
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area). 

1.2. Положення про систему рейтингового оцінювання здобувачів вищої 
освіти Приватного вищого навчального закладу «Інститут психології і 
підприємництва» (далі – Положення) є нормативним документом, який визначає 
мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації рейтингового оцінювання 
досягнень студентів в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, їх участі в 
громадському, спортивному та культурному житті Приватного вищого 
навчального закладу «Інститут психології і підприємництва» (далі - Інститут)  

1.3. Рейтингове оцінювання досягнень студентів є складовою системи 
забезпечення якості освітньої діяльності в Інституті (системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти). 

1.4. Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, громадської та 
соціальної активності студентів проводиться один раз на рік за результатами 
семестрового навчання. 

1.5. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Вченою радою 
Інституту і вводяться в дію наказом ректора Інституту. 

 
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕЙТИНГОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ 
2.1. Метою впровадження рейтингового оцінювання є створення системи 

об’єктивного аналізу якості освітньої діяльності Інституту, а також аналізу рівня, 
здобутих студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей (якості 
вищої освіти), що спрямована на пошук та  реалізацію механізмів удосконалення 
форм поєднання науки та освіти, інноваційних технологій та методик організації 
навчально-виховного процесу, а також наукової та науково-дослідної роботи 
студентів. 

2.2. До основних завдань рейтингового оцінювання здобутків студентів 
належать: 

- створення інформаційної бази з повним переліком досягнень студентів 
Інституту за наступними напрямками: навчання, наукова та науково-дослідна 
діяльність, участь у громадському, спортивному та культурному житті Інституту, а 
також в роботі органів студентського самоврядування; 

- мотивація студентів до удосконалення якості навчальної, наукової та 
науково-дослідної роботи; 

- підвищення рівня набутих ними, при організації практичної діяльності, 
професійних навичок; 

- розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної 
активності студентів; 

- створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо 
заходів, спрямованих на заохочення студентів; 



- стимулювання, за підтримки керівництва та засновників Інституту, а також 
стейкхолдерів, видів діяльності студентської молоді, що визначають рейтинг і 
статус Інституту. 

2.3. Рейтингове оцінювання досягнень студентів Інституту базується на 
принципах академічної доброчесності, об’єктивності, прозорості, гласності та 
коректності. 

Об’єктивність оцінювання забезпечується оптимізацією переліку показників, 
що характеризують досягнення студентів Інституту в навчанні, науковій та 
науково-дослідній роботі, рівень їх участі в громадському, спортивному та 
культурному житті Інституту 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. Формування рейтингів студентів здійснюється за результатами 

останнього семестрового контролю на кожному курсі і за кожною спеціальністю 
(напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, 
захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у 
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній 
діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі 
екзаменаційні оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), 
захисти практик тощо, які передбачено навчальними планами відповідного 
семестру (Додаток 1). 

3.2. До рейтингу успішності залучаються всі студенти, які навчаються за 
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, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, в 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 (проекту), 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 кафедри 
відповідної спеціальності, керівників відповідних структурних підрозділів, 
наукових керівників з урахуванням досягнень протягом семестру (Додаток 4).  

3.4. Для участі в рейтингу успішності за досягнення в науковій, науково-
технічній діяльності студент може подати такі документи (Додаток 2): 

- список опублікованих наукових праць; 
- рекомендацію завідувача кафедрою, 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 
Інституту), що гарантують відповідність дійсності такої заяви (Додаток 3). Такими 
відповідальними можуть бути завідувачі відповідних кафедр,  викладач навчальних 
дисциплін з фізичного виховання та спорту (щодо спортивних заходів), голова 
органу студентського самоврядування 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 ректор Інституту. 

3.6. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження Ректором Інституту. 

3.7. Для обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового 
оцінювання досягнень студентів Інституту створюється інформаційна база, 
контроль функціонування якої здійснює особа відповідальна за навчально-виховну 
роботу. База даних формується шляхом обробки досягнень студентів. Формування 
інформаційної бази рейтингового оцінювання студентів контролюється ректором 
Інституту. 

3.8. Підведення підсумків щодо узагальнених результатів рейтингового 
оцінювання досягнень студентів відбувається на засіданнях Вченої ради Інституту. 

 
4. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕЙТИНГОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ 
4.1. За результатами щорічного рейтингового оцінювання визначаються 

найбільш активні студенти Інституту, курсу, групи за кожною спеціальністю. 
4.2. Передбачається, що в основі впровадження в освітній процес Інституту 

рейтингу активності студента є принцип стимулювання здобувачів Інституту, який 
ґрунтується на системі морального та/або матеріального заохочення, як 
своєрідного способу відображення позитивної оцінки за успіхи у навчанні, 
науково-дослідній роботі та громадському житті Інституту. Формами морального 
заохочення виступає вручення грамот, цінних подарунків, відзнак,  усні заохочення 
та інші. Форми матеріального заохочення визначаються та погоджуються 
безпосередньо з Президентом Інституту. 

4.3. Передбачається, що рейтинг активності студента може слугувати 
додатковою інформацією для потенційних роботодавців стосовно особистісних 
якостей та соціальної активності випускника. 

4.4. Рейтингова оцінка діяльності студента може вноситися до резюме. 
 

  



Додаток 1 
 

№ Вид діяльності Кількість  балів Примітка 
 

1 2 3 4 
1. Навчання (успішність) 

успішність (іспит + курсова 
робота) 

60 – 100 
балів 

Середній бал 
успішності 

студента за час 
навчання 

успішність (залік + практика) 60 – 100 
балів 

2. Рівень володіння іноземною 
мовою: 

− достатній (60 – 74) 
− середній (75 – 89) 
− високий (90 – 100) 

- наявність сертифікату В1 
- наявність сертифікату В2 

 
 

3 бали 
4 бали 
5 бали 

10 балів 
20 балів 

За результатами 
останнього 

контролю знань (в 
балах). 

Для студентів всіх 
спеціальностей 

визначають 
викладачі іноземної 

мови 
3. Призери студентських олімпіад, творчих конкурсів, конкурсів наукових робіт 

Міжнародних  20 балів Визначають зав. 
кафедри Всеукраїнських 15 балів 

Спортивні універсіади, студентські ліги 
міжнародного рівня  
всеукраїнського рівня 
обласного рівня 
міського та рівня філії 

20 балів 
10 балів 
5 балів 
4 бали 

Визначає відповідальна 
особа за навчально-

виховну роботу  

4. Участь у студентських олімпіадах, творчих конкурсах,  конкурсів наукових 
роботах 

Міжнародних  10 балів Визначають зав. 
кафедри Всеукраїнських 5 балів 

Спортивні універсіади, студентські ліги 
− міжнародного рівня  
− всеукраїнського рівня 
− обласного рівня 
− міського та рівня Інституту 

10 балів 
5 балів 
 5 балів 
 4 бали 

Визначає відповідальна 
особа за навчально-

виховну роботу 

6. Наукові публікації (статті) 
У виданнях, включених до 
наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core 
Collection 

25 балів Розрахунок балів 
одержується із 

загальної 
кількості, поділеної на 
кількість співавторів У зарубіжному виданні 20 балів 

У фаховому виданні України 15 балів 
В інших виданнях 10 балів 

7. Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах 
за кордоном 15 балів + 5 балів за публікацію 

матеріалів, розрахунок 
балів одержується із 

загальної 
кількості, поділеної на 
кількість співавторів 

міжнародні  10 балів 
всеукраїнські 8 балів 

  



1 2 3 4 
8. 
 

Виховна та громадська діяльність 
Рада студентів Інституту: 

- голова ради 
- заступник голови ради 

член ради 

 
20 балів 
10 балів 
5 балів 

Голова студентської 
ради Інституту 

Староста групи 10 балів Зав. кафедрою 
Інституту 

Участь в організації та проведенні 
просвітницьких, культурно-
масових, наукових та інших заходів 

5-20 балів Відповідальною 
особою за навчально-

виховну та 
профорієнтаційну 

роботу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Додаток № 2 
 

Критерії призначення додаткового рейтингового балу за досягнення у 
науковій, науково-дослідній діяльності  

1.1. Призначення додаткового рейтингового балу за досягнення студента в 
науковій, науково-дослідній діяльності призначається при відповідності цієї 
діяльності одному або кільком з таких критеріїв: 

а) отримання студентом протягом навчального року: 
- нагороди (призу) за результати наукової, науково-дослідної роботи, що 

проводиться Інститутом 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); 

1.2. Для участі в рейтингу успішності здобувача освіти за досягнення в 
науковій, науково-дослідній діяльності претендент може подати такі 

документи:  
- список опублікованих наукових праць, творчих творів; 
- рекомендацію завідувача кафедрою, наукового керівника; 
- сертифікати про проходження курсів в режимі он-лайн або оф-лайн та участі 

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

участь у заході або проходження курсів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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: 

а) 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-творчої діяльності, здійсненої 
ним в рамках діяльності, що проводиться Інститутом, 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; 

б) систематична участь студента в діяльності з інформаційного забезпечення 
суспільно значущих заходів, суспільного життя Інституту; 

в) участь та/або членство студента в громадських організаціях протягом року, 
що передує визначенню рейтингу та волонтерство; 

д) 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 здобувача освіти за досягнення 
студента в громадській, культурно-творчій 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: 

а) 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 
філією, іншими організаціями, що здійснюють освітню діяльність, організаціями, 
що здійснюють діяльність в галузі фізичної культури, спорту і туризму або іншими 
організаціями; 

б) систематична участь студента в спортивних заходах виховного, 
пропагандистського характеру і (або) інших суспільно значущих спортивних 
заходах. 

1.2.Для участі в рейтингу успішності здобувача освіти 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. 


