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1. Загальні положення 

Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 

Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» розроблене на 

основі Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII), Статуту Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет», Положення про стипендіальне 

забезпечення Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». 

Основна мета запровадження рейтингового оцінювання знань студентів – 

складання рейтингу, який буде основою при нарахування стипендії студентам, 

які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою 

здобуття освіти (з відривом від виробництва) в університеті. 

Порядок формування рейтингу регулюється цим Положенням та 

затверджується і оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового 

навчального року. Протягом навчального року зміни до такого Порядку не 

вносяться.  

2. Вимоги до формування рейтингу 

Рейтинговий список студентів формується за результатами рейтингових 

показників від більшого до меншого.  

2.1. При формуванні рейтингу повинні бути дотримані наступні 

обов’язкові вимоги:  

- рейтинги студентів першого року навчання, до першого підсумкового 

контролю, формуються на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час 

вступу до університету за кожним факультетом/інститутом, курсом і за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією);  

- рейтинги, протягом наступних навчальних семестрів, складаються за 

результатами останнього навчального семестру за кожним 

факультетом/інститутом, курсом і за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на 

підставі успішності з кожного освітнього компонента з урахуванням участі у 

науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та 

спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не 

менше 90 відсотків рейтингового бала;  

- процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у 

рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному 

факультеті/інституті, курсі за однією спеціальністю (спеціалізацією) в 

університеті;  

- навчальні досягнення (успішність) з вивчення освітнього компонента 

визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, 

визначеними Положенням про організацію освітнього процесу. 

2.2. До Рейтингу не включаються особи, які: 

 - протягом навчального семестру до початку семестрового контролю з 

будь-якого освітнього компонента набрали менше 60 балів (межа незадовільного 



навчання). Рішенням ректора таким особам може встановлюватися строк, 

протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до 

дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за 

відповідною спеціальністю (спеціалізацією). У разі коли у визначений строк 

академічна заборгованість не ліквідована здобувач вищої освіти підлягає 

відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням; 

- мають навчальне навантаження у кредитах Європейської трансферно-

накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж 

норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу 

та спеціальності (спеціалізації), тобто мають невідпрацьовані години 

пропущених навчальних занять з будь-яких навчальних дисциплін; 

 - станом на перше число місяця, що настає після закінчення підсумкового 

контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;  

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення 

контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;  

- до дати завершення підсумкового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали підсумковий контроль з будь-якого освітнього компонента 

(крім здобувачів вищої освіти, які не з’явилися на підсумковий контроль з 

поважної причини і надали документальне підтвердження, і склали підсумковий 

контроль за індивідуальним графіком, що підтверджено відміткою у відомості 

обліку успішності і заліковій книжці (індивідуальному навчальному плану).  

 

3. Порядок формування рейтингу студента 

Рейтинг студента – це його порядкова позиція серед студентів за 

результатами останнього підсумкового контролю на кожному факультеті 

(інституті), курсі і за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі 

підсумкових оцінок з дисциплін, захистів курсових робіт (проектів) та звітів з 

практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності.  

Рейтингова оцінка студента обчислюється на основі оцінок, отриманих 

студентом під час останнього підсумкового контролю (без врахування оцінок, 

отриманих при перездачі), за формулою (з точністю до сотих, а в разі потреби і 

до тисячних): 

R= (2RЕ+RZ)/3+b+c,  

де 𝑅𝐸 =
𝐸1+𝐸2+⋯+𝐸𝑛

𝑛
  середнє арифметичне екзаменаційних оцінок (екзамени, 

курсові роботи, виробнича практика), 

𝑅𝑍 =
𝑍1+𝑍2+⋯+𝑍𝑚

𝑚
  середнє арифметичне залікових оцінок, 

n – кількість дисциплін у семестрі з підсумковою формою контролю екзамен, 

m – кількість дисциплін у семестрі з підсумковою формою контролю залік, 



𝐸і – оцінки у 100 бальній шкалі за і-ту дисциплін з підсумковою формою 

контролю екзамен, 

𝑍і – оцінки у 100 бальній шкалі за і-ту дисциплін з підсумковою формою 

контролю залік, 

b – додатковий бал за участь у наукові, науково-технічній діяльності, при якому 

0 ≤ b ≤ 5; 

№ 

з/п 
Назва 

Кількість 

балів  

1. 

Участь у науково-дослідній роботі кафедри (участь у 

виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, за 

наявності звіту)  0,25 

2. Наявність публікацій (незалежно від кількості):  

2.1. в наукометричних базах Scopus і Web of Science 0,75 

2.2. у зарубіжних періодичних виданнях 0,25 

2.3. у періодичних виданнях України категорії Б 0,25 

2.4. 
тези доповідей на наукових заходах вітчизняного і 

міжнародного рівня 0,25 

3. 
Отримання охоронного документу на об’єкти 

інтелектуальної власності (незалежно від кількості):  

3.1. патент на винахід 0,75 

3.2. патент на корисну модель 0,25 

3.3. свідоцтва про реєстрацію авторського права 0,25 

4. Переможці конкурсів:  

4.1. 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей  

4.1.1. І-е місце 0,75 

4.1.2. ІІ-ІІІ місце  0,5 

4.2. 
Інші вітчизняні та міжнародні конкурси студентських 

наукових робіт  

4.2.1. І-е місце 0,5 

4.2.2. ІІ-ІІІ місце  0,25 

 

с – додатковий бал за участь у громадському житті, творчій та спортивній 

діяльності при якому 0 ≤ с ≤ 5. При цьому додатковий бал с вираховується за 

вагомістю факторів і критеріїв, визначених у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Додатковий бал за участь у громадському житті, творчій та спортивній 

діяльності 

Фактор Вагомість 

фактору 

Критерій  Вагомість 

критерію 

Спортивно-

масова робота 
3 

участь в змаганнях 

університетського рівня 

0,05 

перемога в змагані 

університетського рівня 

0,075 



участь в змаганнях 

регіонального рівня 

0,075 

перемога в змагані 

регіонального рівня 

0,1 

участь в змаганнях 

всеукраїнського рівня 

0,1 

перемога в змагані 

всеукраїнського рівня 

0,25 

участь в змаганнях 

міжнародного рівня 

0,35 

перемога в змагані 

міжнародного рівня 

0,5 

Творча 

діяльність  
4 

участь в університетських 

творчих колективах 

0,2 

участь в клубах за 

інтересами 

0,15 

участь в університетських 

заходах 

0,25 

участь в міських та 

регіональних заходах 

0,25 

участь в заходах 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів  

0,275 

перемога в 

університетських та 

міських творчих конкурсах 

та фестивалях 

0,375 

перемога у всеукраїнських 

та міжнародних творчих 

конкурсах, фестивалях 

0,5 

Громадська 

діяльність 
3 

участь в студентському 

самоврядуванні 

університету ППО 

співробітників та студентів 

0,5 

участь в студентських 

радах гуртожитків 

0,25 

волонтеська та благодійна 

діяльність 

0,5 

участь в профорієнтаційній 

роботі 

0,25 

Оцінки за курсові роботи та виробничі практики вважаються 

екзаменаційними оцінками. 

Рейтингові списки студентів, які навчаються на одному 

факультеті/інституті за денною формою навчання за відповідними курсом та  

 



спеціальністю (спеціалізацію) формуються відповідно до рішень стипендіальних
комісій факультетів/інститутів.

Рейтингові списки студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
університету не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного 
рішення стипендіальної комісії університету.
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