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І.Загальні положення
1.1. Положення про рейтингове оцінювання наукової, громадської,
спортивної та культурно-масової діяльності студента Уманського НУС
розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з метою
вдосконалення чинної системи контролю якості знань здобувачів вищої освіти
та її адаптації до загальноєвропейських вимог. Воно призначене для здобувачів
вищої освіти денної форми навчання за ступенями вищої освіти: «бакалавр» і
«магістр».
1.2. Положення спрямоване на реалізацію наступних завдань:
—
отримання всебічної інформації про якість та результативність
діяльності, а також персональні досягнення студентів Уманського НУС;
—
розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей
студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи
науково-педагогічних працівників;
—
створення системи морального та матеріального заохочення
студентів-переможців за визначеними номінаціями;
—
надання переваг при направленні на навчання або стажування
закордоном;
—
підвищення мотивації студентів до систематичної активної
наукової, громадської, спортивної та культурно-масової діяльності впродовж
навчального року, переорієнтації їхніх цілей на формування стійких
професійних знань, умінь та навичок;
—
стимулювання студентів до участі у різноманітних спортивних
змаганнях, культурно-масових заходах, а також інших видах суспільнокорисної діяльності;
—
формування свідомої особистості студента із чітко вираженою
життєвою позицією.
1.3. Рейтинг характеризує рівень підготовки та активності студента
відносно інших студентів у співставних умовах.
1.4. Рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студента проводиться один раз на навчальний рік
(по закінченню зимової екзаменаційної сесії).
1.5. Оцінювання діяльності студента здійснюється:
— І курс (у т.ч. за скороченим терміном навчання), V курс - за
результатами 1-го семестру навчального року;
— II, III, IV курс - за результатами попереднього календарного року.
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1.6. Рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студентів, які поновлені на навчання у І - му
семестрі, здійснюється за період з 1 вересня по 31 грудня навчального року, а
студентів, які поновлені на навчання у II - му семестрі - за період з 1 січня по
20 квітня поточного року.
1.7. За підсумками рейтингового оцінювання визначаються кращі
студенти по факультетах та університету у наступних номінаціях:
—
«Кращий студент-науковець» (за підсумками наукової роботи);
—
«Кращий студент-громадський діяч» (за підсумками громадських
робіт - участь в органах самоврядування, університетських об’єднаннях);
—
«Кращий
студент-спортсмен»
(за підсумками
спортивної
діяльності);
—
«Кращий
студент-учасник
художньої
самодіяльності»
(за
підсумками культурно-масової діяльності);
—
«Кращий студент факультету (Уманського НУС)».
2. Порядок рейтингового оцінювання наукової, громадської,
спортивної та культурно-масової діяльності студента Уманського НУС
2.1. Рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студентів проводиться з урахуванням таких груп
показників (додаток А, Б, В, Д, Е):
2.1.1. Наукова робота (участь у роботі студентських наукових гуртків,
участь в університетських, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах
та конференціях, опублікування наукових матеріалів, а також участь у
семінарах, форумах, конгресах та круглих столах, тощо);
2.1.2. Громадська робота (участь у діяльності Ради студентського
самоврядування Уманського НУС (факультету), участь у діяльності інших
громадських організацій; виконання функції старости академічної групи,
волонтерська робота, тощо);
2.1.3. Спортивна діяльність (членство в спортивно-оздоровчих секціях
університету; членство в збірних командах; участь у спортивних змаганнях на
рівні факультету, університету, України, Європи та світу, присвоєння
спортивного звання);
2.1.4. Культурно-масова діяльність (участь у колективах художньої
самодіяльності загальноуніверситетського рівня, а також участь у культурномасових заходах на рівні факультету, університету, міста, району, області,
країни, тощо);
з

2.1.5. Соціальна активність (пасивність) студента (стягнення за
порушення правил внутрішнього розпорядку, рівень активної участі студента в
організації та проведенні заходів на рівні факультету, університету, тощо).
2.2. Бали можуть стягуватися за порушення Правил внутрішнього
розпорядку Уманського НУС, затверджених Конференцією трудового
колективу Уманського національного університету садівництва (протокол № 2
від 20.10.2016 р.), та інших, передбачених цим Положенням, вчинків студента.
2.3. Загальна рейтингова оцінка наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студента визначається за формулою:
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фаКТИЧНІ ЗНаЧЄННЯ ВИКОНаНОЇ СТуДЄНТОМ
наукової, громадської, спортивної та культурно-масової робіт, а також
соціальна активність (пасивність) студента (в балах);
Рзаг - загальна рейтингова оцінка діяльності студента (в балах);
і ... пт - кількість виконаних видів наукової (т 1), громадської (т 2),
спортивної (т= 3) та культурно-масової (т=4) робіт, а також бали за соціальну
активність (пасивність) студента (т=5).
2.4. Для нарахування балів досягнення студентів підтверджуються та
аналізуються за допомогою копій грамот, довідками, витягами з протоколу,
наказу та іншими документами.
2.5. Формування рейтингу наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студентів по академічних групах здійснюють їх
куратори.
2.6. Куратори академічних груп заносять дані про здобутки студентів до
відповідної електронної бази, яку вони отримують в деканатах факультетів, а
також зберігають копії підтверджуючих документів впродовж року.
2.7. Після закінчення первинного контролю і приведення у відповідність,
наведених студентами балів, куратори заповнюють узагальнену інформацію по
рейтингу студентів (додаток Ж) і передають дані по академічних групах для
вторинного контролю до Рейтингових Комісій факультетів до 20 квітня
поточного навчального року.
2.8. Загальне керівництво формуванням рейтингу студентів здійснюють
Рейтингові Комісії факультетів.
2.9. До складу Комісії входять: декан факультету, заступники декана,
голова Ради студентського самоврядування факультету, тощо.
2.10. Головою Комісії є декан факультету.
ДЄ
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2.11. Рейтингові комісії визначають кращих студентів по факультетах за
номінаціями, зазначеними у пункті 1.7 цього Положення, та подають
інформацію у відділ моніторингу якості освіти до 1 травня поточного року.
2.12. Особисту відповідальність за достовірність інформації, що міститься
у рейтингу несе студент.
2.13. У разі виникнення спірних питань щодо відповідності наявних балів
реальним науковим, громадським, спортивним та іншим видам досягнень,
студент зобов’язаний подати відповідні документи, що підтверджують той чи
інший вид досягнень.
2.14. Загальна рейтингова оцінка наукової, громадської, спортивної та
культурно-масової діяльності студента, яка отримана за формулою 1, надає
йому наступні права та можливості:
- 500 і більше балів - отримання заохочень у вигляді надання переваг при
направленні на навчання або стажування закордон, рекомендації при
працевлаштуванні тощо;
- 800 і більше балів - заохочення університетського рівня (грамоти та
подяки, премії, висування на іменні стипендії, тощо).
2.15. Результати рейтингового оцінювання наукової, громадської,
спортивної та культурно-масової діяльності студентів використовуються як
додаткові бали при формуванні Рейтингу успішності студентів для призначення
академічних і соціальних стипендій відповідно до Правил призначення
академічної та соціальної стипендії здобувачам вищої освіти, аспірантам та
докторантам в Уманському національному університеті садівництва.
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Додаток А
Наукова робота
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерій

Бали

У часть в роботі студентських наукових гуртків
Бали нараховуються після аналізу
Виконання обов’язків старости
15
виконання плану роботи відповідного
студентського наукового гуртка
наукового гуртка.
Бали нараховуються після аналізу
Членство у студентських
10
виконання плану роботи відповідного
наукових гуртках
наукового гуртка.
У часть у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах
5 балів за виступ на конференції, але
У часть у конференціях,
5
не
більше
15
балів.
Бали
олімпіадах на рівні факультету
нараховуються за умови включення
студента у програму конференції або
наявності протоколу.
10 балів за виступ на конференції, але
У часть у
10
не
більше
ЗО
балів.
Бали
загал ьноу ні вер ситетських
нараховуються за умови включення
конференціях, олімпіадах
студента у програму конференції або
наявності протоколу.
10 балів за участь в одному
У часть у наукових конкурсах
10
конкурсі, але не більше 50 балів.

У часть у всеукраїнських та

25

Диплом 1 ступеня

20

Диплом 2 ступеня

15

Диплом 3 ступеня

15

30

15 балів за виступ на конференції, але
не
більше
75
балів.
Бали
нараховуються за умови включення
студента у програму конференції або
наявності сертифіката чи диплома.
Диплом 1 ступеня

25

Диплом 2 ступеня

20

Диплом 3 ступеня

30

ЗО балів за виступ на конференції, але
не
більше
120
балів.
Бали
нараховуються за умови включення
студента у програму конференції або
наявності сертифіката чи диплома.

60

Диплом 1 ступеня

50

Диплом 2 ступеня

40

Диплом 3 ступеня

25

міжнародних конференціях, що
проходять на території України

7.

У часть у міжнародних
конференціях, що проходять за
межами території України

8.

Примітки

У часть у ІІ-му етапі
студентських наукових робіт за

50

25 балів за участь в одному
конкурсі, але не більше 100 балів.
Диплом 1 ступеня

галузями наук

40

Диплом 2 ступеня

30

Диплом 3 ступеня

Всеукраїнських конкурсах

б

9.

Участь у ІІ-му етапі

25
50

25 балів за участь в одній олімпіаді,
але не більше 100 балів.
Диплом 1 ступеня

40

Диплом 2 ступеня

30

Диплом 3 ступеня

50
100

50 балів за участь в одній олімпіаді,
але не більше 200 балів.
Диплом 1 ступеня

85

Диплом 2 ступеня

70

Диплом 3 ступеня

Всеукраїнських олімпіадах

10.

Участь у міжнародних
олімпіадах

О публікування наукових матеріалів
11.

12.

13.

П ублікація тез, матеріалів

10

10 балів за одну публікацію, але не

доповідей на міжнародних

більше

конференціях

кількість.

П ублікація тез, матеріалів

40

балів

за

загальну

доповідей на Всеукраїнських

7,5 балів за одну публікацію, але не
більше ЗО балів за загальну

конференціях

кількість.

П ублікація статті у міжнародних

7,5

20

наукових виданнях, що

20 балів за одну публікацію, але не
більше 80 балів за загальну

цитуються у наукометричних

кількість.

базах даних
14.

Опублікування статті у фахових

15

виданнях з переліку М О Н

15 балів за одну публікацію, але не
більше 60 балів за загальну
кількість.

15.

Опублікування статті в інших

10

виданнях

10 балів за одну публікацію, але не
більше 40 балів за загальну
кількість.

16.

О тримання патентів на винахід

50

(корисну модель)

50 балів за одну патент, але не
більше 100 балів за рік.

Участь у конгресах, форумах, семінарах, круглих столах
17.

Вузівських

5

5 балів за участь, але не більш е 15
балів за рік, за наявності програми,
сертифіката, диплома, грамоти або
інш их підтверджую чих документів.

18.

Всеукраїнського рівня

10

10 балів за участь, але не більше ЗО
балів за рік, за наявності програми,
сертифіката, диплома, грамоти або
інш их підтверджую чих документів.

19.

М іж народного рівня

15

15 балів за участь, але не більше 45
балів за рік, за наявності програми,
сертифіката, диплома, грамоти або
інш их підтверджую чих документів.
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Додаток Б
Громадська робота
Критерій

№

Бали

Примітки

Участь у діяльності Ради студентського самоврядування Уманського НУС
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Г олова
Ради
студентського
50
самоврядування
Уманського
НУС
Г олова
Ради
студентського
45
самоврядування факультету
Заступник Голови, секретар Ради
40
студентського
самоврядування
Уманського НУС (факультету)
Член
Ради
студентського
30
самоврядування
Уманського
НУС (факультету)
Виконання ф ункції старости
25

Староста академічної групи
Заступик старости академічної

15

групи

Бали нараховую ться після аналізу
виконання

плану

роботи

відповідного органу студентського
самоврядування.

академ ічної групи
Бали нараховуються після аналізу
виконання плану роботи відповідного
органу студентського самоврядування.

Волонтерська діяльність
О рганізація
7.

та

участь

у

волонтерському заході на рівні

15

університету.
О рганізація
8.

та

участь

у

волонтерському заході на рівні

15 балів за один захід, але не
більше ЗО балів за рік.
35 балів за один захід, але не

35

більше 70 балів за рік.

держави.
9.
10.

11.

У часть в донорстві
У часть

в

інших

25
громадських

організаціях
Г ромадська
структурних

робота
у
підрозділах

25

25 балів за один захід, але не
більше 50 балів за рік.
25 балів за один захід, але не
більше 50 балів за рік.
3 бали за один захід,

3

Уманського НУС

8

більше 60 балів за рік.

але не

Додаток В
Спортивна діяльність
1.

Бали

Критерій

№

П римітки

Членство в спортивно-оздоровчих секціях

П ідтверджується

університету

чином оформленими довідками
50

відповідним

кафедри фізичного виховання і
психолого-педагогічних
дисциплін.

Ч ленство у збірних командах
2.

Університету

50

Бали

нараховую ться

3.

м. Умані та Черкаської області

75

наявності

4.

України

100

документів.

за

підтверджуючих

У часть у спортивних заходах на рівні:
5.

першості університету (в складі збірної

5 балів за участь в змаганнях

факультету)

6.

5

Диплом 2 ступеня

15

Диплом 3 ступеня
7,5 балів за участь в змаганнях

50

одного виду, але не більше 50
балів за рік.
Диплом 1 ступеня

35

Диплом 2 ступеня

20

Диплом 3 ступеня

7,5

першості України (в складі збірної

15 балів за участь в змаганнях

команди університету)

8.

20
першості м. Умані, Уманського району, та
Черкаської області (в складі збірної
команди університету)

7.

25

одного виду, але не більше 25
балів за рік.
Диплом 1 ступеня

15
75

одного виду, але не більше 75
балів за рік.
Диплом 1 ступеня

50

Диплом 2 ступеня

25

Диплом 3 ступеня

М іжнародні змагання за межами України,

25 балів за участь в змаганнях

чемпіонати, кубки Європи та світу (в

25
150

одного виду, але не більше 150
балів за рік.
Диплом 1 ступеня

100

Диплом 2 ступеня

75

Диплом 3 ступеня

складі збірної команди України)

П рисвоєння спортивного звання
9.

кмс

100

10.

мс

150

11.

м см к

250

9

Додаток Д
Культурно-масова діяльність
Критерій

№

Бали

Примітки

Участь у колективах худож ньої самодіяльності загальноуніверситетського рівня
1.
2.

А нсамбль пісні і танцю «Хлібодари»

50

А нсамбль

України

50

Н ародний самодіяльний оркестр духових

50

танцю

профспілок

«Нивка»
3.

інструментів
Н ародний

4.

аматорський

студентський

50

театр естрадних мініатюр «Добродії»
Н ародний

5.

самодіяльний

жіночий

50

вокальний ансамбль «Криниченька»
Н ародний

6.

естрадно-інструментальний

50
Бали

ансамбль «Диксиденд»
Н ародний ансамбль сучасного танцю

7.

50

наявності

при

студента у списку

учасників колективу художньої

«ЛюВіНа»
Ж іночий вокальний ансамбль сучасної

8.

нараховую ться

50

самодіяльності,

підписаного

його художнім керівником.

пісні «Чарівниці»
9.

А нсамбль сучасної музики «Унікум»

50

10.

Рок-гурт «Уегшопа 8іа1е»

50

11.

Чоловічий вокальний гурт «Краяни»

50

12.

А нсамбль народних інструментів «Явір»

50

13.

Театр сучасного танцю

50

14.

Команда КВК

50

Участь у культурно-масових заходах (виставках, конкурсах, концертах, фестивалях,
ярмарках, флеш мобах, тренінгах) на рівні факультету, університету, тощо
15.

О рганізація

та

участь

у

культурно-

10

масових заходах на рівні факультету
16.

О рганізація

та

участь

у

більше 50 балів.

культурно-

15

15 балів за кожен захід, але не

60

більше 75 балів.
Диплом 1 ступеня

30

Диплом 2 ступеня

20

Диплом 3 ступеня

20

20 балів за кожен захід, але не

75

більше 100 балів.
Диплом 1 ступеня

50

Диплом 2 ступеня

25

Диплом 3 ступеня

масових заходах на рівні університету

17.

П редставлення
Уманського

університету
району,

м.

на
Умані

10 балів за кожен захід, але не

рівні
та

Черкаської області

10

18.

П редставлення
міжвузівському,

університету

на

державному

та

міжнародному рівні

11

25

25 балів за кожен захід, але не

100

більше 125 балів.
Диплом 1 ступеня

75

Диплом 2 ступеня

50

Диплом 3 ступеня

Додаток Е
Соціальна активність (пасивність) студентів
Критерій

№
1.

2.

3.

Бали

П римітки

Стягнення за поруш ення правил внутріш нього розпорядку
Витяг з протоколу засідання
Вчинення поруш ення що передбачає
студентської ради, пояснювальна
дисциплінарне
стягнення
у
вигляді
-50
записка правопорушника
зауваження
Вчинення

поруш ення

що

передбачає

Копія наказу по факультету

дисциплінарне стягнення у вигляді догани

-100

Розміщ ення
недостовірної
щодо отриманих балів

-500

про оголош ення догани

інформації

Рівень активності студента у заходах на рівні факультету, університету
4.

5

Допомога
в
організації
проведення
факультетських або загально вузівських

балів

за

допомогу

в

організації проведення одного

заходів

5

заходу, але не більше 50 балів
за рік. Бали нараховую ться за
наявності
документів.

12

підтверджуючих

Додаток Ж
Звіт
про результати рейтингового оцінювання наукової, громадської, спортивної та культурно-масової діяльності
студентів_____ курсу, спеціальності______________ , факультету__________________ з а _____ рік

№

Академічна

П.І.Б.

Н аукова

Г ромадська

С портивна

з/п

група

студента

робота,
р
1 наук

робота,

ДІЯЛЬНІСТЬ,

(за рейтингом)

Рс п о р т

Р гр о м а д

1

Культурномасова
діяльність,
р
1 культ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Куратор_____ групи

______________ (ініціали, прізвище)
(підпис)
13

Соціальна
активність
(пасивність)
студента,
р
1 СОЦ

Загальний
результат,
рза г
-1-

