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I. Загальнi положення

l.

Положення про рейтингове оцiнювання знань здобувачiв вищоi освiти у
Подiльськогrtу державному аграрно-технiчно}rу унiверситетi розроблене на ocHoBi
Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiry>>

(М 1556-VП), Стаryry Подiльського державного

аrрарно-технiчного унiверситец, ПоложеннrI про стипендiальне забезпечення.

2. Основна мета запровадженЕя рейтингового оцiнювання знань сryдентiв скJIадання реЙтинry, якиЙ буд. основою при HapaxyBaHHi стипендiЙ студентам, якi
навчаються за денною формою навчання за рахунок коштiв державного бюджеry.

II. Визпачення навчального рейтипгу студента

Рейтинг

1.

студента це його

порядкова позицiя серед сryдентiв за

результатами остtlннього семестрового контролю на кожному факультетi (iнстиryтi),

Kypci

i

за кожною спецiальнiстrо (напрямом пiдготовки) на пiдставi пiдсумкових

оцiнок з дисциплiни (навчальних предметiв), захистiв курсових робiт (проектiв) та
звiтiв з практики з урахуванням )ластi у науковiй, науково-технiчнiй дiяльностi,
громадському життi та спортивнiй дiяльностi.
2. Рейтингова

оцiнка студента обчислюеться на ocHoBi оцiнок, отриманих

студентом пiд час ocтaнHboi залiково-екзаменацiЙноi cecii (без врахування оцiнок,
отимzlнID( при перездачi), за формулою (з точнiстю до сотих, а в разi потреби i до
тисячншх):
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середне арифметичне екзаменацiйних оцiнок,

середн€

1

.

арифметиЧне залiкових Оцiнок,

- кiлькiсть дисциплiн у ceмecтpi

з пiдсумковою формою контролю (екзамен),

rn

- кiлькiсть дисциплiн у ceмecTpi з пiдсумковою формою контролю (залiк),

Ei

- оцiнка у

100 ба.гrьнiй шкалi за i-ry дисциплiну з пiдс)rмковою формою

контролю (екзамен),
Z1

- оцiнка у

100 бальнiй шкшri за i-ly дисциплiну з пiдсумковою формою

коFцролю (залiк),

- додатковий
якощy0 < Ь<10;
Ь

бшl за участь у науковiй, науково-технiчнiй дiяльностi, при

3

с

-

додатковий бал за ylacTb

у

громадському жrrгтi, творчiй та спортивнiй

дiяльностi при якому 0 < с < 10. При цьому додатковий бап с вираховуеться за
вагомiстю фаrсторiв i критерiiв, визначених у таблицi

1.

Таблuця 1
Пропозпffi ло реfrгппгу стулештiв
Факгор

Спортивньмасова
робога

вагомiсть факгору
3

Критерiй
}цасть в змаганЕrD(
унiверситетського
рiвня
перемога в змаганнi

Творча дiяльнiсть

4

унiверситетського
рiвпя
}цасть в змаганнях
оегiонального оiвня
перемога в змаганнi
Dегiоншtьного рiвня
}цасть в змiгatннях
всеуlсраiнського
оiвня
перемога в змаганнi
всеукраihського
оiвня
участь в змаганнях
мiжнаDодного Diвня
перемога в змаганнi
мiжнародного рiвня
)часть в
унЬерситетських
творчих колеIсгивах
}л{астъ в

клфах за

irrгересами
)цасть в

унiверситетськиr(
заходах
)цасть в мiських та
регiональних
заходах
)цасть в заходах
всеукраiнського та
мiжнародпого oiBHiB
перемога в
унiверситетських та
мiських творчих
концрсах та
фестивапrяrr

перемога у
всеукраiнських та

вагомiсть критерiю
0,1

0,15

0,15
0,2

0,2

0,5

0,7
1

0,4

0,3
0,5

0,5

0,55

0,75

l

4

мiжнародних
творItих коЕкурсах,
фестивалях
Участь в
студентському

Гроrrалська

дiяlьнiсгь

сtл}lоврядуваннi

унiверситету та
ППО спiвробiтникiв
та студентiв
}пIастъ в
студентських радах
гуотожиткiв
волоIIтерська та
благодiйна
дiялънiсть
yrlacтb в
прфорiентаuiйнiй
роботi

загальний бал
3.

0,5

l
0,5

10

Оцiнки за KypcoBi роботи та виробничi

вважаються

практики

еЕtаченацiйними оцiнками.
4. Залiковi оцiнки з предмеry <Фiзичне виховання) при обчисленнi рейтинговоi

ýщiшсt студента не враховуються.

5.
тц

Рейтинговi списки

по кожному

факультеry (iнститутi)

форr"гуrоться

тповiлtо до рiшень стипендiальних комiсiй факультетiв (iнстиryтiв).
Схвапено на засiданнi науково-методичноi ради
Подiльського державнопо аграрно-технiчного
унiверситету
2020 р.
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