


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення є нормативним документом Відокремленого структурного 

підрозділу «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету» (Далі – коледж) й визначає 

мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації рейтингового 

оцінювання досягнень студентів коледжу в навчанні, науковій та науково-

дослідній роботі, їх участі в громадському, культурно-масовому та 

спортивному житті закладу фахової передвищої освіти. 

1.2. Рейтингове оцінювання досягнень студентів є складовою системи 

забезпечення якості освітньої діяльності у Відокремленому структурному 

підрозділі «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету».  

1.3. Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, науково-дослідної, 

громадської, культурно-масової та спортивної активності студентів 

проводиться один раз на рік за результатами семестрового навчання.  

1.4. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Педагогічною радою 

коледжу за погодженням з Головою студентської ради коледжу та вводиться 

в дію наказом директора коледжу. 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ  

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

2.1. Метою впровадження рейтингового оцінювання у коледжі є створення 

системи об’єктивного аналізу якості освітньої діяльності та рівня, здобутих 

студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей (якості фахової 

передвищої освіти), що спрямована на пошук та реалізацію механізмів їх 

удосконалення, упровадження дієвих форм поєднання науки та освіти, 

інноваційних інтегрованих технологій і методик організації освітнього 

процесу, наукової та науково-дослідної роботи студентів.  

2.2. Основними завданнями рейтингового оцінювання досягнень студентів є:  

- створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає 

здобуті досягнення кожного студента коледжу в навчанні, науковій та 

науково-дослідній роботі, його участі в громадському, спортивному та 

культурно-масовому житті, в роботі органів студентського 

самоврядування;  

- мотивація студентів до удосконалення якості навчання, наукової та 

науково-дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними 

професійних навичок; 

- розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й 

соціальної активності студентів;  



- реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції;  

- створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо 

заходів, спрямованих на заохочення студентів;  

- стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають 

рейтинг і статус коледжу. 

2.3. Рейтингове оцінювання досягнень студентів коледжу базується на 

принципах плановості, об’єктивності, прозорості, гласності, коректності. 

Об’єктивність оцінювання забезпечується оптимізацією переліку показників, 

що характеризують досягнення студентів коледжу в навчанні, науковій та 

науково-дослідній роботі, рівень їх участі в громадському, спортивному та 

культурно-масовому житті коледжу та формалізацією методики аналізу 

кількісних показників їх роботи. Аналіз показників проводиться в динаміці з 

урахуванням змін, що відбулися з часу попереднього рейтингового 

оцінювання. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

3.1. Рейтингова позиція студентів складається в кінці навчального року за 

результатами останнього семестрового контролю на кожному курсі і за 

кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з навчальних 

дисциплін, захистів курсових робіт (проєктів) та звітів з практики з 

урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському, 

культурно-масовому житті коледжу та спортивній діяльності. Перелік 

показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні 

оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проєкти), захисти 

практик, тощо, які передбачено навчальними планами відповідного семестру. 

3.2. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за 

певною спеціальністю за денною формою навчання, крім осіб, які: 

- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або 

під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову 

оцінку або не з'явились без поважної причини на контрольний захід із 

будь-якої навчальної дисципліни, захист курсової роботи (проєкту), 

звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання 

контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;  

- до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни, не 

захистили курсової роботи (проєкту), звіту з практики.  

3.3. Для призначення суми додаткових балів рекомендується перелік 

основних досягнень, що враховуються в рейтингу і не належать до 

показників успішності у навчанні. Додаткові бали призначаються за 



поданням завідувачів відділень відповідної спеціальності, керівників 

відповідних структурних підрозділів, наукових керівників з урахуванням 

досягнень протягом семестру.  

3.4. Для участі в рейтингу успішності за досягнення в науковій, науково-

дослідній, громадській, культурно-масовій, спортивній діяльності претендент 

може подати такі документи:  

- грамоти, подяки, дипломи, інші нагороди;  

- анотацію опублікованих наукових праць, тез конференцій, тощо; 

- рекомендацію наукового керівника.  

Для призначення додаткових балів за види діяльності, що не можуть 

бути підтверджені документально, до рейтингової комісії подаються заяви, 

візовані відповідальними особами (як правило, представниками структурних 

підрозділів коледжу), що гарантують відповідність дійсності такої заяви. 

Такими відповідальними особами можуть бути заступники директора, 

завідувачі відділень, керівник фізичного виховання коледжу (щодо 

спортивних заходів), голова студентської ради тощо.  

3.5. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого. У рейтингу вища позиція надається особі з більшим 

значенням складової за навчальні досягнення. Якщо двоє або більше 

студентів мають однаковий рейтинговий бал, то перевага надається:  

- студентам, які мають вищий бал із навчальної дисципліни з 

найбільшим обсягом кредитів;  

- студентам, які мають більше відмінних оцінок із навчальних 

дисциплін;  

- студентам, які мають меншу кількість пропусків занять із неповажних 

причин.  

У разі неможливості визначення місця в рейтингу за цими показниками 

відповідне рішення приймає директор коледжу. 

3.6. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному вебсайті 

не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження завідувачами 

відділень. 

3.7. Для обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового 

оцінювання досягнень студентів коледжу створюється інформаційна база, 

функціонування якої супроводжується завідувачами відділень. База даних 

формується шляхом обробки досягнень студентів. Формування 

інформаційної бази рейтингового оцінювання студентів контролюється 

рейтинговою комісією.  

 



3.8. Обговорення узагальнених матеріалів щодо результатів рейтингового 

оцінювання досягнень студентів відбувається на засіданнях Педагогічної 

ради коледжу. 

4. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

4.1. Передбачається, що в основі впровадження в освітній процес коледжу 

рейтингу активності студента є принцип стимулювання студентів коледжу, 

який ґрунтується на системі морального та/або матеріального заохочення, як 

своєрідного способу відображення позитивної оцінки за успіхи у навчанні, 

науково-дослідній роботі та громадському, культурно-масовому, 

спортивному житті коледжу. Формами морального заохочення виступає 

вручення грамот, цінних подарунків, відзнак, проведення конкурсів, усні 

заохочення та інші.  

4.2. Передбачається, що рейтинг активності студента може слугувати 

додатковою інформацією для потенційних роботодавців стосовно 

особистісних якостей та соціальної активності випускника.  

4.3. Рейтингова оцінка діяльності студента може вноситися до резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

Показники бального оцінювання  

досягнень студентів коледжу за видами діяльності 

 

№ 

з/п 
Вид діяльності Кількість балів Примітка 

1. Навчання (успішність): 

успішність (іспити + курсова робота 

(проєкт) 

33-100 Середній бал 

успішності за час 

навчання 

визначається 

керівником 

навчальної групи 

успішність (заліки + практика) 33-100 

2. Призери студентських олімпіад, творчих конкурсів, конкурсів наукових робіт, 

спортивних змагань тощо: 

 міжнародного рівня 

всеукраїнського рівня 

обласного рівня 

міського рівня чи рівня коледжу 

20 балів 

10 балів 

5 балів 

4 бали 

Визначають 

завідувачі 

відповідного 

відділення 

спеціальностей 

 

3. Участь у студентських олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах наукових 

робіт, спортивних змаганнях тощо: 

 міжнародного рівня 

всеукраїнського рівня 

обласного рівня 

міського рівня чи рівня коледжу 

10 балів 

5 балів 

5 балів 

4 бали 

Визначають 

завідувачі 

відповідного 

відділення 

спеціальностей 

 

4. Наукові публікації: 

 у зарубіжному виданні 

у фаховому виданні 

у інших виданнях 

15 балів 

10 балів 

5 балів 

Розрахунок балів 

одержується із 

загальної кількості, 

поділеної на 

кількість співавторів 

 

5. Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах: 

 міжнародних 

всеукраїнських 

регіональних 

у коледжі 

групі 

 

10 балів 

8 балів 

6 балів 

5 балів 

3 бали 

+ 5 балів за 

публікацію, 

розрахунок балів 

одержується із 

загальної кількості, 

поділеної на 

кількість співавторів 

 

6. Виховна та громадська 

діяльність: 

  

 Участь студентів у концертних 

програмах, культурно-мистецьких 

15 балів Визначає заступник 

директора з виховної 



заходах, виставках роботи 

 участь в офіційних суспільно 

значущих громадських 

організаціях; волонтерська 

діяльність 

10 балів 

8. Участь у роботі органів студентського самоврядування: 

 студентська рада коледжу: 

- голова студентської ради; 

- заступник голови 

студентської ради; 

- член студентської ради. 

 

20 балів 

15 балів 

5 балів 

Визначає заступник 

директора з виховної 

роботи 

 староста академічної групи  10 балів Визначають 

завідувачі 

відповідного 

відділення 

спеціальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

Критерії 

призначення додаткового рейтингового балу за досягнення у науковій, 

науково-технічній діяльності (творчій активності) 

1.1. Призначення додаткового рейтингового балу за досягнення студента в 

науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності) призначається 

при відповідності цієї діяльності одному або кільком з таких критеріїв:  

1.1.1. Отримання студентом протягом навчального року:  

- нагороди (призу) за результати наукової, науково-технічної 

роботи (творчій активності), що проводиться філією або іншою 

організацією, що здійснює освітню діяльність, науковою або 

іншою організацією;  

- документа, що посвідчує виключне право студента на досягнутий 

ним науковий (науково-методичний, науково-технічний, 

науково-творчий) результат інтелектуальної діяльності (патент, 

авторське свідоцтво);  

- гранту на виконання науково-дослідної роботи;  

1.1.2. Наявність у студента публікації в науковому (навчально-

науковому, навчально-методичному) міжнародному, 

всеукраїнському, регіональному виданні, в виданні коледжу, 

іншій організації, що здійснює освітню діяльність, наукової чи 

іншої організації протягом навчального року, що передує 

складанню рейтингу;  

1.1.3. Інше публічне представлення студентом протягом року, що 

передує визначенню рейтингу результатів науково-дослідної, 

науково-технічної роботи (творчій активності), в тому числі 

шляхом виступу з доповіддю (повідомленням) на конференції, 

семінарі і іншому міжнародному, всеукраїнському, 

регіональному заході, що проводиться коледжем або іншою 

організацією, що здійснює освітню діяльність.  

1.2. Для участі в рейтингу успішності здобувача освіти за досягнення в 

науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності) претендент 

може подати такі документи:   

- список опублікованих наукових праць, творчих творів; 

- рекомендацію завідувача відділення чи наукового керівника;  

- сертифікати про участь у конференціях в режимі онлайн або 

офлайн; 

- інші досягнення (грамоти, свідоцтва та ін.), що підтверджує 

документально участь у заході. 



 

Додаток № 3  

 

Критерії 

призначення додаткового рейтингового балу за досягнення в 

громадській, культурно-творчій діяльності 

1.1. Призначення додаткового рейтингового балу за досягнення студента в 

громадській, культурно-творчій діяльності призначається при 

відповідності цієї діяльності одному або кільком з таких критеріїв:  

1.1.1. Систематична участь студента в проведенні (забезпеченні проведення): 

- соціально-орієнтованої, культурної (культурно-просвітницької, 

культурно-виховної) діяльності в формі шефської допомоги, 

благодійних акцій та інших подібних формах;  

- громадської діяльності, спрямованої на пропаганду 

загальнолюдських цінностей, поваги до прав і свобод людини, а 

також на захист природи;  

- суспільно значущих культурно-масових заходів;  

- отримання студентом протягом навчального року, що передує 

визначенню рейтингу, нагороди (призу) за результати культурно-

масової діяльності, здійсненої ним в рамках діяльності, що 

проводиться коледжем, іншою організацією, що здійснює 

освітню діяльність, організацією культури і мистецтва чи іншої 

організацією, в тому числі в рамках конкурсу, огляду та іншого 

аналогічного міжнародного, всеукраїнського, відомчого, 

регіонального заходу;  

- публічне представлення студентом протягом року, що передує 

визначенню рейтингу створеного ним твору літератури чи 

мистецтва (літературного твору, драматичного, музично-

драматичного твору, сценарного твору, хореографічного твору, 

пантоміми, музичного твору з текстом або без тексту, 

аудіовізуального твору, твори живопису, скульптури, графіки, 

дизайну, розповіді, коміксу, іншого твору образотворчого 

мистецтва, твори декоративно-прикладного, в тому числі у 

вигляді проєкту, креслення, зображення, макета, фотографічного 

твору, а також іншого твору);  

- систематична участь студента в проведенні (забезпечення 

проведення) публічної культурно-творчої діяльності виховного, 

пропагандистського характеру і іншої суспільно значущої 

публічної культурно-творчої діяльності;  



1.1.2. Систематична участь студента в діяльності з інформаційного 

забезпечення суспільно значущих заходів, суспільного життя коледжу. 

1.1.3. Участь та / або членство студента в громадських організаціях протягом 

року, що передує визначенню рейтингу та волонтерство. 

1.1.4. Систематична участь студента в забезпеченні захисту прав студентів. 

1.1.5. Систематичне безоплатне виконання студентом суспільно-корисної 

діяльності, в тому числі організаційної, спрямованої на підтримку 

громадської безпеки, благоустрій навколишньої середовища, 

природоохоронної діяльності або іншої аналогічної діяльності.  

1.2. Для участі в рейтингу успішності за досягнення студента в громадській, 

культурно-масовій діяльності претендент повинен представити такі 

документи:  

- клопотання або рекомендаційний лист із зазначенням конкретних 

заслуг студента, що дозволяють об'єктивно оцінити творчій 

внесок студента в діяльність, що отримала суспільне визнання; 

- документи, що свідчать про відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим п. 1.1 цього додатка до Положення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

Критерії 

призначення додаткового рейтингового балу  

за досягнення у спортивній діяльності 

1.1. Призначення додаткового рейтингового балу за досягнення студента в 

спортивній діяльності призначається при відповідності цієї діяльності 

одному або кільком з таких критеріїв:  

1.1.1. Отримання студентом протягом року, що передує визначенню 

рейтингу, нагороди (призу) за результати спортивної діяльності, 

здійсненої ним в рамках спортивних міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних заходів, що проводяться коледжем, іншими 

організаціями, що здійснюють освітню діяльність, організаціями, що 

здійснюють діяльність в галузі фізичної культури, спорту і туризму або 

іншими організаціями;  

1.1.2. Систематична участь студента в спортивних заходах виховного, 

пропагандистського характеру і (або) інших суспільно значущих 

спортивних заходах.  

1.2. Для участі в рейтингу успішності за досягнення студента в спортивній 

діяльності претендент повинен представити такі документи:  

- клопотання або рекомендаційний лист із зазначенням конкретних 

заслуг студента, що дозволяють об'єктивно оцінити його 

спортивні досягнення (при наявності);  

- документи, що свідчать про відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим п. 1.1 цього додатка до Положення. 


