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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок формування рейтингу й призначення академічних 

стипендій здобувачам вищої освіти Миколаївського національного аграрного 

університету, які вступили на навчання за державним (регіональним) замовленням 

(далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 1 

липня 2014 року №1556-VІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до стипендіального забезпечення» з урахуванням принципів, які викладено у 

«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і 

національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009. 

Право на вступ на навчання за державним (регіональним) замовленням 

регламентовано Положенням про підготовку фахівців за регіональним замовленням  

Миколаївським національним аграрним університетом.  

1.2. Фінансування освітніх заходів передбачено рішенням Миколаївської 

обласної ради від 21.12.2018 року, протокол № 14 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017 -2021 роки».  

1.3. Це Положення є нормативним документом Миколаївського національного 

аграрного університету (далі – МНАУ) й визначає мету, основні завдання, принципи 

та порядок рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти МНАУ в 

освітній, науково-дослідній, громадській, культурно-мистецькій та спортивній 

діяльності, для призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти, які 

вступили на навчання за державним (регіональним) замовленням.  

1.4. Рейтингове оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти є складовою 

системи забезпечення якості освітньої діяльності у МНАУ (системи внутрішнього 

контролю забезпечення якості). Рейтингове оцінювання рівня освітньої, наукової, 

громадської, культурно-мистецької та спортивної діяльності здобувачів вищої освіти 

проводиться два рази на рік за результатами підсумкового контролю знань (заліково-

екзаменаційної сесії). 

  



  

Миколаївський національний аграрний університет 
ПОЛОЖЕННЯ 

 ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ Й ПРИЗНАЧЕННЯ 

АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ ВСТУПИЛИ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ 

(РЕГІОНАЛЬНИМ) ЗАМОВЛЕННЯМ 

СО 5.207.37-00.2017 

СО 5.265.01-00.2019 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 5 із 21 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 

2.1. Метою впровадження рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої 

МНАУ є створення (на засадах єдиних критеріїв) системи об’єктивного аналізу якості 

освітньої діяльності та рівня, здобутих здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей (якості вищої освіти), що спрямовані на пошук та реалізацію 

механізмів їхнього удосконалення, упровадження у МНАУ дієвих форм поєднання науки та 

освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації освітньо-виховного 

процесу, освітньо-наукової, громадської, культурно-мистецької та спортивної діяльності 

здобувачів вищої освіти. 

2.2. Рейтингове оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти МНАУ базується на 

принципах плановості, об’єктивності, прозорості, гласності і коректності. Об’єктивність 

оцінювання забезпечується оптимізацією переліку показників, що характеризують досягнення 

здобувачів вищої освіти МНАУ у науковій, громадській (у тому числі волонтерській), 

культурно-мистецькій та спортивній діяльності, а також участь у роботі органів студентського 

самоврядування та формалізацією методики аналізу кількісних показників їхньої діяльності. 

Аналіз показників проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу 

попереднього рейтингового оцінювання. Пріоритетним критерієм у рейтинговому оцінюванні 

здобувачів вищої освіти є освітня складова. 

2.3. Коригування підходів щодо рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти 

обумовлено джерелом фінансування освітніх заходів. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ  

 

3.1.  Перед початком проведення рейтингового оцінювання навчання здобувачів 

вищої освіти вчена рада університету, з урахуванням затверджених у встановленому порядку, 

видатків на стипендіальне забезпечення за державним (регіональним) замовленням визначає 

однаковий для усіх курсів та спеціальностей (освітніх програм): 

- ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за 

результатами заліково-екзаменаційної сесії. Цей показник встановлюється у відсотках від 

фактичної кількості здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (освітньою 

програмою) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового 

контролю (заліково-екзаменаційної сесії) відповідно до навчальних планів, графіку освітнього 

процесу; 

- ліміт осіб, яким призначаються академічні стипендії у підвищеному розмірі за 

особливі успіхи у навчання (у розмірі до двох відсотків від встановленого ліміту стипендіатів). 

3.2. Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти узагальнюється по університету 

у розрізі спеціальностей (освітніх програм). До освітньої складової додаються бали за 

досягнення здобувачів вищої освіти МНАУ у науковій, громадській (в тому числі 

волонтерській), культурно-мистецькій та спортивній діяльності, а також участь у роботі 

органів студентського самоврядування. 

3.3. Здобувачі вищої освіти, які у поточному році вступили на навчання за 

державним (регіональним) замовленням мають право на отримання стипендії за результатами 

конкурсного балу вступу на навчання (за рейтингом), з урахуванням ліміту стипендіатів, яким 

призначається стипендія з огляду на передбачене фінансування освітніх заходів за державним 

(регіональним) замовленням. 

3.4. Здобувачі вищої освіти включаються до рейтингу та мають право отримувати 

стипендію за результатами заліково-екзаменаційної сесії, якщо вони не мають академічних 

заборгованостей. Отримують стипендію лише ті здобувачі вищої освіти, які займають найвищі 

позиції у рейтинговому оцінюванні за результатами заліково-екзаменаційної сесії, з 

урахуванням балів за інші види діяльності, які передбачено цим Положенням. 

3.5. Кафедри факультетів, за якими закріплено навчальні дисципліни й проводиться 
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підсумковий контроль знань у поточному семестрі навчального року, а також структурні 

підрозділи університету (у тому числі виробничі підрозділи університету – Науково-

навчально-практичний центр (далі – ННПЦ) МНАУ) у період до початку заліково-

екзаменаційної сесії надають до деканатів університету перелік здобувачів вищої освіти та їхні 

здобутки за поточний семестр для включення до загального рейтингу у розрізі заходів за 

видами: наукова діяльність, громадська діяльність, культурно-мистецька діяльність та 

спортивні досягнення. Завідувач кафедри або керівник структурного підрозділу університету 

несе особисту відповідальність за достовірність наданої інформації. Подання від кафедри або 

структурного підрозділу університету супроводжується переліком заходів за видами та 

отриманими результатами. Форма подання наведена у додатку 1 Положення.  

3.6. До консолідованого рейтингу по університету включаються усі здобувачі вищої 

освіти, що навчаються за державним (регіональним) замовленням, які не мають академічних 

заборгованостей з навчальних дисциплін та практичної підготовки. Розпорядження про 

необхідність підготовки подання до рейтингового оцінювання готують деканати факультетів. 

Внесення корегувань до подання не допускається. Рейтинговий бал здобувача вищої освіти 

визначається як сума унормованих балів за його досягнення в освітній, науково-дослідній, 

громадській (у тому числі волонтерській), культурно-мистецькій та спортивній діяльності, 

роботі органів студентського самоврядування. 

3.7. Консолідований рейтинг складається за результатами останнього навчального 

семестру по кожному курсу і по кожній спеціальності (освітній програмі) на підставі 

успішності з кожної навчальної дисципліни та з урахуванням участі здобувача вищої освіту у 

науковій діяльності, громадському житті, культурно-мистецькій та спортивній діяльності, 

участь у роботі органів студентського самоврядування. При цьому складова успішності 

повинна складати не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення 

консолідованого показника успішності, що установлює місце здобувача вищої освіти у 

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

однією спеціальністю (освітньою програмою)  в університеті. 

3.8.  Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не 

пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Зміни до порядку формування 

рейтингу не вносяться. 

3.9.  Навчальні досягнення (успішність) з вивчення певного навчального предмету 
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(дисципліни) вимірюються у балах, встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання, які 

визначено кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності освітнього 

матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності 

творчої компоненти, для кожного виду навчальних занять. 

3.10. З метою обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового 

оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти деканатами факультетів створюється 

відповідна інформаційна база. База даних формується шляхом обробки досягнень здобувачів 

вищої освіти. Формування інформаційної бази рейтингового оцінювання здобувачів вищої 

освіти контролюється ректоратом МНАУ. 

3.11. Узагальнені результати з рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої 

освіти в освітній, науковій, громадській (в тому числі волонтерській), культурно-мистецькій і 

спортивній діяльності, участь у роботі органів студентського самоврядування передаються на 

розгляд стипендіальної комісії й оприлюднюються деканатами факультетів у 10-денний термін 

на сторінці факультету на веб-сайті МНАУ. Критерії рейтингового оцінювання й узагальнення 

їхніх результатів для стипендіальної комісії університету представлено у додатках 2 й 3 

Положення.  

3.12. Стипендіальна комісія розглядає сформований рейтинг й приймає остаточне 

рішення щодо призначення академічної стипендії з огляду на освітню, наукову, громадську (у 

тому числі волонтерську), культурно-мистецьку й спортивну діяльність, а також участь у 

роботі органів студентського самоврядування, про що складає відповідний протокол 

стипендіальної комісії. Протокол стипендіальної комісії є додатком до  Наказу про 

призначення академічної стипендії здобувачам вищої освіти, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням. 

3.13. У консолідованому рейтингу оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюються 

у відсотках від максимальної кількості балів успішності серед здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за державним (регіональним) замовленням, за видами діяльності: 

- наукова; 

- громадська ( у тому числі волонтерська); 

- культурно-мистецька, спортивна та участь у роботі органів студентського 

самоврядування. 

Відсоток від максимальної кількості балів успішності на курс за кожен вид діяльності 
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наведено у Додатку 2 Положення.  

3.14. Якщо здобувач вищої освіти сумарно набрав більше 10%, то залишається для 

рейтингової оцінки 10 відсотків. Величина балів за наукову, громадську (у тому числі 

волонтерську), культурно-мистецьку, спортивну діяльність та участь у роботі органів 

студентського самоврядування не може перевищувати 10,0 відсотків від загального рейтингу. 

3.15. Пріоритетною у прийнятті рішення стипендіальною комісією університету є 

освітня складова загального рейтингу, яка складає не менше 90,0 відсотків рейтингового балу. 

3.16. Отримують стипендію здобувачів вищої освіти, які займають найвищі позиції у 

рейтинговому оцінюванні, що зазначається у протоколі стипендіальної комісії.    
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4. ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ 

 

4.1. За поданням стипендіальної комісії та відповідно до наказу ректора університету 

виплата стипендії може бути припинена у разі: 

- порушення здобувачем вищої освіти вимог статуту університету, правил 

внутрішнього розпорядку університету; 

-  відрахування здобувача вищої освіти або надання йому у встановленому 

порядку перерви у навчанні (академічна відпустка), або у випадку, якщо здобувач вищої 

освіти у рамках академічної мобільності на певний період часу втрачає право на отримання 

стипендії; 

- інші мотивовані причини.  

4.2. До рейтингового оцінювання не включаються особи: 

- які мають академічні заборгованості з навчальних дисциплін або практичної 

підготовки за поточний або попередній семестри; 

- які протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з 

будь-якої навчальної дисципліни (практичної підготовки) набрали меншу кількість балів ніж 

визначена в університеті межа незадовільного навчання. Такі особи вважаються такими, що не 

виконали вимоги навчального плану, у результаті чого вони не допускаються до складання 

семестрового контроль та підлягають відрахуванню. 
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5. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ  

 

5.1. За результатами рейтингової оцінки визначаються позиції здобувачів вищої освіти 

у розрізі освітніх програм, спеціальностей, рівнів освіти, факультетів. 

5.2. Рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти може бути основою для 

оцінки роботодавцями (зовнішніми стейкхолдерами), у тому числі під час подання документів 

на навчання за дуальною формою здобуття освіти. 

5.3. Рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти може вноситися до 

характеристики (за потребою).  
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6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

6.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням вченої 

ради Миколаївського національного аграрного університету. 

6.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 

6.4. З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватися чинним 

законодавством України. 
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ДОДАТКИ  
Додаток 1 

Подання кафедри (структурного підрозділу) щодо результатів участі здобувачів вищої освіти у науковій 

діяльності, громадських, культурно-мистецьких та спортивних заходах та досягненнях протягом першого 

(другого) семестру 20___ - 20 ___ навчального року 

ПІБ 
Освітня програма 

(спеціальність) 

Академічна 

група 

Вид заходів із зазначенням отриманого результату (дипломи, 

грамоти, листи-подяки, відзнаки, сертифікати, результати 

дослідів, патенти, авторські свідоцтва, бізнес-проєкти, 

інвестиційні проєкти, стартап-проєкти, бізнес-ідеї тощо) 

Наукова 

діяльність 

Громадська 

діяльність 

(у тому числі 

волонтерська), 

участь у роботі 

органів 

студентського 

самоврядування 

Культурно-

мистецька 

діяльність та 

спортивні 

досягнення 

      

      

 

Керівник підрозділу                                                            Ініціали, прізвище  

Дата заповнення подання                                                     _________________ 

Приклад заповнення подання від кафедри (структурного підрозділу) 

Подання кафедри обліку і оподаткування щодо результатів участі здобувачів вищої освіти у науковій діяльності, 

громадських, культурно-мистецьких та спортивних заходах та досягнення протягом ___ семестру  

20__-20__ навчального року 

ПІБ 
Освітня програма 

(спеціальність) 

Академічна 

група 

Вид заходів із зазначенням отриманого результату (дипломи, 

грамоти, листи-подяки, відзнаки, сертифікати, результати 

дослідів, патенти, авторські свідоцтва, бізнес-проєкти, 

інвестиційні проєкти, стартап-проєкти, бізнес-ідеї тощо) 

Наукова 

діяльність 

Громадська 

діяльність 

(у тому числі 

волонтерська), 

участь у роботі 

органів 

студентського 

самоврядування 

Культурно-

мистецька 

діяльність та 

спортивні 

досягнення 

Іванов Іван 

Іванович 

«Облік і 

оподаткування» 
Б 3/1 

Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт, 

отримано диплом 

ІІ ступеню. 

Публікація 3 

науковий статей у 

фахових виданнях 

України 

Участь у науково-

творчому 

товаристві 

молодих 

науковців, 

науковому гуртку 

з «Економічного 

аналізу». 

- 

Петров Петро 

Петрович 

«Облік і 

оподаткування» 
Б 4/1 

Публікації 2 

науковий статей у 

Студентському 

науковому Віснику  

Староста 

академічної групи 

Участь у 

спортивній 

секції з 

волейболу 

Завідувач кафедрою обліку і оподаткування                                                    _________________  

Дата заповнення подання                                                                                    _________________ 
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Додаток 2 

Критерії рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти 

Миколаївського національного аграрного університету 

Наукова діяльність 

Напрями Заходи 

Відсоток від 

максимальної 
кількості балів 

успішності на 

курсі 

 Наукова робота  Перемога у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

(диплом І ступеня) 

Перемога у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

(диплом ІІ ступеня) 

Перемога у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

(диплом ІІІ ступеня 

Участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (без 

відзначення грамотами переможця) 

Перемога у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (диплом І 

ступеня) 

Перемога у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (диплом ІІ-

ІІІ ступеня) 

Участь у міських, регіональних олімпіадах, конкурсах (без 

відзначення грамотами переможця) 

Перемога в університетських олімпіадах, конкурсах (диплом І 

ступеня) 

Відзначення дипломом ІІ, ІІІ ступеня в університетських олімпіадах 

10 

 

8 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, 

семінарах  

Участь у міських, регіональних наукових конференціях, симпозіумах, 

семінарах 

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах на рівні 

університету 

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах на рівні 

факультету 

Публікації наукових статей у друкованих фахових виданнях:  

- 1 стаття; 

- 2 статті; 

- 3 і більше. 

 

Участь у науково-дослідних проєктах та грантах: 

- як керівник; 

- як виконавець; 

- як співавтор. 

3 

 

1 

 

0,5 

 

0,25 

 

3 

5 

6 

 

 

 

3 

2 
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Громадська діяльність (у тому числі волонтерська), участь у роботі органів студентського самоврядування 

Напрями Заходи 

Відсоток від 
максимальної 

кількості балів 

успішності на 
курсі 

Громадсько-

адміністративна 

посада 

 

Голова студентського самоврядування університету (студентський 

президент)  

Заступник студентського президента 

Участь у роботі всеукраїнських студентських організацій, об’єднань 

тощо  

Студентський декан факультету 

Члени студентського деканату факультету, що відповідають за 

наукову, освітню, культурно-мистецьку, спортивну діяльність 

факультету  

Староста академічної групи 

Заступник старости академічної групи 

Староста гуртожитку  

Профорг факультету  

Заступник профорга факультету  

10 

 

8 

0,5 

 

7 

3 

 

 

4 

1 

4 

4 

2 

 

Участь у 

студентських 

об’єднаннях 

університету 

Науково-творче товариство молодих науковців  

Наукові гуртки, клуби 

Студентський трудовий загін; 

Школа волонтерства та духовного розвитку особистості 

Студентська рада газети «Агросвіт» 

Громадська організація «Творити добро» 

Громадська організація «Громадська ініціатива» 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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Культурно-мистецька діяльність та спортивні здобутки 

Напрями Заходи 

Відсоток від 

максимальної кількості 

балів успішності на 
курсі 

Участь у творчих 

колективах 

культурно-

мистецького 

центру 

«Експромт» 

Народний студентський хоровий колектив «Калина». 

Народна студія естрадного вокалу. 

Народна театральна студія «М.А.С.К.А.». 

Народний ансамбль танцю «Золотий колос». 

Народна студія розмовного жанру. 

Студія КВН. 

Студія гри на музичних інструментах. 

Гурток підготовки телеведучих та відео операторів 

студентського телебачення «МНАУ-TV» 

Студія декоративно-ужиткового мистецтва. 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

1 

Культурно-

мистецька 

діяльність 

Перемога у всеукраїнському (міжнародному) культурно-

мистецькому заході 

Призове місце у всеукраїнському (міжнародному) 

культурно-мистецькому заході 

Участь у всеукраїнському (міжнародному) культурно-

мистецькому заході 

Перемога у регіональному (міському) культурно-

мистецькому заході 

Призове місце у регіональному (міському) культурно-

мистецькому заході 

Перемога в університетському культурно-мистецькому 

заході 

Призове місце в університетському культурно-мистецькому 

заході 

Організація факультетського культурно-мистецького заходу 

Перемога у факультетському культурно-мистецькому заході 

 

5 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

0,5 

Участь у 

спортивних 

змаганнях 

Перемога у: 

- міжнародних 

- всеукраїнських  

- регіональних змаганнях 

Призові місця : 

- міжнародних 

- всеукраїнських  

- регіональних змаганнях 

Участь у : 

- міжнародних 

- всеукраїнських  

- регіональних змаганнях 

Перемога в університетських змаганнях 

Призове місце в університетських змаганнях 

Участь в університетських змаганнях 

Організація факультетських змагань 

Перемога у факультетських змаганнях 

Призове місце у факультетських змаганнях 

 

10 

7 

3 

 

8 

5 

3 

 

2 

1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,5 

0,3 

0,1 
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Додаток 3 

Рейтинг 

щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням 

______________ факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), 

участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом 

____  семестру 20__ - 20 __ навчального року 

 

 

 

 

ПІБ 

 

 

 

Освітня 

програма 

(спеціальність) 

 

 

 

Академічна 

група 

Освітня діяльність 

(складова успішності) 

Наукова 

діяльність 
(загальна 

сума балів 

відповід-

но до 

критеріїв 

додатку 2)   
 

Громадська 

діяльність  

(у тому числі 

волонтерська 

діяльність), 

участь у 

роботі 

органів 

студентсько-

го  

самовряду-

вання 
(загальна 

сума балів 

відповідно до 

критеріїв 

додатку 2) 
 

Культурно-

мистецька 

діяльність 

та 

спортивні 

досягнення 
(загальна 

сума балів 

відповідно 

до 

критеріїв 

додатку 2) 
 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 з

 у
сі

х
 в

и
д

ів
 д

ія
л
ь
н

о
с
ті

  

П
о

зи
ц

ії
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д
о

б
у

в
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ів
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и
щ

о
ї 

о
св

іт
и

 у
 

за
га

л
ь
н

о
м

у
 р

ей
ти

н
гу

  

зд
о

б
у

в
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а 
в
и

щ
о

ї 
о

св
іт

и
  

Середній бал з 

навчальних 

дисциплін, які 

оцінюються за 

5-ти бальною 

системою 

(екзамени, 

курсові роботи 

(проєкти), 

диференційовані 

заліки, звіти з 

практичної 

підготовки)  

Загальна 

сума балів у  

кредитах 

ЕКТС з усіх 

навчальних 

дисциплін, 

які 

виносяться 

на 

підсумкову 

атестацію, 

включаючи 

курсові 

роботи 

(проєкти) 

         1 

         2 

         3 

         4 

 

Примітка *: рейтинг формується у розрізі кожного навчального курсу за освітньою програмою  

(спеціальністю) з метою узагальнення критеріїв освітньої складової рейтингу. 

Примітка **: академічна стипендія не призначається, якщо здобувач вищої освіти має академічні 

заборгованості за поточний або попередній семестр, у тому числі з практичної підготовки.  

 

                               Декан факультету                                                                   Ініціали, прізвище 

                               Дата заповнення подання                                                     _________________ 
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Приклад заповнення рейтингу  

Рейтинг 

щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням 

обліково-фінансового факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській 

діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах 

протягом ___ семестру ___ навчального року  

 

 

 

 

 

 

ПІБ 

 

 

 

 

Освітня 

програма 

(спеціаль-

ність) 

А
к
ад

ем
іч

н
а 

гр
у

п
а
 

Освітня діяльність 

(складова успішності) 

Наукова 

діяльність 
(загальна 

сума балів 

відповід-

но до 

критеріїв 

додатку 2)   
 

Громадська 

діяльність  

(у тому числі 

волонтерська 

діяльність), 

участь у 

роботі 

органів 

студентсько-

го  

самовряду-

вання 
(загальна 

сума балів 

відповідно до 

критеріїв 

додатку 2) 
 

Культурно-

мистецька 

діяльність 

та 

спортивні 

досягнення 
(загальна 

сума балів 

відповідно 

до 

критеріїв 

додатку 2) 
 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 з

 у
сі

х
 в

и
д

ів
 д

ія
л
ь
н

о
с
ті

  

П
о

зи
ц

ії
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д
о

б
у

в
ач

ів
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и
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за
га

л
ь
н

о
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у
 р

ей
ти

н
гу

  

зд
о

б
у

в
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а 
в
и

щ
о

ї 
о

св
іт

и
  

Середній бал з 

навчальних 

дисциплін, які 

оцінюються за 

5-ти бальною 

системою 

(екзамени, 

курсові роботи 

(проєкти), 

диференційовані 

заліки, звіти з 

практичної 

підготовки)  

Загальна 

сума балів у  

кредитах 

ЕКТС з усіх 

навчальних 

дисциплін, 

які 

виносяться 

на 

підсумкову 

атестацію, 

включаючи 

курсові 

роботи 

(проєкти) 

Іванов Іван 

Іванович 
«Облік і 

оподаткування» Б 4/1 
5,0 900,0 30 20 40 990 1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

Петров 

Петро 

Петрович 

«Облік і 

оподаткування» Б 4/1 

4,1 790,0 10 15 5 820 7 

 

Примітка *: рейтинг формується у розрізі кожного навчального курсу за освітньою програмою  

(спеціальністю) з метою узагальнення критеріїв освітньої складової рейтингу. 

Примітка **: академічна стипендія не призначається, якщо здобувач вищої освіти має академічні 

заборгованості за поточний або попередній семестр, у тому числі з практичної підготовки.  

 

                               Декан факультету                                                                   Ініціали, прізвище 

                               Дата заповнення подання                                                     _________________ 
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