Це Положення визначає єдині для факультетів (інститутів) університету
підходи до використання рейтингової системи оцінки навчальних, наукових,
громадських, спортивних, культурно-мистецьких та інших досягнень студентів з
метою підвищення якості освіти у відповідності до чинного законодавства України.
I. Загальні положення
1.1. Рейтингова система оцінки діяльності студентів - інструмент управління
навчальним та виховним процесом, який передбачає ранжування студентів за
результатами кумулятивної (накопиченої) оцінки їх персональних досягнень у таких
сферах діяльності: навчальній, науковій, спортивно-масовій, культурно-мистецькій
та громадській.
1.2. Рейтинг студентів (далі – Рейтинг) фіксує рівень підготовки та активності
студента відносно інших студентів у співставних умовах.
1.3. Використання Рейтингу спрямоване на вирішення основних завдань:
 підвищення мотивації студентів до активної і послідовної навчальної та
наукової роботи впродовж всього періоду навчання, засвоєння фундаментальних
основ наукових знань і вмінь, набуття професійних компетенцій;
 удосконалення планування та організації освітнього процесу за допомогою
збільшення ролі індивідуалізації і диференціації навчання;
 упорядкування системи контролю знань, умінь і навиків;
 отримання різнобічної інформації щодо якості і результативності навчання,
персональних

академічних

досягнень

студентів

задля

їх

морального

та

матеріального заохочення;
 одержання об’єктивних показників при застосуванні різних видів заохочень
до занять спортом, культурно-масовою та іншими видами суспільно-корисної
діяльності.
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II. Порядок формування рейтингу
2.1.

Загальне керівництво формуванням рейтингу здійснює Рейтингова

Комісія факультету (інституту) (далі – Комісія).
2.2.

До складу Комісії входять за посадами: декан факультету (директор

інституту), заступники декана (директора), голова профбюро студентів факультету
(інституту),

голова

студентської

ради

парламентської
факультету

групи

(інституту).

факультету
Склад

(інституту),

Комісії

голова

затверджується

розпорядженням декана факультету (директора інституту).
2.3.

Головою Комісії є декан факультету (директор інституту).

2.4.

Формування Рейтингу відбувається шляхом занесення наставником

групи (куратором) даних про здобутки студентів академічної групи до відповідної
таблиці обліку Рейтингу студентів (далі – Таблиці). До Таблиці додаються копії
документів, що засвідчують наявність тих чи інших здобутків.
2.5.

Облік здобутків здійснюється посеместрово та за навчальний рік.

2.6.

По завершенні заповнення Таблиць, вони передаються для перевірки

достовірності:
 старостам академічних груп;
 профоргам академічних груп;
 методистам деканатів;
 головам парламентської групи, профбюро студентів і студентської ради
факультету (інституту);
 відповідальному за спортивно-масову роботу на факультеті (інституті);
 завідувачу кафедри;
 заступникам декана факультету (директора інституту).
2.7.

Після

проходження

всіх

рівнів

контролю

Рейтингові

Комісії

факультетів(інститутів) готують узагальнений Рейтинг для кожного курсу окремо і
подають на затвердження голові Комісії.
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2.8.

Особисту відповідальність за достовірність інформації Рейтингу несе

голова Комісії.
2.9.

У разі виникнення спірних питань щодо відповідності наявних балів

реальним навчальним, науковим, громадським та іншим видам досягнень студент
має право звернутись із відповідною письмовою заявою до голови Рейтингової
Комісії факультету (інституту).
2.10. Рейтинговий список студентів факультету (інституту) по курсах
оприлюднюються на дошці оголошень і офіційному сайті факультету (інституту).
2.11. Рейтинг складається з таких блоків.
Блок 1. Навчальна робота
(максимальна кількість балів – 100)
Для визначення середнього балу успішності враховуються підсумкові оцінки,
отримані на іспитах, захистах курсових робіт (проектів) і всіх видів виробничих
практик.
Розраховується

середній

бал

навчальної

успішності

студента

в 100-бальній університетській шкалі (за останній семестровий контроль).
Блок 2. Наукова робота
(максимальна кількість балів – 25)
Участь у конференціях із публікацією тез
Студентська наукова конференція, конференція
3 бали
молодих науковців:
Всеукраїнська конференція:
5 балів
Міжнародна конференція:
10 балів
Участь в олімпіадах та конкурсах (без призового місця)
Всеукраїнські:
5 балів
Міжнародні:
10 балів
Участь в олімпіадах та конкурсах (здобуте призове місце)
Всеукраїнські:
1 місце:
20 балів
2 місце:
18 балів
3 місце:
16 балів
Міжнародні:
1 місце:
25 балів
2 місце:
22 балів
3 місце:
20 балів
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Публікації в періодичних виданнях
Збірники наукових праць:
Українські журнали:
Міжнародні журнали:

10 балів
20 балів
25 балів

Бали сумуються, але до рейтингу враховуються максимум 25 балів
Блок 3. Громадська діяльність
(максимальна кількість балів – 25)
Бали

Вид діяльності
Профгрупорг, староста, представник до парламентської
групи факультету (інституту) від академічної групи
(оцінка виставляється на основі опитування думки
студентів групи), члени громадських об’єднань,
від 1 до 9 балів
статутною метою якого є діяльність у студентській
сфері,
члени
факультетських
(інститутських)
студентських утворень, які діють на основі положення,
затвердженого Вченою радою факультету (інституту).
Профгрупорг курсу, староста курсу, староста поверху,
від 10 до 14 балів актив комісій та інших підрозділів профкому студентів
та студентського парламенту.
Голова профбюро, голова парламентської групи, голова
студради факультету (інституту), заступник голови
профкому студентів та студентського парламенту
від 15 до 19 балів
університету, керівники та голови комісій та інших
підрозділів профкому студентів та студентського
парламенту.
Голова студентського парламенту університету, голова
профкому студентів університету, голова комітету рад
від 20 до 23 балів студмістечка, керівник університетського осередку
громадського об’єднання, статутною метою якого є
діяльність у студентській сфері.
Керівник
регіонального
або
всеукраїнського
від 24 до 25 балів громадського об’єднання, статутною метою якого є
діяльність у студентській сфері.
Бали сумуються, але до рейтингу враховуються максимум 25 балів
Блок 4. Культурно-мистецька діяльність
(максимальна кількість балів – 25)
Бали
2 бали

Вид діяльності
Участь у мистецьких конкурсах (бали за участь у
загальноуніверситетських мистецьких та творчих конкурсах
сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати
6 балів)
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3 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих
конкурсах
2 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих
8 балів
конкурсах
1 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих
10 балів
конкурсах
Участь у міських та обласних мистецьких конкурсах (бали за
4 бали
участь у міських та обласних мистецьких конкурсах сумуються,
але загальна сума балів не може перевищувати 8 балів)
12 балів 3 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах
14 балів 2 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах
1 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах
16 балів
3 місце на всеукраїнських мистецьких конкурсах
Участь у всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах (бали
за участь у всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах
7 балів
сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати 14
балів)
18 балів 2 місце на всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах
1 місце на всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах
20 балів
3 місце на міжнародних мистецьких конкурсах
13 балів Участь у міжнародних мистецьких та творчих конкурсах
22 бали 2 місце на міжнародних мистецьких конкурсах
25 балів 1 місце на міжнародних мистецьких конкурсах
Бали сумуються, але до рейтингу враховуються максимум 25 балів
6 балів

Блок 5. Спортивно-масова робота
(максимальна кількість балів – 25)
Бали
2 бали
6 бали
8 бали
10 бали
4 бали

12 балів

Вид діяльності
Участь у збірній команді факультету (інституту) в
загальноуніверситетських спортивних змаганнях (бали за участь
у збірній команді факультету (інституту) з різних видів спорту
сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати
6 балів)
3 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях
2 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях
1 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях
Участь в регіональних (місто, область, західний регіон України і
т.д.) спортивних змаганнях (бали за участь в регіональних
(місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних
змаганнях з різних видів спорту сумуються, але загальна сума
балів не може перевищувати 8 балів)
3 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і
т.д.) спортивних змаганнях
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14 балів
16 балів

7 балів
18 балів
20 бали

2 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і
т.д.) спортивних змаганнях
1 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і
т.д.) спортивних змаганнях;
3 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях
Участь у всеукраїнських спортивних змаганнях (бали за участь
у всеукраїнських спортивних змаганнях з різних видів спорту
сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати
14 балів)
2 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях
1 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях;
3 місце у міжнародних спортивних змаганнях
Участь у міжнародних спортивних змаганнях

13 балів
22 бали 2 місце у міжнародних спортивних змаганнях
25 балів 1 місце у міжнародних спортивних змаганнях
Бали сумуються, але до рейтингу враховуються максимум 25 балів

III. Система заохочення та стимулювання студентів
3.1. Відповідно до отриманих результатів рейтингу студентам надаються такі
переваги і можливості:
– пріоритетне поселення в гуртожитки університету;
– можливість отримання заохочень університетського рівня (премії, грамоти,
подяки тощо);
– заохочення обласного та міського рівня (грамоти та подяки, грошові
заохочення, висування на іменні стипендії тощо);
– заохочення державного рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення,
висування на іменні стипендії тощо);
– надання переваг при відправленні на навчання або стажування у закордонні
ВНЗ;
– рекомендації при влаштуванні на роботу тощо.

7

