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Положення розроблено на основі Закону України «Про вищу освіту»
від 01 липня 2014 року №1556-VII, інших нормативно-правових актів, що
регулюють

освітній

процес,

Положення

про

систему

рейтингового

оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого
(магістерського)

рівнів

вищої

освіти

у

Київському

національному

торговельно-економічному університеті (нова редакція), затвердженого
постановою Вченої ради КНТЕУ від 31.03.2016 р., протокол №9, п.8.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», Положення ХТЕК КНТЕУ, Положення про систему
рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і
другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Київському національному
торговельно-економічному університеті (нова редакція), визначає основні
види діяльності студентів, методику її оцінювання, порядок його здійснення
та застосування і є необхідною умовою для виконання поточних та
перспективних завдань, визначених у вищенаведених документах.
1.2. Система рейтингового оцінювання діяльності студентів забезпечує
комплексне оцінювання досягнень студента у навчальній, науково-дослідній,
культурно-масовій, соціальній та спортивній роботі, громадській діяльності.
1.3. Запровадження системи рейтингового оцінювання діяльності
студентів здійснюється з метою мотивації щодо отримання високого рівня
знань, органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової та
інноваційної складової, формування особистості шляхом патріотичного,
правового, екологічного виховання, утвердження моральних цінностей,
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового
способу життя, бути креативним та самоорганізовуватися в сучасних умовах.
1.4. Рейтингова система дає можливість здійснити ранжування студентів
у межах групи, курсу, відділення, коледжу та стимулює до активної життєвої
позиції.
1.5. Рейтингове оцінювання студентів здійснюється після завершення
навчального семестру для усіх курсів денної форми навчання.
2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
2.1. Основними видами діяльності студентів є:




 навчальна робота;
 науково-дослідна робота;
 громадська діяльність;
 культурно-масова, соціальна та спортивна робота.
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Навчальна робота – основний вид діяльності студента у період
навчання в коледжі, спрямований на отримання відповідних професійних
компетентностей за обраною спеціальністю. Кількість балів за навчальну
роботу визначається за кожний семестр шляхом вирахування середнього
арифметичного значення балової оцінки за шкалою оцінювання ХТЕК
КНТЕУ, враховуючи бали з усіх форм контролю.
Науково-дослідна робота – одна із складових освітнього процесу, що
формує навички творчого та ефективного вирішення наукових завдань, у
тому числі інноваційного характеру.
Громадська діяльність є реалізацією права і можливості студентів
брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, науково-дослідної роботи; призначення стипендій, організації
дозвілля, оздоровлення, побуту, харчування, захисту прав та інтересів
студентів, участі в управлінні вищим навчальним закладом, передбачених у
статтях 40, 41 Закону України «Про вищу освіту». Громадська діяльність
охоплює

різні

сфери

суспільного

життя

молоді,

сприяє

розвитку

ініціативності, організаторських, управлінських здібностей студентів.
Культурно-масова, соціальна та спортивна робота посідає чільне
місце у формуванні духовності, культури та популяризації здорового способу
життя студентської молоді. Цей вид роботи сприяє всебічному розвитку
особистості, її здібностей, зміцненню здоров’я та фізичного загартовування,
сприяє залученню студентства до волонтерства та благодійності, виховує у
студента почуття небайдужості до навколишнього світу та спонукає до
саморозвитку.
3. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
3.1. Кількість балів, що студент може отримати, формується за основними
видами діяльності простою сумою балів:



 за навчальну роботу;
 за науково-дослідну роботу;
 за громадську діяльність;
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 за культурно-масову, соціальну та спортивну роботу.
3.2. Кількість балів за навчальну роботу вираховується із застосуванням
формули:
Rн.р. = Х/n,
де X - сума отриманих балів за шкалою оцінювання ХТЕК
КНТЕУ; n - кількість навчальних дисциплін.
3.3. Рейтингове оцінювання результатів своєї позанавчальної діяльності
студент здійснює, використовуючи для розрахунків таблицю «Рейтингове
оцінювання позанавчальної діяльності студента» (дод. А). При визначенні
балів за громадську діяльність бали зараховуються відповідно до займаної
посади за умови, що студент займав цю посаду не менше 2/3 семестру.
3.4. Загальна кількісна оцінка (рейтинг) за семестр визначається сумою
балів за навчальну роботу та за видами діяльності, зазначеними у дод. А.
3.5. Для студентів, які складають сесію під час ліквідації академічної
заборгованості, рейтинг може бути скорегований на початку наступного
семестру.
4. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГУ
4.1. Рейтинг студентів враховується при:





 призначенні іменних та персональних стипендій;
 переведенні студентів на вакантні місця державного замовлення;
 покращенні умов проживання у гуртожитку та поселенні на
наступний навчальний рік;
 заохоченні, в тому числі матеріальному;
 інших випадках, які потребують порівняння результатів
діяльності студентів.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.

Інформування

студентів

щодо

проведення

семестрового

рейтингового оцінювання діяльності студентів забезпечують завідувач
відділення, куратори та рада студентського самоврядування відділення.
5.2. Рейтингове оцінювання групи за позанавчальну діяльність та
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перевірка наданої студентами інформації здійснюється куратором та
старостою академічної групи на підставі наданих студентом грамот,
дипломів, подяк, інших документів, що підтверджують досягнення у
зазначених видах діяльності.
5.3. Результати оцінювання студентів групи за позанавчальну діяльність
староста заносить до таблиці (дод. Б, гр. 3, 4, 5, 6), яку разом з
підтверджувальними документами (в електронному та друкованому вигляді)
подає голові ради студентського самоврядування відділення до початку
екзаменаційної сесії. Проведення рейтингового оцінювання позанавчальної
діяльності забезпечує голова ради студентського самоврядування відділення
та передає результати оцінювання завідувачу відділення до початку
останнього тижня сесії. Середній бал за заліково-екзаменаційну сесію
секретар відділення заносить до системи «Рейтинг» (дод. В, гр. 7, 8).
5.4. Студент, за власним бажанням, на підставі написаної заяви має
право відмовитися від участі в рейтинговому оцінюванні позанавчальної
роботи за семестр (дод. Г). У такому випадку при формуванні рейтингу
враховуватиметься лише оцінка за навчальну роботу студента.
5.5. З підсумковим балом студент має можливість ознайомитися на
офіційному сайті колежу та інформаційному стенді відділення.
5.6. Контроль за здійсненням рейтингового оцінювання діяльності
студентів відділення та його оприлюднення покладено на завідувача
відділення та голову РСС відділення.
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Додаток А
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТА
________________________
Загальна сума балів
Відділення, курс, група

_______________________
Прізвище, ім’я, по батькові

№
пор.

Вид роботи

1
1.1

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

Автор патенту, винаходу тощо,
зареєстрованого за встановленим
законом порядком; співавтор
законопроекту
Переможець міжнародної
конференції, міжнародного
конкурсу наукових робіт;
публікація наукової статті у
міжнародному виданні; співавтор
монографії
Участь у пленарному засіданні
міжнародної конференції,
міжнародного круглого столу;
міжнародному конкурсі наукових
робіт
Участь у науково-дослідній роботі
(НДР) циклової комісії
Переможець міжнародної
олімпіади
Переможець всеукраїнської
конференції, всеукраїнського
конкурсу наукових робіт тощо
Участь у міжнародній конференції
Участь у міжнародній олімпіаді
Участь у всеукраїнській
конференції, всеукраїнському
конкурсі наукових робіт,
всеукраїнському круглому столі;
публікація наукової статті;
публікація тез доповіді у
міжнародному виданні тощо
Переможець всеукраїнської
олімпіади

Кількість
балів (із
розрахунку
за один
захід)

20

18

15

15
14
12

12
10
10

10

Відмітка про
досягнення
(1, якщо
один захід, і
т.д.)

Результат
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№
пор.

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Вид роботи

Кількість
балів (із
розрахунку
за один
захід)

Відмітка про
досягнення
(1, якщо
один захід, і
т.д.)

Результат

6
Переможець
загальноколеджівської
конференції, конкурсу наукових
робіт тощо
5
Переможець
загальноколеджівської олімпіади,
участь у міжнародній Інтернетконференції
4
Участь у загальноколеджівській
конференції, конкурсі наукових
робіт, круглому столі,
всеукраїнській Інтернетконференції тощо
3
Участь у загальноколеджівській
олімпіаді, Інтернет-конференції
Участь в інтелектуальних іграх («Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?» тощо)
Перемога у змаганні
5
Призове місце у змаганні
3
Участь у змаганні
2

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Голова РСС коледжу
20
18
Голова РСС відділення,
гуртожитку
Заступник голови РСС коледжу
Секретар РСС коледжу
Заступник голови РСС відділення,
гуртожитку
Секретар РСС відділення
Староста академічної групи
Член РСС відділення
Староста блоку
Заступник старости академічної
групи
Заступник старости блоку
Голова Студентського наукового
товариства
Завідувач Науковим сектором на
відділеннях
Член Студентського наукового
товариства

15
14
14
10
8
5
5
3
2
15
8
5
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№
пор.

2.16
2.17
2.17

3

Вид роботи

Кількість
балів (із
розрахунку
за один
захід)

Відмітка про
досягнення
(1, якщо
один захід, і
т.д.)

Результат

10
Профорг відділення
Профорг академічної групи
4
Інші студентські громадські організації, рухи університету
Голова організації
8
Члени організації
4
КУЛЬТУРНО-МАСОВА, СОЦІАЛЬНА ТА
СПОРТИВНА РОБОТА

3.1
Культурно-масова робота
3.1.1. Збірна КВН коледжу
6
3.1.2 Учасник та організатор культурно-масових заходів на рівні коледжу
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

1 захід
5
Інші заходи в коледжі та за його межами як представник від коледжу
2
1 захід

Соціальна робота
Донор крові
Волонтерська діяльність (участь у
3-х і більше заходах)
Разова участь у соціальних заходах
Спортивна робота
Призер всеукраїнських змагань
Участь у всеукраїнських змаганнях
Призер обласних/міських змагань
Участь в обласних/міських
змаганнях
Член збірної команди коледжу
Перемога у змаганні
Призове місце у змаганні
Участь у змаганні

«___» _______________ 20__ р.

10
5
2
10
8
6
5

3
2
2

___________________
(підпис студента)

___________________
(підпис старости групи)
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Додаток Б
РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ ЗА ПОЗАНАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТІВ
Відділення __________________________________
Спеціальність _________________________________
Курс _____, група ______________
Результати позанавчальної діяльності
(Додаток А до Положення про систему
рейтингового оцінювання діяльності
здобувачів вищої освіти)

1

2

3

4

5

Сума балів(гр.3+гр.4+гр.5)

Громадськадіяльність

Культурно-масова,соціальнатаспортивнаробота

Прізвище, ім’я, по батькові

Науково-досліднаробота

№
пор.

6
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Додаток В
СИСТЕМА «РЕЙТИНГ»
Відділення __________________________________
Спеціальність _________________________________

1

2

3

4

5

Середній бал за результатамизаліково-екзаменаційноїсесії

Сума балів(гр.3+гр.4+гр.5)

Культурно-масова,соціальнатаспортивнаробота

діяльність

Громадська

робота

Результати позанавчальної
діяльності (Додаток А до
Положення про систему
рейтингового оцінювання
діяльності здобувачів вищої
освіти)

Науково-дослідна

№ Прізвище, ім’я, по
пор.
батькові

6

7

Загальна сума балів (гр.6+гр.7)

Курс _____, група ______________
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Додаток Г
Голові
ради
студентського
самоврядування відділення

студент(а/ки) ____ курсу _______ групи
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Заява
При здійсненні рейтингового оцінювання діяльності студентів за __
семестр 201__/201__ навчальний рік прошу враховувати лише результати
моєї навчальної роботи. Претензій до ради студентського самоврядування та
адміністрації коледжу щодо склад,еного рейтингу не матиму.
«___» ____________ 20__ р.

___________________
(підпис)

