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1. Загальні положення
1.1. Положення є основним нормативним документом, що регламентує
порядок визначення академічного рейтингу студентів Ізмаїльського державного
гуманітарного університету (далі – Університет).
1.2. Положення розроблено на підставі:
– Закону України «Про освіту»;
– Закону України «Про вищу освіту»;
– Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).
1.3. Академічний рейтинг студента є інструментом інтегрованого
оцінювання студента з усіх вивчених дисциплін на окремих етапах навчання. Це
комплексний показник якості навчання студента, який включає не лише якість
отриманих знань і вмінь з окремих дисциплін, а й активність, творчість і
самостійність студента. Академічний рейтинг відтворює якісні, динамічні зміни
в підготовці студента, передбачає періодичне ранжування студентів
(семестровий академічний рейтинг, підсумковий академічний рейтинг).
2. Порядок визначення семестрового академічного рейтингу студентів
2.1. Семестровий академічний рейтинг відображає успішність навчання
студента за результатами заліково-екзаменаційної сесії, а також активність
студента на факультативних заняттях, результати наукової діяльності, творчу
активність (для мистецьких спеціальностей), участь у громадському та
спортивному житті. При цьому складова успішності повинна складати не менше
90 відсотків рейтингового балу.
2.2. Семестровий рейтинг студента є підставою для:
– призначення академічних стипендій;
– встановлення іменних стипендій;
– призначення премій, в т.ч. іменних;
– надання пільг (скерування для навчання чи проходження практики за
кордоном, пріоритетного надання путівок для оздоровлення тощо);
– інших видів заохочення.
2.3. Семестровий рейтинг студента обчислюється в деканатах після
закінчення кожної сесії. Для визначення академічного рейтингу утворюється
рейтингова комісія у складі декана факультету, куратора академічної
мобільності студентів з певної спеціальності (напряму підготовки), голови
студентської ради факультету.
2.4.Семестровий рейтинг студента розраховується за формулою:
Rс = Rу*0,9 + Rд*0,1 ,
де Rс – семестровий рейтинговий бал студента;
Rу – консолідований рейтинговий бал успішності студента;
Rд – додатковий рейтинговий бал студента.
2.4. Консолідований рейтинговий бал успішності – це показник успішності
певного здобувача вищої освіти з усіх кредитних модулів, вивчення яких
відповідно до навчального плану та індивідуального плану студента

закінчується в певному семестрі атестацією (залік, екзамен, курсова робота,
захист практики). Консолідований рейтинговий бал успішності розраховується
за формулою
n
∑ Pі ∙Сі
Rу = --------------- ,
m
де Pі – підсумковий бал за 100-бально шкалою, отриманий студентом з усіх
видів робіт і-ї дисципліни;
Сі – кількість кредитів ЄКТС, призначених і-й дисципліні;
n – кількість дисциплін, вивчення яких закінчується в певному семестрі
атестацією (залік, екзамен, курсова робота, захист практики);
m – сумарна кількість кредитів з усіх дисциплін, вивчення яких закінчується в
певному семестрі атестацією.
Консолідований рейтинговий бал успішності не може перевищувати 100
балів.
2.5. Додатковий рейтинговий бал студенту нараховується за результати
наукової діяльності, творчої діяльності (для мистецьких спеціальностей), за
роботу на факультативних заняттях, активну участь у громадському та
спортивному житті Університету протягом семестру. Додатковий рейтинговий
бал розраховується за формулою
Rд = Fc + Nc + Тс + Sс + Gс ,
де Fc – бали за роботу студентів на факультативних заняттях;
Nc – бали за результати наукової роботи студентів;
Тc – бали за результати творчої діяльності (для мистецьких спеціальностей);
Sс – бали за призові місця у спортивних змаганнях;
Gс – бали за роботу студентів в органах студентського самоврядування..
2.6. При розрахунку додаткових балів за різні види діяльності студентів
використовуються наступні показники:
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

Вид діяльності

Кількість балів

Fc – бали за роботу студентів на факультативних заняттях
Активність студента на факультативних заняттях з до 20 балів у 1-2 семестрах,
фізичної культури та основ здоров’я людини
до 10 балів у 3-7 семестрах
Активність студента на факультативних заняттях з до 10 балів у 3-7 семестрах
англійської мови
Nc – бали за результати наукової роботи студентів
Участь студента у науково-практичній конференції:
- студентській;
5 балів
- всеукраїнській / всеукраїнській з міжнародною участю;
10 балів
- міжнародній.
15 балів
Написання наукової статті:
- опублікованої в збірнику студентських наукових робіт;
20 балів
- опублікованої в наукових фахових виданнях;
40 балів
- опублікованої в міжнародних виданнях.
60 балів
Здобуття призового місця на олімпіаді / конкурсі
наукових робіт:

6.

7.

8.

- університетський рівень;
10 балів
- всеукраїнський рівень;
30 балів
- міжнародний рівень.
60 балів
Тc – бали за результати творчої діяльності для мистецьких спеціальностей
Здобуття призового місця у творчому конкурсі (для
спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче
мистецтво) та 014.13 Середня освіта (Музичне
мистецтво)):
- всеукраїнський рівень;
30 балів
- міжнародний рівень.
60 балів
Sс – бали за призові місця у спортивних змаганнях
Здобуття призового місця у спортивних змаганнях,
турнірах:
- всеукраїнський рівень;
30 балів
- міжнародний рівень.
60 балів
Gс – бали за активну участь у громадському житті університету
Діяльність в органах студентського самоврядування:
- на керівних посадах в студентській раді ІДГУ;
20 балів
- в студентській раді ІДГУ:
10 балів
- на керівних посадах в студентській раді факультету;
10 балів
- в студентській раді факультету;
5 балів
- виконання обов’язків старости академгрупи, інші види
5 балів
громадської активності.

У випадку, якщо додатковий рейтинговий бал студента перевищує 100
балів, то він встановлюється таким, що дорівнює 100 балів.
2.6. Семестровий рейтинг визначається автоматично для кожного студента
в редакторі MO Excel у відомості «Розрахунок семестрового рейтингового балу
студента» (Додаток 1).
2.7. Секретар деканату відповідно до індивідуального плану студента
заповнює перелік дисциплін, вивчення яких закінчується в семестрі атестацією,
кількість кредитів, призначених цим дисциплінам, та підсумкові бали за
результатами заліково-екзаменаційної сесії.
2.8. Додаткові бали за роботу на факультативних заняттях з дисциплін
«Фізична культура та основи здоров’я людини» та «Англійська мова» (для
студентів, яким за навчальними планами передбачене вивчення факультативних
дисциплін) присвоюються студентам на підставі семестрових відомостей
(Додаток 2), що подаються викладачами кафедр, за якими закріплюються
означені дисципліни, до деканатів до початку екзаменаційної сесії.
2.9. Додаткові бали за наукову роботу, призові місця у спортивних
змаганнях, у творчих конкурсах (для мистецьких спеціальностей) присвоюються
студентам на підставі подання завідувачів кафедр (Додаток 3), що подаються до
деканатів до початку екзаменаційної сесії.
2.10. Додаткові бали за роботу студентів в органах студентського
самоврядування присвоюються на підставі витягу з протоколу засідання
Студентської ради ІДГУ (Додаток 4), що подається до деканатів до початку
екзаменаційної сесії.
2.11. Для студентів, які мають академічні заборгованості, семестровий
академічний рейтинг розраховується після їх ліквідації. У випадку, якщо

студент отримав оцінку «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни, у відомості розрахунку академічного рейтингу він отримує 0 балів з
цієї дисципліни, а підсумковий семестровий бал після ліквідації академічної
заборгованості враховується в наступному семестрі.
2.12. Після завершення заліково-екзаменаційної сесії деканати складають та
оприлюднюють на інформаційних стендах факультетів попередній рейтинговий
список студентів кожного курсу за окремою спеціальністю (напрямом
підготовки) без врахування студентів, які мають академічні заборгованості.
Після завершення перескладань складається остаточний рейтинговий список,
який розміщується на веб-сайті Університету (Додаток 5).
3. Порядок призначення академічних стипендій студентам
3.1. Академічні стипендії студентам призначаються на підставі
семестрового академічного рейтингу в межах коштів, передбачених
для
виплати стипендії. Процедура призначення і виплати стипендій визначається у
Положенні про порядок використання коштів, передбачених на виплату
стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів,
аспірантів і докторантів Ізмаїльського державного гуманітарного університету
(зі змінами, затвердженими рішенням вченої ради ІДГУ від 12.01.2017 р.,
протокол № 5).
4. Підсумковий академічний рейтинг студента
4.1. Підсумковий академічний рейтинг відображає успішність навчання
студента за весь період навчання за певним освітнім ступенем та
використовується для:
– відбору студентів на вищий ступінь навчання;
– пріоритету під час працевлаштування за наявності замовлень.
4.2.
Підсумковий
академічний
рейтинг
визначається
як
середньоарифметичне семестрових рейтингів за всі навчальні семестри.

Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Розрахунок семестрового рейтингового балу студента
_________________________________________________
академічної групи _________________
факультету _________________________________________
1. Rу – консолідований рейтинговий бал успішності студента
№
з/п

Назва дисципліни

1
2
3
4
5
6
7
8
Разом

Кредити
ЄКТС

Кількість
балів

Рейтинговий бал
з дисципліни

4
4
4
4
4
4
3
3

60
60
60
60
60
60
60
60

240
240
240
240
240
240
180
180

30

1800

Консолідований рейтинговий бал успішності

60

2. Rд – додатковий рейтинговий бал студента (відповідно до п. 2.6 "Положення про
академічний рейтинг студентів ІДГУ")

№
з/п

Вид діяльності

Кількість балів

1
2
3
4
5
6
Разом

Rс – семестровий рейтинговий бал
студента

Рейтингова комісія:

Rс = Rу*0,9 + Rд*0,1

_________
_________
_________

0

54

_________________________
_________________________
_________________________

Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет _________________________________________________________________
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ
за ___ семестр 20__ - 20__ навчального року
„____”__________________ 20___р.
з __________________________________________________________________________
(назва факультативної дисципліни)

Викладач ___________________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який проводив факультативні заняття)

№
з/п
1

Прізвище та ініціали студента

Шифр групи

Кількість балів

Підпис викладача

2

3

4

5

Декан факультету

______________ ____________________
(підпис)

Викладач

(прізвище та ініціали)

______________ ____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 3
Декану факультету
_____________________________
(назва факультету)

_____________________________
(П.І.П.)

завідувача кафедри
_____________________________
(назва кафедри)

_____________________________
(П.І.П.)

ПОДАННЯ
Прошу нарахувати додаткові бали студентам факультету ________________
_________________ за наукову роботу / здобуті призові місця у творчих
конкурсах / здобуті призові місця у спортивних змаганнях в ___ семестрі 20___ /
20___ н.р.
№

ПІП студента

1

2

Шифр
групи
3

«____» ____________ 20___ р.

*

Вид діяльності*
4

__________________
(підпис)

Вказується участь студентів на науково-практичних конференціях, написання наукових статей, здобуття
призових місць на олімпіадах або конкурсах наукових робіт; у спортивних змаганнях, у творчих конкурсах
(для мистецьких спеціальностей).

Додаток 4
ВИТЯГ
з протоколу № ___
засідання Студентської ради ІДГУ
від _________________ р.
Присутні:
Слухали: про зарахування додаткових балів до семестрового рейтингу
студентам, що здійснюють роботу в органах студентського
самоврядування.
Ухвалили: відповідно до п. 2.6 «Положення про академічний рейтинг студентів
ІДГУ» зарахувати додаткові бали за роботу в органах студентського
самоврядування наступним студентам
№
з/п

Прізвище та
ініціали студента

Факультет

Голова Студентської ради ІДГУ

Шифр
групи

Посада в органах
студентського самоврядування

_________________
(підпис)

Секретар Студентської ради ІДГУ _________________
(підпис)

Кількість
балів

__________________
(П.І.П.)

__________________
(П.І.П.)

Додаток 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет _________________________________________________________________
Спеціальність (напрям підготовки) ____________________________________________
Курс_______________________________ Група__________________________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ СТУДЕНТІВ
за ___ семестр 20__ - 20__ навчального року
№
з/п

Декан факультету

Семестровий рейтинговий
бал

Прізвище та ініціали студента

______________ ______________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

