
Методична робота викладачів 
як засіб професійного 

розвитку: рейтинг викладачів, 
циклових комісій, атестація –

інструменти мотивації 
педагогів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 



Інноваційна діяльність – це гарно організована, 
раціональна і систематична робота.

П. Друкер
Ваша сила – віра в себе. Ваша свобода –
відповідальність за власний розвиток. Ваші 
здібності – культура самостворення. 

А. Смоловик
Всередині нас криються потенційні творчі 
можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб 
розкрити цей потенціал.

Мартін Лютер Кінг



ОС «Бакалавр»

Спеціальності

Код Назва

071 Облік і оподаткування

121 Інженерія програмного забезпечення

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій



Код Назва спеціальності

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
121 Інженерія програмного забезпечення
193 Геодезія та землеустрій
192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»



1530 здобувачів освіти навчаються у коледжі

243

270

160
289

433

135 загальноосвітнє

економічне

юридичне

програмування

технічне

заочне



У коледжі працює 102 викладачі, з них 
22 науковці

• доктор наук, доцент – 2 особи
• кандидат наук, професор – 2 особи
• кандидат наук, доцент – 4 особи
• кандидат наук – 14 осіб
• педагогічне звання «викладач-методист» – 40 осіб
• кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої
категорії» – 31 особа



ВСП «РК НУБіП України»

Міжкафедральна навчальна лабораторія НУБіП

Навчально-юридична консультація

Навчально-науково-виробничий центр ТНЕУ

Навчальна частина

Відділення – 6 Циклові комісії – 8 Методичний кабінет – 102 викладачі

Господарська частина

Навчальний корпус
59 навчальних кабінетів

Студентське містечко
2 гуртожитки

Спортивна зала – 2
Спортивний майданчик

Їдальня
120 місць

Здоровпункт
Профілакторій

Бібліотечно-інформаційний центр

Абонемент
Фонд – 52 400 інформаційних документів

Читальна зала
150 місць

Медіа-зала
Інтерактивна дошка

Музей історії 
коледжу

Актова зала
250 місць

Навчально-практичний центр із землевпорядкування

Навчальна майстерняЗФПО – 10

Комп’ютерно-інформаційний центр

Кабінетів – 5 Лабораторій – 7 Комп’ютерів – 281 Wi-Fi – 8 точок Проектор – 6 Інтерактивна дошка – 2

Структура коледжу



Виставка педагогічного досвіду і творчості 
молоді



Показники ВСП «РК НУБіП України»  за результатами
участі у Виставці педагогічного досвіду і творчості молоді і 

конкурсі «Педагогічний ОСКАР» у 2018 – 2020 роках

Рік
Всього 

Кількість робіт 
викладачів, які брали 

учать у Виставці

Кількість робіт 
студентів, які брали 

учать у Виставці Кількість робіт, 
представлених на 

конкурс 
«Педагогічний 

ОСКАР»

Кількість робіт, 
які зайняли 

призові місця у 
конкурсі 

«Педагогічний 
ОСКАР»

Кількість робіт 
занесених до 

каталогу кращих 
конкурсних робіт

методичні 
матеріали

художньо-
естетична 
творчість

наукові і 
дослідниць
кі роботи

художньо-
естетична 
творчість

2018 431 152 15 37 227 - 1 ПО -

2019 395 108 34 59 159 15 1 ПО/4 11

2020 311 162 23 29 71 16 5 14





Індивідуальний план роботи викладача



Рейтинг циклових комісій







КОНКУРС 
«Лідер коледжівської освіти»

проходить за номінаціями:
Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти
Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти
Викладач – лідер коледжівської освіти 
Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти
Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти
Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти



Підвищення кваліфікації

● Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в
НУБіП України і РОІППО

● Стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників може здійснюватися в закладах освіти,
установах, організаціях та на підприємствах

● Підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі у
майстер-класах, курсах, семінарах, вебінарах тощо

Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється
згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік.



15. Основними напрямами підвищення кваліфікації є:
 формування професійних компетентностей

галузевого спрямування
 опанування новітніми виробничими технологіями
 ознайомлення із сучасним устаткуванням

обладнанням, технікою, станом і тенденціями
розвитку галузі економіки, підприємства, організації
та установи

 ознайомлення із вимогами до рівня кваліфікації
працівників за відповідними професіями



Перелік документів на стажування

● Заява від педагогічного
працівника з проханням
дозволити стажування

● Договір про стажування
педагогічних працівників

● Наказ «Про направлення
на стажування викладачів
коледжу»

● Індивідуальна програма
стажування

● Відгук про роботу
стажиста

● Звіт про виконання
індивідуальної
програми стажування

● Довідка про підсумки
стажування

● Протокол педагогічної
ради про визнання
результатів
стажування



Стажування



Індивідуальна програма стажування



КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ, ЯКІ  ПРОВЕЛИ 

ВИКЛАДАЧІ ВІДДІЛЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

● Навчальні курси «Веб-розробка на базі роботи з CMS», 
викладач Бабич С. В. Кількість слухачів: 2 викладачів, 24 
студенти. Термін проведення з 15.11. до 27.12.2019 (40 годин).

● Навчальні курси «Комп’ютерна графіка та дизайн», викладач 
Стрик П. М. Кількість слухачів: завідувач БІЦ і 15 студентів. 
Термін проведення: з 05.03 до 30.06.2020 (40 годин).

● Навчальні курси «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі», викладач 
Якимчук І. О. Кількість слухачів: 22 викладачі. Термін 
проведення: з 09.06 до 17.07.2020 (30 годин). 



Рік

Кількість 
педагогічних 
працівників, 
які пройшли 
підвищення 
кваліфікації

Кількість 
педагогічни

х 
працівників, 
які пройшли 
стажування

Кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію

Всього

Підтвердили 
кваліфікаційну 

категорію та 
педагогічне 

звання

Підвищили 
кваліфікаційну 

категорію

В т.ч. присвоєно 
педагогічне 

звання «викладач-
методист»/ 

старший викладач

2018 18 11 22 6 16 6

2019 46 8 14 3 11 2

2020 96 24 29 6 23 7

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних 
працівників у 2018-2020 роках



Атестація
● 5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», … можуть

присвоюватися педагогічним працівникам, які мають
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» …,
здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність,
мають власні методичні розробки, які пройшли
апробацію та схвалені науково-методичними установами
або професійними об'єднаннями викладачів професійно-
технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
закладів післядипломної освіти.



Апробація методичних розробок

Науково-методична рада Ради директорів закладів 
фахової передвищої освіти Рівненської області

●Методична розробка
●Дві рецензії (зовнішні)
●Витяг із засідання циклової комісії
●Витяг із засідання методичної ради коледжу
●Лист-клопотання (подання) на ім'я методиста Ради 
директорів, голову обласного методичного об'єднання



Дякую за увагу!
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