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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», Положення про ВСП «Запорізький 
електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка», Положення 
про організацію освітнього процесу у ВСП «Запорізький електротехнічний 
фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка», Положення про правила 
призначення й виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення 
студентам коледжу.

1.2 Система рейтингового оцінювання діяльності здобувачів 
освіти забезпечує комплексне оцінювання досягнень здобувана у навчальній, 
науково-дослідній, культурно-масовій, соціальній, спортивній та 
громадській діяльності.

1.3 Запровадження системи рейтингового оцінювання діяльності 
здобувачів освіти 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 
здорового способу життя.

1.4 Рейтингова система дає можливість здійснити ранжування 
здобувачів освіти у межах групи, курсу, відділення коледжу, забезпечує 
об’єктивне оцінювання, запроваджує конкуренцію між здобувачами освіти у 
навчанні, спонукає їх до самореалізації у громадській діяльності на засадах 
академічної свободи та академічної доброчесності.

1.5 Рейтингове оцінювання здобувачів освіти здійснюється після 
завершення навчального семестру для усіх груп усіх спеціальностей денної 
форми навчання.

2 РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

2.1 Рейтинг здобувачів освіти першого року навчання до першого 
семестрового контролю формується на підставі конкурсного бала, отриманого 
ними під час вступу на навчання.

2.2 Рейтинги здобувачів освіти на наступні навчальні семестри, 
складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним 
відділенням, курсом, групою за кожною спеціальністю на підставі підсумкових 
оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) 
та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній, творчій 
діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

2.3 До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються в одній групі 
за певною спеціальністю за денною формою навчання.



З ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ЗЛ Основними видами діяльності здобувачів є:
- навчальна робота;
- громадська діяльність;
- наукова, науково-технічна діяльність;
- спортивна діяльність;
- творча діяльність;
- інша робота.

3.2 Навчальна робота - основний вид діяльності здобувана 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, враховуючи бали з усіх форм 
контролю відповідно до річного навчального плану.

3.3 Громадська діяльність є реалізацією права і можливості здобувачів 
освіти брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу; призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 
побуту, харчування, захисту прав та інтересів здобувачів освіти, участі в 
управлінні закладом освіти, передбачених у статтях 40, 41 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту». Громадська діяльність охоплює різні сфери 
суспільного життя молоді, сприяє розвитку ініціативності, організаторських, 
управлінських здібностей здобувачів освіти.

3.4 Наукова, науково-технічна діяльність - одна зі складових освітнього 
процесу, що формує навички творчого та ефективного вирішення наукових 
завдань, у тому числі інноваційного характеру.

3.5 Творча, спортивна, соціальна та інші види діяльності посідають 
чільне місце у формуванні загальної культури, творчих здібностей та 
популяризації здорового способу життя студентської молоді. Ці види діяльності 
сприяють всебічному розвитку особистості, її здібностей, зміцненню здоров’я 
та фізичного загартовування, сприяють залученню студентства до волонтерства 
та благодійності, виховують у здобувана освіти почуття небайдужості до 
навколишнього світу та спонукають до саморозвитку.

4 РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ

4.1 Рейтингове оцінювання результатів навчальної та 
позанавчальної діяльності здобувана освіти здійснюється з використанням 
формули:
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де R -  рейтинговий бал;
СБ -  середній бал семестрового контролю;
О -  максимально можлива оцінка з дисципліни (предмета) за шкалою 

оцінювання (12 або 5);
b -  додатковий бал за участь у громадській науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності (0 < b < 10) .
4.2 Для розрахунку додаткового бала ( b ) сформовано перелік видів

діяльності, що враховуються в рейтингу, а також визначено кількість балів, які 
надаються за кожне з таких досягнень:

№ Назва виду діяльності Кількість
балів

І Громадська діяльність

1 Виконання обов’язків старости, заступника старости, 
профорга групи 1

2 Виконання обов’язків голови студради коледжу 
(гуртожитку) 1

3
Виконання обов’язків членів студентського 
самоврядування коледжу (гуртожитку), в т.ч. 
профспілкова діяльність

0,5

4 Активна участь у позанавчальних заходах коледжу 
(гуртожитку) 1

II Наукова, науково-технічна діяльність
1 Участь у предметних олімпіадах (конкурсах) 0,5
2 Призове місце в предметній олімпіаді (конкурсі) 1

3 Участь в міських, обласних, Всеукраїнських олімпіадах 
(конкурсах) 1

4 Призове місце в міських, обласних, Всеукраїнських 
олімпіадах (конкурсах) 2

5 Участь у науково-практичних конференціях, наукових 
фестивалях, конкурсах за межами коледжу 1

III Спортивна діяльність
1 Участь у спортивних змаганнях коледжу 0,5

2 Участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту у 
складі збірної команди коледжу 1

3 Призове місце на обласних змаганнях з різних видів 
спорту 2

IV Творча діяльність

1 Активна участь у гуртках художньої самодіяльності (хор 
тощо) 1

2 Участь у районних, міських, обласних, Всеукраїнських 
творчих конкурсах, виставках, фестивалях 1



3 Участь у мистецьких заходах коледжу (ведучі, активні 
учасники) 0,5

4 Участь у мистецьких заходах за межами коледжу 1
5 Випуск стіннівок, плакатів 0,5

V Інша діяльність

1 Особиста участь у волонтерській діяльності, 
патріотичних акціях 1

2 Шефська робота 0,5
3 Профорієнтаційна робота (за 1 абітурієнта) 0,5

Додаткові бали рекомендується встановлювати з урахуванням рівня 
досягнень та особистого внеску студента в різних сферах діяльності на рівні 
групи, відділення, коледжу, гуртожитку. Якщо сума балів за зазначені види 
діяльності перевищує 10 балів, то додатковий бал встановлюється рівним 10.

Пропозиції щодо надання додаткових балів за участь у громадському 
житті, науковій, науково-технічній діяльності, творчій, спортивній та іншій 
діяльності обговорюються на загальних зборах студентів групи, узгоджуються з 
класним керівником, керівниками секцій, гуртків, завідувачем відділення.

4.3 У рейтингу здобувані освіти розташовуються у порядку зменшення 
рейтингового балу.

У разі якщо декілька здобувачів освіти мають однаковий бал у рейтингу, 
вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні 
досягнення.

5 ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГУ

5.1 Рейтинг здобувачів освіти враховується при:
- призначенні стипендій;
- заохоченні, в тому числі матеріальному;
- покращенні умов проживання у гуртожитку та поселенні на 

наступний навчальний рік;
- інших випадках, які потребують порівняння результатів діяльності 

здобувачів освіти.

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Рейтинг студентів групи за підсумками семестру складається 
завідувачем відділення, класним керівником та активом групи.

6.2 Результати оцінювання здобувачів освіти групи за 
позанавчальну діяльність розглядаються та затверджуються на загальних 
зборах групи та надаються завідувачеві відділення за тиждень до початку 
екзаменаційної сесії.



6.3 Контроль за здійсненням рейтингового оцінювання діяльності 
здобувачів освіти відділення покладено на завідувача відділення.

Заступник директора з HP 

Заступник директора з НВР 

Голова студентської ради 

Голова профбюро студентів

Ірина ЗАХАР’ЄВА 

Олена ШАПОВАЛОВА 

Катерина ЗАХАРЧЕНКО 

Андрій ЧУМАЧЕНКО


