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1. Загальнi положенпя

1,1. Положення про рейтингову систему оцiнки дiялъностi педагогiчнлж
ппоrriпrrrrrrlп Ио""'arrо,a, _ Пппt tr, -, ,rлaaa \rАаlлItlп гл rhq-п-пгп l/лlёry\rrl/ гrryИl4rulllrl\ru l\Ц-tl /ДlrwflU'l lvЛtJlUvul\vl v .llvЛrl lllvl v ЧJИv!vr v r\v-rvЛ/l\J L

нOрмативним документом й визнача€ мету, ocHoBHi завдання, принципи та
механiзм реалiзацiТ реЙтингового оцiнювання навчilJlьноi, методиt{ноi,

науковоi, органiзацiйноi дiяльностi педагогiчних праrдiвникiв.
l 1 Е--,. _ -:--*лл;--,-л -л -)л-.л_-_ \r,___лт-_-- гl .л _ лл*:-.__,l,Z. ttU,IU/KEHl-t}t IJUJpUUJlcHU вlлllUвtлнU лU JahUHy JltpcllHи ((ltpu UUblly)r1

статеЙ 52, 58, 60 * б4 Закону УкраТни кФахову lrередвищу CIcвiTy),
Типового попоження про атестацiю педагогi чних працiвникiв.

1.З. Положентrя скдадене з метою удоскон€lllеннrl органiзацiТ освiтнъого
процsсy" безпосередньо пов'язаного iз удосконttпеннrlм професiЙноi
маЙстерностi викладацького складу, його здатностi творчо
використовувати кращий педагогiчний досвiд. iнновацiйнi методи та
навчаJIьнi технологii, методи стимулювання i контролю знанъ
здOбувачiв освiти.

1 А т-тл ,.л-.-л..i.+. iiuliiJЖЁiiНЯ ВliЗiiаЧае iiОРЯДОК OРГаНiЗаЦii Та iiРOВеДСНiбi PeliTliiiГOБOi
оцitжи дiяльностi педагогiчних працiвникiв Кам'янець-Подilтъсъкого
медичЕого фахового копеджу,

1"5. Мета запрOвадженнrl рейтинговоi оцrнки дiяльностi гlедагогiчних
працiвникiв:
- сприrIннrI творчим педагогiчним fiошукам, удосконitJIення фаховоi
маЙстерностi викладача, оволодiння iнновацiйними методами та
прийомами навчаш{rI;
- пOширенюI педагогiчного досвiду;
- вивчення роботi,i ко;t{ного педагогiчного пpaiiiBiTriKa (вi.iконанiiя
посадових обов'язкiв; рiвенъ навча,тьноi, trпtетодичноi та виховноi
роботи;
- пiдвищення персональноi вiдповiдностi за результати навчанюI i
вихованнji мо.lтодi;
- об'сктивне оцirшовання дiяльностi педагогiчних працiвникiв пiд час
атестацii та вiдзначеtтнi за результатами рейтинговоi оцiнки.
- забезпеченнrI соцi а-ltьного захисту компетентноi педагогiчноТ прачi.

1.6. Основними завдан}uIми рейтингового оцirтюваrшя с:
_лл.лля-л------ РOЗРОfiЛСiiiiri Та BiiKOPPiCTaiiiiri СДLiа?iХ iiOiviШieкCнiiX КРРiТеРiiБ ДЛЯ

оцiнювання й кOнтролю рiвня та ефективностi дiяльностi педагогiчних
працiвникiв коледжу;
- активiзацiя та стимупювання видiв дiяльностi, якi орiснтують i
спрi4яютъ rriдвищенню рейr-инr,-у коJlеджу в цiлошlу;
- cTBopeHHrI умов д,тя професiйного зростаннrI ycix прашiвникiв;
- стимулювання нових напрямiв наукових дослiджень;
- вrбIвлення недолiкiв i проблемних питань у дiяльностi педагогiчних
працiвникiв;
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- формува}*uI сI,Iстеми матерiа_шьного (за H€uIBHocTi коштiв) i
мор€LIIънOго стимулюванtш дiяльностi педагогiчнрж працiвникiв.

\,7. Основними вимогами до системи рейтингового оцirтювання €:
na1 л----.л,- uu ui{i piiiнe числ0 iiоказнрiкiв, якi характеризують дiяльнiсть кOжнсго

учасника рейтингу;
- можливiсть доповнен}uI та змirм rrокilзникiв рейтингу;
- стимулювання кожного у{асника рейтингового оцiнювання.

2. Зпriст рейтпнговоТ оцiнки педагогiчних шрацiвникiв

2.1. Оцiнка якостi дiяльностi п€дзр6liтlного (науково-педагогiчного)
пратtiвника в}Iзнача€ться на пiдставi загаJ.Iьного рейтингу за основними
вид€tN{и його дiяльностi:
- системна оцiнка результатiв ycix видiв дiяльностi викладачiв за основними
напрямами роботи: методична, органiзацiЙна, освiтньо-виховна, а також з

урахуванIrям дотримання виконавчоi i труловоi дисциплiни викладачiв за
звiтндй перiод;
- об'сктивному оцirпованню балами пiдлягаrоть лише закiлтченi вIци роботи;
- забезпечення справедливого балансу мiж оцirжою рiзних видiв роботи, яке

досягастъся шляхом всестороннъого обговорення положенъ системи

р е l:lтиrтгов 0го оцitrюв аннr{ rrедагог iчним колектив о м кOл еджу.
2.2. Щлtя оцiнки роботи кожног0 викладача розробленi критерii та система
бацiв,

2.з, Резулътати пiлрахунку рейтшrговоi оцiнки роботи викладачiв
обговорюються на початку кожного сеь{естру пiд час засiдання
адмiнiстративноi ради, методичноi ради, узгOджуються з головою
профспiлкового KoMiTeTy, загверджуються педагогiчною радою та
директором копеджу.
2.4. Зведена таблицs реi.rгингових показцикiв оновJIю€ться кожнOго
навч€lJIьного рокУ та оприлюДнюеться для загаJчъного ознайомлення на
дошках огOлошень.
2,5. РеЗУлътати рейтиrту враховуютъся при атестацii викладачiв,
ПРеМiЮВаННi. виЗначеннi розмiрч педагогiчного HaBaHTaжeHIlrl на настyпний
навчальний piK.

2.6. ОСНОвнитии вимогами до сIrстеми рейтингового оцiнюваннll е:

- об'ективне число пок;lзникiв, якi характеризують дiялънiсть
кожного у{асника рейтингу;
- можливiсть доповнення та змirл.r пок€lзникiв реrlтингу,
* с,тимYлю ваЕня кожно{:а }часника рейтинговогс оцiнювання.
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3. Порядок формування рейтинry
3.1. Рейтингове оцiт*овання здiйснюстъся ycix викладачiв, у тому числi й тих

хто ма€ 11elloBge педагогiчне t{аванта)кенцrl, аце у пропорчiйному вiдношенrri

до кiлькостi балiв, яку набрав викладач iз повним HaBaHTiDKeHHrIM.

З,2, Щхя визначенlul рейтлrrrгу дiяльностi викладача створюстъся рейтингова

комiсiя у складi: директора коледжу - голови KoMicii; членИ KoMicii:

З&Ст)rцgцц дIфектора з навчацьноТ роботи, застуцЕик директора з вrг,човноТ

роботи, завiдувач навчiLтьно - виробничоТ практики, методист, завiдувiнi

вiддiлетЪ, головИ цикJIOвIж комiсiй, голова профспiлкового KoMiTeTy,

представники студентського самоврядуваншI.

З.З. Кожен викладач формуе звiт за встановленою формою.

З,4. Виставлення балiв вiдбувастъся протягом навч€LЛънOго РОКУ Та

закiнчусться в кiнцi року.
з.5. На засiданнях lиклових комiсiй провOдиться обговорення роботи
вrткладачiв, зr}значеноi У звiтах, ГодовИ L{Рl}LЦОВllLч коьяiсiЁr несуть

вiдповiдальнiсть за достовiрнiстъ поданоi у звiтi iнформацii.

з.6. Не пiзнiше 15 червня облiкованi данi подаютъся в навчалъно

методичний кабiнет i розглядаютъся рейгинговою комiсiсЮ 1. хОлi ЗВiТУ ПРО

виконаннlI iнлrтвiдуалъного rrцану роботи викладача, На вимогу рейтинговоТ

KoMicii до звiтiв додz}ються додатковi матерiа,чи, якi пiдтверджуЮТъ НаВеДеНi

у звiтах показники.

3.,7. Рейтингова комiсiя визнача€ реf,tтинг роботи Bcix педагогiчних

працiвlтlткiв коледжу. Результати роботи koncicii оформляютъся цротокOлом.

3.8. Спiрнi питаrтня розглядаються на засiданнi рейтинговоi koMicii,

З,9. Органiзацiя роботи з пiдведення пiдсумкiв та iнформування викладачiв

про рейтинг i.x роботи покладаетъся на методиста.

з.10. Результати рейтtтtтового оцiнювання цедагогiчшrх працiвникiв за

результiIтами дiялъностi у поточному навччLтlьному роцi гryблiкуються на

сайтi коледжу.

3.1l. Рейтингова оцirжа роботи враховуеться пiд час атестацii педагогiчних

працiвнrжiв, у ходi розглl{ду питанъ пtодо заохочення вцILцадача

(премiювання), визначеннi розмiру педагогiчного навантаженнrI на наступний

навчilJIъний piK.

З.|2. Рейтингова оцiнка роботи викладачiв здiйсrrюсться на ocнoBi звiту

викладача,

3.13. Система оцiнювання ефективностi роботи викладачiв мiстить настушнi

роздiли:
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Ns Види роботи максимальна
кiлъкiсть
балiв

виставлено
викладачем

виставлено
рей:гинговою
комiсiею

I. Навчальша робота
1 Проведешля

шiдготовчоi роботи до
складашuI ЛПА
rl rЬrrп,rдi ?нГ),

Ja !v,

50

- пiдготовчоi роботи до
складаннJI лiце нз iйrrих
iсгмтiв;

50

- пiдготовчоi роботи до
написаннrI кOмплексних
KoнTpoлbHltx робiт пiд час
акредитування ocBiTHix
програм

25

nL, iiiдl,отовка здобувачiв
освiти до участi у наукових
конференцiях, предметних
олiмпiадах, кOнкурсах.
- всеyкраiнських: tUU
обласrмх ) 75

_ навчаJьFIог0 закJIаду 25
a
1 Участъ в акредитацii чи

лiцензуваннi освiтнъоi
програми

100

4 Irшi види робiт э
2. Органiзацiйн4, профорiсuтацiйна робота

1

z.

Органiзачiя та r{асть у
r!плDлалrr,,i nnni п.rr-l rрwDwл\,.гrrrr J(rwlлйi Ш

педагогi.tноi ради,
Методичних об'сднанъ,
нарад, конференцiй,
ccMiHapiB та iH"

Зав. кабiнетом,
лабораторiею:

20

- модернlзацlя навчаt"]IьнO

-метOдшIноi бази кабiнетч;
20

1РеМOНТ аУДИТОРii zv
"''J Керiвництво циклOвою

комiсiсю
100

4 Керiвництво гурткOм,
секцiскl

50

5 Jgqqтu у профорiснтацйнiй
5
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роботi
- вцвlдуванIш закладш
зrгальнOi середtlьоi та
профiлъноt освiти;

10

- 1нш1 види
профорiеirгацiйrrоi роботи

10

6 Наставництво (робота з
пrлпп "]rrnrLf DIrtaпя паLtяi,r rl ?l.rv-rv.-{lilrrr. р.u!lчлs .*.rtrrt

викладачами, якi
пiдлягаrоть
чер гов iйlпоз ачергов iй
атестацii)

10

7 Iншi види робiт э
3. Науково-методична та iнlловацiйна робота

1 нашпсанtrя
- пiлручникiв (електроннID(
lliдручни-кiв)

100

- навч€IJIьлпос посiбшшiв 100
_ ЕавчаltънIж програм 75
- методиLIIilж розробок,
рекоме}rдаtliй тоццо

50

оценарiiв виховн}ж
заходlв

30

2, Створет*rя

методиЕIного
забgзпеченнrl
наВчZIJьнI{ж
з€ш{rIть

100

лlсlE',I.сUrI)trrtл

вiдеофiльмiв,
гlрезекгацift{ш(
MaTepia-пiB;

1лп
-f v\,

наочних навчаJIьних
посiбникiв (схем,
дiаграм, стендiв,
табллtць, тощо

50

рооочих навчzulьних
програм

50

a
J Складаrшrя:

завJIа.нь цj_цgvмкового
контролю

|r

6



с

завдаць
директорських
контрольних робiт

10

екзаменацiйних
бlцетiв

25

завданъ комIUIексних
кOЕтролънlо< робiт

50

бiлетiв державнIФ(
екзаменiв,пiдсумково
i державноi атестацii;

50

завдаiiь для BcТ}-iiiiиx
iсггитiв

{t
дJ

4 ВикористаннlI

навч€шъЕрж
вiдеофiльмЬ

5

комп'ютерноi
технiки;

передового
(позитивного)
ппсв,i rTv пе пагпгiчн их,,--_"-
технологiй

:\

5

5 Участь у роботi науково
методItrлшФ( KoMicй

15

6 Участь у проведеннi
семiнарiв,конферещiй
Всеукраiнських 100
лк.=лл--л,
UUJtaUп-Yr,rL

PlE
lJ

-райошпж 50
* ЕавчrlJIъного закJIаду 25

7 РецензуваншI:
- навчЕlJIьних п!)ограм l0
пlдручникlв 25

7



- навч€IJIьнIж посiбнрrкiв 2а
- слOвникlв, довlдникlв,
метOдиltцID( розробок

15

8 нагплсанrrя
публiкацiй:

робiт,

- у фаховIж виданш[х 50
- у науково-методичних
обjлr-"оо-Jvtl/rrtlr\Фf\

50

9 Проведеtтня вiдкритlос
(показовлж) заюIтъ

100

10 11роведен,ня олiмпiад,
котлtурсiв у коi-iеджi

20

1l Взаемовiдвiдуванrrя,
вiдвiдрання вiдкритих
(локазовшс) заrrятъ, у{астъ
ч iх обговореннi

э

12 }Ъастъ у виставцi

_ KoHKypcI передового
(позитивного)педагогiчного
ЛОсвiлlr: методичrlа робота
(номiнацiя кКонкурсна
роботш)

100

_ N,IетодI,щна

(номtнацiя
роботи>)

робота
кflосвiд

50

13 Iншi види робiт 5

4, Виховна робота
1 Органiзацiя та проведеш{rI

шоз анавчtlJънlD( BpD(oBHID{

заходiв (вiдсритi BlaioBнi
год!Iни, тематичнi вечори,
вечори вiдпочшrку)

100

z Участъ викладача у
iluзанавчаlъних вiжовних
заходах

20

J Оргаrriзацiя н€lвчttJънlж та
пiзнавалъl*пс екскурсiй

50

4 IHTrri види робiт 5
5. Спортивна - масова робота

8



е

1 Участь в органiзаuii та
проведеннi змагань,

- у коледд1 5t}

- MlcbKLD( 50

пбгrялттrтt,
ччJдgчам!\ 75

Всеукраiнсъкж 100

- мfiтчЁвIФ( зустрiчей 25
z. Пiдготовка

розрядrплrсiв

спортсменlв 50

a
1 Особиста уIастъ викJIадача

у спортивн}D( з€lходtlх:

кOледжу 20

раЙонних 50

обласшж /f,

ВсеукраiнськIФ( 100

- матчевIж зустрiчей 25
4. Участь у

матерiалъноi
бази

змlцненн1
опортшноi

25

T,'-,i _".*.. ллк:*Iftl-Llt rrtrлVt PU\Ji !. -,
б. Робота з шИвищення квалiфiкацiЪ а

заохочення
1 ПiдвишlенIlll кв tlJ|Iiф iкацii.

- на кyвсах triдвищення
квалiфiкаrrii

50

ст€DкуваЕшI 50

- навчанЕя в магiстратурi 15

_ цавчаннrI в доктOрантур1 100
z Атестацiя виILIIадача 100
л,

НягпппптaёIJцq гпяlrrп.гяl\rrlr!iiitri i yфliiL,i чiiiii

(додати копii грамот):

9
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- заклад освlти 25

- мlста ýtl

- областi /5

- \Ul,iт_liлтАпптDа л-оi-r,rrДlllivi!'ywl чч vvDii ii

науки Украiни
lI lnnlvU

4 Присвоення педагогiчног0
званtUI

100

p{rUUIa
1 Участь у

оргt}нiзацiях
громадсьюж 20

2 Участь у заходчж, що
проводяться в коледжi дJUI
сrriвробiтникits

2а

a
J Участъ у проведеннi

заходiв, шо проводяться на
базi коледжу

50

4 _Чергуватrrrя в ксlршусах 1с
5 Участь у трудових акцiях,

зокрема у прибираrrнi
IIрI4цеглоI територiТ

20

А IHmi вIци робiт
7. Irозицi]t якi д8ють право па зншження кiлькостi

балiв
1 За порушення виконавчоi

дисциплiни
/,"л-rr,.лr,
\ rr9DlII\Ui-t(lг1rl,rt r tLrl.(lлt DРI.\ r u

службових
обов'язкiв, дорученъ тоrцо)

15

2. За недолiки у веденнi
навчалънtli
документачii (за кожне)

э

a
J запiзнення без поважноi'

приtlини (за 1 раз)
I0

4 Зрив заняття без поважноТ

др]ltццц (за i раз)
30

5 За вiдсутнiстъ на засiданнi
педагогiчноi
ради, методиtлного

пб' едчання, iцик.ltовоТ
koMicii без поважнот

10

1с



е

пршшни (за кожне)
6. За невиконання рiшенъ

гlедагогiчноi,
алмiнiстративноi,
методиtlноi ради ( за
кожне)

10

,7
За оголошеЕу догану 70

ГIiдшлси:

Вш<ладач

Заступrпшс директора з нзlвч,l,тъноi роботи

Мgтодист
Завiдувач вiддiлення
Завiдувач вiддiлеrшя
голова rщкловоi koMicii
Голова

4. Порядок розгляду скарг викладача стосовно результатiв оцiнки
дiяльностi

4.1, Викладач пода€ апеляцiю в 5-денний TepMiH пiсля засiдакrя рейтинговоТ
-лt " 

i.iiл\чrllrчri.

4.2.ВlшслаДаЧ пода€ KoMicii письмове оскарження cBoci, дiя_irьностi та
iнформацiю про проведе}tу роботу.
4,З, Голова Iryrкловоi KoMicii пода€ рецензiйний висновок про роботу
викладача.

4.4, Комiсiя розгляда€ поданi матерiачи у присутностi викладача,

11
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Додаток 1

РIЧНI4Iа ЗВIТ ВИКJIАДАЧЛ

за2а l20_H.p.

I. Навчальна робота

1. Успiшнiсть з дисцигшiн l предметiв, якi викладае

2. \4етодиtIна робота

l. Видання Пiдр}^lника, навчально-методичних матерiалiв, затверджених МоНУ/мозУ
абО навчального посiбника, затвердженого Методичною радою та погодженого
педагогiчною радою копеджу

2. Напиоання або корегування робочих навчальних програм / типових навчальних
IIрограм

Ns
з/л

вид програми Спецiальнiсть, ОПП,
курс

Назва дисr.рrппiни

З. CTBopeH}uI методиtIного забезпечення :

- опорнi конспекти лекцiй/ вказiвки до практичних заt{rlть
- навч€Lтънi вiдеофiльми
- навч€Lтьнi презентацii

Ns
з/п

flисциплiна Спецiальнiсть,
курс,
грYпа

Семестрова успiшнiсть Рiчна
оцiнка"iдифзалiк

Еюамен

I семестр II семестп

яп сБ усл ял сБ усп яп сБ усп яп сБ усп

I\Гл а,, *рrал

Методичноi роботи

Цпэгп аQтпбп1,/оl||rп I\zlirriп-опл_-п лл-;-,, ;r дeDqr JqiDvPrr\vrtlUl llllrrlvivyuiDq ijvDriIt i

науки Украiни/ MiHicTepcTBa охорони
зхдоров'я Украiни або
погодженнlI Методичною радою та
затвердження Педагогiчною радою коледжу

}lb

эlл
Вид методичноi
робOти

ffиоциплiна Тема Спецiальнiсть,
ОПП, цфс

1.2



4. Створення методиttних рекомендацiй, матерiа"чiв контролю знань
(поточного, кiнцевого)

]ф
зiп

Вид методичноi роботи Назва

3. Вдосконалення педагогiчноi майстерностi

1. Вид пiдвищення квалiфiкацii навчання за програмою
ццд,rir_birr rriT, aT 

.гqlTl\=rIDoTJшc l/атq.тL II гorriтr.аtrqr, ттr,lатгттrу\llл{tvr\UmrrЧrta\gj-irr, vrФlr\j Цullavr J igvatr J wlaiiiЛglJail1, ilir(ri\rirlJillaдli}

вебiнарах, маЙстер -класах

пiдвищеlпlя
-rrд-ir_q-rучrалц и,

Nb
з/п

Перiол
проходже
нЕя

Форма{очна,
заочна.
*** л_л ---- j -"_-_лиUIанцr-пtrа,
мережева)

Вид
пiдвицення
-_--_-дл,-л--,:i\ljalJrrч,rrкaцIr

Мiсце
проходження

Тема KiлbKioTb
годин

Ппlтп_дiттга' qр_iт а rtrГТК / г,гаrrс.mяr:-ттg иrrгriТ ттrrгрiгrтrртrrrс/r.пiппrтr.па прп,гr,rrЬirrя,гт,тД rУrЦlrrДД\9r JUl r J * iЛ\ 
' 

vi wial oйLLfu'a) iaviilr iivvЁiЛаРilГ !-' vEiЛ-\iijti 0&i, 'vr/F' i iiiijiil&iii'i

дод€Iютъся

2. Вiдкритi заняття/майстер-класи:
- проведене(ий) особисто

Примiтка: fiо звiту додаються навчально-методичнi матерiали вiдкритого заняття,

- вiдвiданi з аrlяття/майстер -кJIаси

Jф
зlп

!ата
проведеннrI

опп,
курс,
грула,
цикJтова
комiсiя

Дисtщтrтliнаi
предЕ{ет

Тема Вид
заюIття:
теоретичне
lпрактичне

]\4етодична
мета
занrIття

}lb

з/п
Щата
взасмовiдвiдування

опп,
кУРс,
fр}тц
Iц{клова
корriсiя

fiисшrгr,riна/
предмет

Тема Вид
зzшUIття:

теоретиl|не
/практичне

Вrжладач,
яlсъй

цроводц{в
зftняття

1з



Nь

з/п

D.-л-,,-/r-r.YIUlJ rff

гтублiкаlдiя
(вказати)

д -_лл/л-i-о--л_r, tTonna -л*л- j-i /*16*"lr.лrriТ .r-лл_ГrllI\rPlr/rUDCl_Elf\rPYr? Л{lJDdr Л\rllUбrЛr/lrY\-rJiri\СtЦii, i-i.сijlr(i

конференцit/ назва збiршп<а MaTepiaJIЪ, дата, сторiнки

3.Виступ на коЕференцii /публiкацiТ у збiрниках MaTepiaлiB конференцii або

фахових видzlннrlх

Примiтка: до звiту додаються копii публiкацiй /виступiв

4. Навчальпо-виховна робота

t. Звiт шро проведення навчаJIъно-виховних заходiв: Тижня цикJIовоi KoMicii,
Теп_цзт-rтrтцттlч пgi_о_ Тел,датr"дrrr:!,!\a т9 dlяwлo.rrr rrпrrrzт.r"rniп nпrT.лr-Trarr тттrr.ттr.,гiт:,а vallgtIl ltЦа7l l'\llru, t lrTlBi ii lааil\ i Сa iiaaili,-1jEril.r\ i\.wr]iraj Pviii, vJii!-viiiiciЛ, Лiii/iLj L LiЗ

.Щата проведешuI Назва заходу Задiянi гругп{

5. Органiзацiйна робота

1 . Розробка нормативних документiв

N9
з/п

Вид документа Назва Перiод виконанюt

2. Звiт керiвника науково-дослiдноТ роботи студентiв про роботу творчрж
груш здобувачiв освiти :

П,.л.-.-*i--л
д\frчlц.rrl!rr.fr(l 'Глл,- LrттDl.f

-t vlvic0 1 rлr v,
г}ртка

\/,,ол-- -,J ,1(lvl,D J
конференцiях,
олlмпlадЕtх в
коледжi

\/rrл л-, . .J -l(rv-L-D J
кот{ференцiях,
олiмпiадах
в областi

14



с

3. Пiдготовка студента до олiмпiад, KoHKypciB, спортивних змаганъ. Вказати
етап: на piBHi коледжу, областi, держави

4, Робота в складi жy-pi олiмпiад, KoHKypýiB, спrэрт-ллвнi4ь змаrаIБ

}ф

з/п
Щата Етап Назва

5. Робота завiдувача кабiнету, н.tвчtlJlьноi лабораторii

6. Наукова дiя.пьнiсть внкладача

Якщо Ви праrдосте над дисертацiсю, заповнiтъ rцо таблицю:

7. Громадська робота викладача

1.Участъ у громадсъкiй роботi:

ПРимiтка: Вкажiть своi громадськi доручешrя, результатлшнiсть роботи.

Ns
з/п

Дата Етап Назва шп
студента,
курс,
гDчпа,
опп

Призовi
мiсця

Ns
зlц

Вид роботи Перiод
викона}II{_{

Вiдмiтка rryо
BиKoHa}IIёI

Ns
зlтт

Тема дисертацii Кшrдидатська,
докторська

Строк
BIжoEaHHlI

Ле
вI-rкону€ться
(назва
кафедри)

15

Пiдпис викJIадача


