожного навчального року (згiдно Додатку 1).

Норми облiку показникiв для розрахунку годин за результатами кожного

виду дiяльностi У поточному навчальному роцi затверджуеться Вченою радою

Академi·i.

Науково-педагогiчнi прац1ВНИКИ наприкiнцi навчального року роблять

вiдмiтку про виконання кожного виду роботи iндивiдуального плану. Висновки

про виконання роботи шдписуються завiдувачем кафедри та здаються

проректору з наУКОВОlроботи.

3.3. Визначення рейтингу науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюеться за

бальною шкалою оцiнок. Рейтинговий бал haykobo-педагоГlЧНОГО праЦlвника

визначаеться як сума унормованих балiв за навчальну роботу (аудиторне

(навчальне) навантаження) та методичну, наукову, концертно-виконавську,

творчу, органiзацiйну дiяльнiсть. Максимальна кiлькiсть балiв дорiвнюе 100.

Рейтинг = Навч.+Мет.+Наук.+К.тв.+Орг.= 100 балiв.

При навантаженнi на одну ставку необхiдно виконати 1440 годин рiчного

навантаження, на 0,75 ставки - 1080 годин, на 0,5 ставки - 720 годин, на 0,25

ставки - 360 годин, що складае 100 балiв рейтингу.

3.4. Iндивiдуальнi плани роботи (або звiти) haykobo-педагоГlЧНИХ

працiвникiв подаються заВlДувачу кафедри разом з матершлами, що

ПlДтверджують зазначену в них iнформацiю. Пiсля обговорення та

затвердження на засiданнi кафедри iндивiдуальнi плани роботи науково-

педагогiчних працiвникiв подаються проректору з HaYKoBoi'роботи.



3.5. Вiдповiдальнiсть за додержанням термlНШ подач\ матершЛlВ,

ДOCTOВlPН1CTЬданих, наведених у iндивiдуальних планах роботи науково-

педагогiчних працiвникiв, несуть завiдувачi кафедрами.

lндивiдуальнi плани роботи вс\х haykobo-педагоГJЧНИХ
. .

працшниКlВ

зберiгаються протягом усього TepMlНY роботи haykobo-педагоГJЧНОГО

працiвника на вiдповiднiй посадi.

4. Наслiдки рейтингового оцiнювання професiйно'i дiяльностi

науково-педагогiчних працiвникiв

4.1. За наслiдками рейтингового оцiнювання професiйно'i дiяльностi

науково-педагогiчного працiвника piBeHb його професiйноi' компетентностi та

ефективностi роботи на займанiй посадi (в цiлому та за видами дiяльностi)

може бути визнаним як високий, достатнiй або низький.

4.2. Рiшення про встановлення граничних балiв щодо визначення ршня

професiйно'i компетентностi та ефективностi роботи haykobo-педагоГJЧНИХ

працiвникiв прийма€ Вчена рада Академi'i (щорiчно до 1 жовтня) за наслiдками

обговорення результатiв рейтингового оцiнювання Ух професiйно'i дiяльностi в

цiлому по Академi'i.

4.3. Високий piBeHb професiйно'i компетентностi та ефективностi роботи

науково-педагогiчного працiвника на займанiй посадi € пiдставою для його
. .

матершльного \ морального заохочення.

4.4. Низький piBeHb професiйноi' компетентностi та ефективностi роботи €

пiдставою для попередження науково-педагогiчного працiвника про його

неповну вiдповiднiсть займанiй посадi та розгляду в подальшому питання про

продовження з ним трудового договору (контракту),

контракту на новий TepMiH.

тобто пiдписання



Додаток 1.

НОРМИЧАСУ
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛIКУ

НАВЧАЛЬНОТ, МЕТОДИЧНОТ, НАУКОВОТ, КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОТ,
ОРГ АНIЗАЦIЙНОТ РОБОТИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ
ДНIПРОПЕТРОВСЬКОТ AKAДEMIТ МУЗИКИ 1М. М. ГЛIНКИ

N!! Вид роботи I Норми часу та обсяг
] 2 I 3

Методична робота

1 Написання навчально'i
програми

~--~~- -_. 100 г. за ll1porp.
2 Проведення вiдкритого тематичного 20 г. за 1 заняття

уроку
') Написання методично'i роз робки 50 г. за 1роботу-'

(рекомендацiй)
4 Написання конспекту лекцiй 50 г. за 1 дисцип.

5 Написання методичного матерiалу до 80 г. за 1 дисцип.
самостiЙн.О'i роботи студентiв з
ДИСЦИПЛlн

6 Написання анотацiй, вiдгукiв на рiзнi 1Ог. за 1роботу
види науково! та творчо'i роботи

7 Складання комплекту контрольних 50 г. за 1дисцип.
завдань

8 Пiдвищення квалiфiкацi'i 72 г. за курс лекцiй

Наукова робота

1 Написання дисертацii', монографi'i, 300 г. за 1 д. а.
пiдручника, навчального посiбника,
словника, ДОВ1Дника

2 Написання науково! cTaTTi, доповiдi на 100 г. за один вид роботи
конференцiю

') Керiвництво студентськими науковими 50 г. за один вид роботи-'
та творчими працями (конференцi'i,

. . о.. .семшари, стаТТl, рецеНЗl1; концертН1,
конкурснiвиступи)

4 Участь у науковiй конференцi'i 100 г. за одну конференцiю

-_.- "~M'



Концертно-виконавська, творча робота

1 Сольний концерт 300 г.

2 Написання музичних композицiй рiзних до 100 г. на piK
жанрlВ

,.,
Iнструментування,перекладення, до 100 г. на piK-'
аранжування музичних творlВ

4 Розшифровка фольклорних записiв 1О г. за один TBip

5 Участь у роботi журi творчих заходiв 20 г. за один захiд

6 Виступ у складi ансамблю, оркестру, 100 Г.. .
у ЯКОСТlдиригента, СОЛ1ста

Органiзацiйна робота

1 Участь у роботi вчено'i ради Академi'i 20 г. на piK

- --
2 Участь у роботi кафедри,

приймальноi' KOMici'i 30 г. на piK

3 Культурно-виховна робота в 1О г. за захiд
студентському колективi, виховна робота
у гуртожитку

--

4 Органiзацiя концертiв студентiв класу 50 г. на piK

5 Лекторська робота 20 г. за один виступ

6 ПрофорiЕ'нтацiйна робота 30 г. на piK
(на одного абiтурiЕ'нта)


