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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ
Метою впровадження студентського рейтингу на звання кращих студентів та
студентських груп серед факультетів є підвищення рівня мотивації студентів до
отримання кращих результатів у навчальній діяльності, а також до більш
результативної участі студентів у науковій, громадській, спортивній діяльності та у
художній самодіяльності факультету та університету.
Основними завданнями рейтингу є:
– стимулювання студентів до підвищення рівня успішності та активної участі
у студентському самоврядуванні;
– стимулювання студентів до перемог у олімпіадах, конкурсах, участі у
конференціях, семінарах тощо, опублікування наукових робіт;
– залучення студентів до більш активної участі у студентському житті
університету та факультету, а саме до перемог у конкурсах художньої
самодіяльності, спортивних заходах;
– створення в студентських групах духу колективізму та колективної
відповідальності за результати навчання;
– визначення найкращих студентів факультету, а також найкращих груп із
метою подальшого заохочення.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ
Студентський рейтинг кожного студента формується двічі на рік на початку
семестру за результатами, отриманими студентом у навчальній та громадській
роботі за перший семестр та за навчальний рік відповідно.
Усі результати діяльності студентів оцінюються за такими критеріями:
навчальна робота; наукова робота; художня самодіяльність; спортивна діяльність;
інша громадська діяльність.
Усі результати діяльності студентів оцінюються балами. Максимальна
кількість балів, розрахованих за всіма критеріями, складає 100 балів. У тому числі,
максимальна кількість балів за окремими критеріями складає:
Критерій
Навчальна робота
Наукова робота
Художня самодіяльність
Спортивна діяльність
Інша громадська діяльність
Загальний рейтинг

Максимум балів
60
10
8
8
14
100

Розрахунок кількості балів проводиться членами студентського
самоврядування разом із деканатом факультету, а саме:
– за навчальну роботу – навчальним сектором на основі даних про результати
навчальної сесії (сесій);
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– за наукову роботу – головою НСТ факультету на основі даних про участь у
наукових заходах;
– за участь у художній самодіяльності – культоргом факультету на основі
даних про участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, оглядах тощо;
– за участь у спортивних заходах – фізоргом факультету на основі даних про
участь у спортивних змаганнях ОНЕУ, регіональних, державних та міжнародних
спортивних змаганнях;
– за участь у громадському житті – студентським деканом факультету за
допомогою профоргу факультету, голів інших секторів самоврядування на
факультеті, відповідального за гуртожиток на основі даних про участь студентів у
громадському житті факультету (за виключенням тих напрямів діяльності, які були
віднесені до вищенаведених).
Студентський
рейтинг
академічної
групи
розраховується
як
середньоарифметичне значення студентських рейтингів всіх студентів академічної
групи.
Загальний студентський рейтинг розраховується як середнє арифметичне за
два семестри по кожному напряму студентської активності. Максимальний
загальний рейтинг може складати 100 балів у разі отримання максимальної
кількості балів за кожним з напрямів студентської активності.
Для запобігання помилок, попередній рейтинг публікується на сайті
факультету, у соціальних мережах та ін. У разі незгоди із власним рейтингом,
студенту необхідно звернутися до студентського декана факультету або до голови
відповідного сектору. Після узгодження всіх неточностей, результати загального
студентського рейтингу затверджуються студентським деканом та деканатом.
2.1. Розрахунок студентського рейтингу за навчальну роботу
Студентський рейтинг за результатами навчальної роботи має за мету
визначення найкращих студентів відповідно до результатів зимової сесії
(проміжний рейтинг) або за результатами зимової й літньої сесій (річний
підсумковий рейтинг).
Максимальна кількість балів, які можна отримати за результатами навчання,
складає 60 балів. Максимальну кількість балів може отримати студент, який
отримав максимальні оцінки за результатами складання всіх іспитів, заліків,
захисту курсових робіт та звітів про проходження навчальної практики (протягом
сесії). Для розрахунку рейтингу за результатами іспитів враховуються оцінки, які
отримав студент протягом сесії. Шкала переведення оцінок в бали:
Екзаменаційна оцінка
0-59
60-63
64-73
74-82
82-89
90-100

Кількість балів
0
1
2
3
4
5
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Розрахунок балів за результатами складання всіх іспитів, захисту курсових
робіт та звітів про проходження навчальної практики здійснюється додаванням
балів та прямо пропорційним переведенням у 50-бальну шкалу, виходячи з
кількості екзаменів у сесії.
Для розрахунку рейтингу за заліки враховується зарахованість заліку станом
до початку сесії, коли зарахований залік дорівнює 1 балу, а не зарахований – 0 балів.
Розрахунок балів за заліки здійснюється додаванням балів та прямо пропорційним
переведенням у 10-бальну шкалу, виходячи з кількості заліків у сесії.
Наприклад: у студента 4 екзамени, курсова робота та 3 заліки, оцінки: 5, 5, 4,
3, 4; два заліки зараховано. Таким чином, навчальний рейтинг студента складає:
(5+5+4+3+4) * 50 / 25 + (1+1) * 10 / 3 = 42 + 6,67 = 48,67 балів (з 60 балів), де
25 та 3 – максимальна кількість балів за іспити та заліки.
Для обчислення студентського рейтингу за підсумками навчального року
необхідно підрахувати середню арифметичну студентського рейтингу за навчальну
роботу в першому та в другому семестрах.
2.2. Розрахунок студентського рейтингу за наукову роботу
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рівень і назва досягнення
Призове місце у міжнародному, всеукраїнському
науковому заході
Призове місце у регіональному науковому заході
Публікація наукової статті у всеукраїнському збірнику
Участь у міжнародних, всеукраїнських наукових заходах
І місце в університетському науковому заході
ІІ, ІІІ місце в університетському науковому заході
Публікація наукової статті в університетському чи
факультетському збірнику
І місце у факультетському науковому заході
ІІ, ІІІ місце у факультетському науковому заході
1Участь в університетських наукових заходах
Участь у факультетських наукових заходах
Активна участь у наукових заходах на рівні групи

Кількість балів
10
9
9
8
7
6
5
5
4
3
2
1

До наукових заходів відносяться конференції, олімпіади, конкурси наукових
робіт, семінари, форуми, також інтелектуальні заходи: «Що? Де? Коли?»,
«Брейн-ринг», ділові, економічні ігри та інші.
Студентам, що займали призові місця або брали учать у наукових заходах,
але без відома деканату чи НСТ факультету, необхідно надати інформацію про
їхню участь у відповідних заходах до деканату чи НСТ.
У разі, якщо студент має декілька результатів, береться 100% балів
найбільшого з них і вдвічі менша (50%) кількість балів за наступний результат, за
третій результат студент може отримати 25% від можливої кількості балів і т.д.
Підсумкова кількість балів не може перевищувати 10 балів.
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2.3. Розрахунок студентського рейтингу за участь у художній
самодіяльності
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рівень і назва досягнення
Кількість балів
Призове місце у міжнародному, всеукраїнському
8
творчому заході
Участь у міжнародних, всеукраїнських творчих заходах
7
Постановники творчих номерів, художні керівники
7
Призове місце в міських заходах «Студосінь»,
6
«Студвесна», Міський КВК, «Міс Одеса» та ін.
І місце в університетських творчих заходах
6
ІІ місце в університетських творчих заходах
5
ІІІ місце в університетських творчих заходах
4
Участь в університетських заходах
3
Допомога при підготовці до творчих заходів
до 3
1Участь у факультетських творчих заходах
до 3
Інші конкурси, фестивалі та ін. (залежно від рівня заходу)
до 5

У разі, якщо студент має декілька результатів, береться 100% балів
найбільшого з них і вдвічі менша (50%) кількість балів за наступний результат, за
третій результат студент може отримати 25% від можливої кількості балів і т.д.
Підсумкова кількість балів не може перевищувати 8 балів.
2.4. Розрахунок студентського рейтингу за участь у спортивних
змаганнях
№
1.

Рівень і назва досягнення
Кількість балів
Призове місце у міжнародних або всеукраїнських
8
спортивних змаганнях
2. Участь у міжнародних або всеукраїнських спортивних
7
змаганнях
3. Призове місце у регіональних спортивних змаганнях
6
4. Участь у регіональних спортивних змаганнях
5
5. І місце в університетських спортивних змаганнях
5
6. ІІ місце в університетських спортивних змаганнях
4
7. ІІІ місце в університетських спортивних змаганнях
3
8. Участь в університетських та факультетських змаганнях
2
9. Заняття в секціях
1
10. Інші спортивні заходи та змагання та ін. (залежно від
до 5
рівня заходу)
У разі, якщо студент має декілька результатів, береться 100% балів
найбільшого з них і вдвічі менша (50%) кількість балів за наступний результат, за
третій результат студент може отримати 25% від можливої кількості балів і т.д.
Підсумкова кількість балів не може перевищувати 8 балів.
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2.5. Розрахунок студентського рейтингу за іншу громадську активність
Усі види громадської активності, які не увійшли до вище розглянутих видів
(художня самодіяльність, спортивна та наукова активність), будуть оцінені в межах
даного пункту.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Рівень і назва досягнення
Робота в Студентській раді, профспілці студентів
факультету або університету
Участь у роботі інших університетських та
всеукраїнських студентських організацій
Робота в секторах Студентської ради факультету, інша
громадська діяльність
Староста групи
Заступник старости, профорг, фізорг групи та ін.

Кількість балів
до 14
до 10
до 7
до 5
до 3

У разі, якщо студент має декілька результатів, береться 100% балів
найбільшого з них і вдвічі менша (50%) кількість балів за наступний результат, за
третій результат студент може отримати 25% від можливої кількості балів і т.д.
Підсумкова кількість балів не може перевищувати 14 балів.
3. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ
Результати розрахунку студентського рейтингу використовуються для
визначення кращих студентів факультету, курсу та кращої студентської групи.
Кращі студенти факультету й курсу будуть всіляко матеріально й морально
заохочуватись:
– будуть розміщені на дошці пошани та веб-сайті ОНЕУ;
– будуть премійовані та рекомендовані на отримання іменних стипендій,
інших відзнак ОНЕУ;
– будуть нагороджені грамотами та цінними подарунками;
– батькам кращих студентів можуть надсилатися листи-подяки від деканату
та студентського самоврядування.
Студентський рейтинг буде враховуватись як основний критерій при
прийнятті будь-яких рішень на користь того чи іншого студента у разі рівності
балів за іншими критеріями.

