
Положення

про рейтинг семестрової успішності студентів,

що навчаються за кошти місцевого бюджету

Глосарій

У Положенні терміни вживаються в такому розумінні:

Рейтинг – список студентів, що складений за середнім балом (обчислюється

для кожного студента за результатами академічної успішності, виявленої при

семестровому контролі) та з урахуванням якісних характеристик успішності. 

Рейтингова позиція – порядковий номер студента у рейтингу. Студенти з 

однаковими середніми балами можуть мати як однакові, так і різні рейтингові

позиції, що регулюється цим Положенням.

Середній бал – значення, що обчислюється як сума оцінок семестрового

контролю, розділена на кількість таких оцінок.

1. Рейтинг успішності студентів (надалі Рейтинг) складається в межах курсу

і  спеціальності  за  встановленою  формою  (Додаток  1).  До  Рейтингу

вносяться  всі  студенти,  що  навчаються  за  кошти  місцевого  бюджету  в

розрізі  курсу  та  спеціальності.  Студенти,  що  мали  (мають)  академічну

заборгованість,  розміщуються  на  останніх  позиціях  Рейтингу  в

алфавітному порядку незалежно від кількості заборгованостей на момент

складання  рейтингу.  Якщо  на  момент  складання  Рейтингу  студент

ліквідував академічну заборгованість, що виникла в поточному семестрі,

то в графі «Примітка» про це робиться позначка.

2. Середній бал студента обчислюється за 12-бальною шкалою для студентів

І-го курсу Університетського коледжу та  100-бальною шкалою для  всіх

інших студентів Університету. 

3. У Рейтингу студенти розташовуються  у такому порядку:

3.1  Студенти,  що  мають  всі  оцінки  «відмінно»  (оцінки  10-12  за  12-

бальною шкалою; А, бал 90-100 за 100-бальною шкалою).



3.2  Студенти, що мають оцінки «відмінно» та «добре» (оцінки 7-12 за 12-

бальною шкалою; А,B,C , бал 75-100 за 100-бальною шкалою).

3.3 Студенти, що мають оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» (оцінки

4-12  за  12-бальною  шкалою;  А,B,C,D,Е,  бал  60-100  за  100-бальною

шкалою).

3.4  Студенти,  що  мали  (мають)  у  поточному  семестрі  академічні

заборгованості.

       У межах кожної групи (3.1-3.4) студенти розташовуються у порядку

зменшення середнього балу. Студенти,  що мають  однаковий середній  бал,

розміщуються  в  алфавітному  порядку  і  вважаються  такими,  що  займають

однакову рейтингову позицію.

4. Рейтинг  складається  навчальним  відділом  структурного  підрозділу в

останній  день  заліково-екзаменаційної  сесії.  Відповідальність  за

достовірність даних у Рейтингу щодо успішності студента несе заступник

керівника  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи  відповідного

структурного  підрозділу.  Відповідальність  за  достовірність  даних  у

Рейтингу щодо соціального статусу студента несе заступник керівника з

науково-педагогічної  та  соціально-гуманітарної  роботи  відповідного

структурного підрозділу.

5. Побудований  Рейтинг  розглядається  і  затверджується  стипендіальною

комісією  структурного  підрозділу.  Стипендіальна  комісія  структурного

підрозділу  має  право  внести  зміни  до  Рейтингу,  про  що  в  протоколі

засідання  стипендіальної  комісії  структурного  підрозділу  робиться

вмотивоване пояснення щодо внесених змін.

6. У кожному Рейтингу стипендіальною комісією структурного підрозділу

визначається  частина  (А)  списку  студентів,  що  становить  75%  від

загальної кількості студентів у Рейтингу (починаючи від першої позиції

рейтингу).  Зазначена  частина  списку  визначається  без  врахування

студентів,  яким буде призначена соціальна стипендія.  Не припускається

включення  до  «А»  лише  частини  студентів,  що  мають  однакову



рейтингову позицію. Рішення про включення/не включення до частини А

студентів,  що  мають  однакову  рейтингову  позицію,  приймає

стипендіальна комісія структурного підрозділу. Про прийняте рішення в

протоколі  засідання  стипендіальної  комісії  структурного  підрозділу

робиться окрема примітка.

7. Рейтинг з визначеною на засіданні стипендіальної  комісії  структурного

підрозділу  частиною  А  є  підставою  для  призначення  академічної

стипендії студентам на засіданні стипендіальної комісії Університету.

Додаток 1

Рейтинг успішності студентів____________________
Структурний підрозділ__________________________
Спеціальність__________________________________
Курс______________
Група______________
Семестр ____________

№ ПІП студента Середній бал Примітка

Підписи


