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Додаток 1 

до наказу ДДУВС 

від ___.___.2018 № ____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень здобувачів 

вищої освіти (далі – Положення) розроблено з урахуванням вимог Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію 

освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ. 

1.2. Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками 

освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ (далі – Університет) – здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними 

працівниками, іншими працівниками Університету. Рейтингова система оцінки 

досягнень здобувачів вищої освіти (далі – здобувачів) є єдиною для всіх 

факультетів Університету. 

1.3. Рейтингову систему оцінювання досягнень здобувачів розроблено з 

метою комплексного оцінювання якості їх діяльності у процесі здобуття вищої 

освіти за освітньо-професійними програмами з певних спеціальностей. 

1.4. Завдання рейтингової системи оцінювання досягнень здобувачів: 

1.4.1. Підвищення мотивації здобувачів до опанування освітньо-

професійних програм на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю; 

1.4.2. Активізація формування компетентностей здобувачів через реалізацію 

принципу змагальності в освітньому процесі; 

1.4.3. Стимулювання здобувачів до систематичної самостійної навчальної, 

наукової, спортивної, творчої та громадської діяльності; 

1.4.4. Підвищення об’єктивності та регулярності оцінювання досягнень 

здобувачів вищої освіти в різних видах діяльності; 

1.4.5. Підвищення якості освітньої діяльності, якості вищої освіти в 

Університеті та виконавської дисципліни здобувачів, науково-педагогічних 

працівників, факультетів Університету; 

1.4.6. Активізація роботи науково-педагогічних працівників Університету в 

напрямку оновлення змісту освіти та удосконалення методів навчання. 

1.5. У Положенні терміни вживаються в наступних значеннях:  

Навчальна діяльність – основна складова професійної підготовки  

здобувача вищої освіти. Складається з аудиторної та самостійної роботи, яка 

спрямована на виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівця 

певного освітнього рівня з певної спеціальності. Результатом навчальної 

діяльності є отримання теоретичних знань та набуття загальних та професійних 

компетентностей з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. 
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Показником навчальної діяльності є бали, отримані здобувачем під час складання 

проміжних та підсумкових контролів (іспити, заліки, диференційні заліки тощо).  

Наукова діяльність – значуща складова професійної підготовки, що 

передбачає опанування методологією і методикою дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, отримання навичок творчого 

підходу до дослідження наукових проблем. Результатом наукової діяльності є 

самостійне розроблення певної наукової проблеми за підсумками власного 

пошуку, власні висновки і гіпотези, які відтворюються в наукових публікаціях, 

виступах тощо. Показником наукової діяльності є дипломи, сертифікати, призові 

місця, отримані здобувачем, опубліковані тези, статті тощо. 

Соціальна діяльність – діяльність, яка відображає хід соціального 

формування особистості здобувача в різних сферах життя: творчій, спортивній, 

громадській тощо. В соціальній діяльності здобувач під час засвоєння різних видів 

діяльності (спортивної, яка реалізується у спортивних досягненнях; творчої, 

спрямованої на розвиток творчих здібностей; громадської, яка спрямована на 

формування активної громадської позиції та перетворення суспільства) 

розвивається як суб'єкт і як особистість. Результатом соціальної діяльності 

здобувача вищої освіти є становлення його як соціально-відповідального 

громадянина; усвідомлення добра і зла, справедливого та несправедливого, інших 

цінностей суспільного життя. 

Рейтинг здобувача – позиція здобувача в порівнянні з іншими здобувачами 

за індивідуальним сукупним показником навчальної, наукової та соціальної 

діяльності в балах. 

Рейтингова система – система організації процесу оцінювання досягнень 

здобувачів в різних видах діяльності. 

 

2. Організація системи рейтингування досягнень здобувачів 

2.1. Якість освіти, яку отримують здобувачі вищої освіти є результатом 

спільної роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. 

Об’єктивне уявлення про рівень досягнень здобувачів можливо за допомогою 

систематичного контролю за процесом їх навчання з боку науково-педагогічних 

працівників та працівників факультетів Університету. 

2.2. Рейтинг здобувачів денної форми навчання визначається двічі на рік – 

за підсумками осіннього та весняного семестрів. 

2.3. Рейтинг визначається в чотирьох номінаціях: 

2.3.1. Номінація «В пошуках істини» – серед здобувачів 1-2 курсів:  

– окремо по кожному факультету, на якому навчаються здобувачі за кошти 

державного бюджету;  

– окремо по юридичному та Криворізькому факультетах Університету 

серед спеціальностей «Право» (081) та «Правоохоронна діяльність» (262), на яких 

навчаються здобувачі за кошти фізичних та юридичних осіб. 

2.3.2. Номінація «До пізнання світу» – серед здобувачів 1-2 курсів 

спеціальностей «Економіка» (051), «Психологія» (053), «Менеджмент» (073), 
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«Публічне управління та адміністрування» (281), «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (291). 

2.3.3. Номінація «До підкорення фаху» - серед здобувачів 3-4 курсів 

бакалаврату та 1-2 курсу магістратури: 

– окремо по кожному факультету, на якому навчаються здобувачі за кошти 

державного бюджету;  

– окремо по юридичному та Криворізькому факультетах Університету 

серед спеціальностей «Право» (081) та «Правоохоронна діяльність» (262), на яких 

навчаються здобувачі за кошти фізичних та юридичних осіб. 

2.3.4. Номінація «На порозі мудрості» – серед здобувачів 3-4 курсів 

спеціальностей «Економіка» (051), «Психологія» (053), «Менеджмент» (073), 

«Публічне управління та адміністрування» (281), «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (291). 

2.4. На підставі рейтингу здобувачів факультети формують рейтинги 

академічних груп, курсів окремо в кожній номінації. 

 

3. Порядок розрахунку показника рейтингу навчальної діяльності 

3.1. Показник рейтингу навчальної діяльності – число, що дорівнює 

середньому балу здобувача вищої освіти за сесію. 

3.2. Середній бал здобувача вищої освіти за сесію - число, що дорівнює 

середньоарифметичному значенню всіх підсумкових оцінок за шкалою ЄКТС 

(заліків, екзаменів, диференційованих заліків (у тому числі з усіх видів практик та 

стажувань, курсових робіт), виставлених здобувачеві в рамках однієї сесії, 

округлене до сотих часток (у форматі 0,00). Максимальне значення середнього 

балу за навчальну діяльність становить – 100 балів. 

3.3. Показник рейтингу навчальної діяльності здобувача формується 

факультетом на підставі даних АСУ «Деканат» у два етапи:   

3.3.1. Розрахунок середнього балу здобувача за навчальну діяльність в 

поточному семестрі здійснюється автоматично на підставі даних АСУ «Деканат» 

в перший тиждень після закінчення екзаменаційної сесії. 

3.4. Формування показників рейтингу навчальної діяльності здобувачів за 

підсумками певного семестру відбувається до початку наступного семестру, але 

не пізніше: 

– за підсумками осіннього семестру – 1 березня; 

– за підсумками весняного семестру – 1 вересня.   

3.5. Відповідальність за правильність та достовірність розрахованих 

показників рейтингу навчальної діяльності несуть працівники факультету. 

 

4. Порядок розрахунку показників рейтингу наукової та соціальної 

діяльності 

4.1. Показник рейтингу наукової діяльності – число, що дорівнює сумі балів, 

нарахованих здобувачеві за певні досягнення у науковій діяльності (Додаток 1). 

Максимальне значення показника рейтингу наукової діяльності становить – 25 

балів. Якщо за сукупністю балів показник рейтингу наукової діяльності 
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перевищує максимальне значення, здобувачеві зараховується максимально 

можливі бали – 25. 

4.2. Для формування показника рейтингу наукової діяльності 

використовуються дані щодо наукових досягнень здобувача (дипломи, 

сертифікати, призові місця, отримані здобувачем, опубліковані тези, статті тощо), 

які впродовж семестру акумулюються особисто ним.  

4.3. Показник рейтингу соціальної діяльності – число, що дорівнює сумі 

балів, нарахованих здобувачеві за певні досягнення у громадській, творчій та 

спортивній діяльності (Додаток 2). Максимальне значення показника рейтингу 

соціальної діяльності становить – 25 балів. Якщо за сукупністю балів показник 

рейтингу соціальної діяльності перевищує максимальне значення, здобувачеві 

зараховується максимально можливі бали – 25. 

4.4. Для формування рейтингу соціальної діяльності використовуються дані 

(дипломи, нагороди, результати виборів та діяльності в органах студентсько-

курсантського самоврядування тощо), які впродовж семестру акумулюються 

особисто здобувачем.  

4.5. За тиждень до початку екзаменаційної сесії здобувач передає відомість 

особистих досягнень (Додаток 3) та копії документів, які підтверджують його 

досягнення у науковій та соціальній діяльності, куратору навчальної групи.  

4.6. Куратор навчальної групи до початку екзаменаційної сесії на підставі 

даних, наданих здобувачами вищої освіти, формує рейтингову відомість 

навчальної групи, заповнюючи певні її графи (Додаток 4). 

4.4. Результати розрахунку показників рейтингу наукової та соціальної 

діяльності здобувачів обговорюються в навчальній групі на кураторській годині. 

Після уточнення наданих здобувачами даних про особисті досягнення куратор 

передає рейтингову відомість групи методисту (інспектору) факультету після 

закінчення екзаменаційної сесії, але не пізніше: 

– за підсумками осіннього семестру – 15 лютого; 

– за підсумками весняного семестру – 15 липня. 

4.5. Відповідальність за правильність та достовірність розрахованих 

показників рейтингу наукової та соціальної діяльності несе куратор навчальної 

групи. 

 

5. Порядок розрахунку сукупного показника рейтингу здобувачів вищої 

освіти 

5.1. Сукупний показник рейтингу здобувача – сума показників рейтингу за 

всіма видами діяльності: навчальної, наукової та соціальної. Максимальне 

значення сукупного показника рейтингу здобувача вищої освіти становить 150 

балів. 

5.2. Сукупні показники рейтингу здобувачів формуються методистом 

(інспектором) факультету після отримання всіх його складових шляхом 

перенесення даних, наданих кураторами навчальних груп, в зведену відомість 

рейтингування навчальної групи (Додаток 5). 
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5.3. Результати розрахунку сукупних показників рейтингу здобувачів 

оприлюднюються на початку наступного семестру, але не пізніше: 

– за підсумками осіннього семестру – 10 березня; 

– за підсумками весняного семестру – 10 вересня.  

5.4. Рейтинг здобувачів в певній номінації формується заступником декана в 

кожній номінації окремо і є ранжуванням здобувачів за сукупним показником 

рейтингу, що оформлено у вигляді таблиці (Додаток 6). 

Здобувачі ранжуються у спадному порядку їх сукупних показників 

рейтингу. У разі збігу показника рейтингу у кількох здобувачів, вони вносяться до 

рейтингу в алфавітному порядку та посідають одну позицію рейтингу. 

5.5. Рейтинг здобувачів за номінаціями оприлюднюється на сайті 

університету не пізніше: 

– за підсумками осіннього семестру – 15 березня; 

– за підсумками весняного семестру – 15 вересня.  

 

6. Система заохочення здобувачів за результатами рейтингування 

6.1. Результати розрахунку сукупних показників рейтингу здобувачів 

доповідаються на засіданні Ректорату. Рішення про заохочення здобувачів за 

підсумками рейтингування приймає Вчена рада факультету та затверджує ректор. 

Пропозиції щодо заохочень надаються факультетами не пізніше: 

– за підсумками осіннього семестру – 20 березня; 

– за підсумками весняного семестру – 20 вересня.  

6.2. Для відзначення кращих здобувачів Університету можливо 

використовувати наступні види заохочень: 

 відзначення подяками та почесними грамотами; 

 фотографія на фоні Державного прапора (прапора Університету);  

 оголошення подяк батькам; 

 оголошення подяк закладу загальної середньої освіти, в якому навчався 

здобувач; 

 висвітлення прізвищ та фотографій кращих здобувачів на офіційному 

сайті Університету в розділі «Новини»; 

 занесення імен переможців на дошку пошани Університету (факультету); 

 надання рекомендацій для працевлаштування на посади науково-

педагогічних працівників для здобувачів, які опановують освітньо-професійну 

програму другого рівня вищої освіти; 

 вручення разом з дипломом про здобуття певного рівня освіти 

сертифікату із зазначенням рейтингового балу; 

 надання рекомендацій при працевлаштуванні в провідні організації, 

установи, підприємства юридичного профілю регіону; 

 інші заохочення правами декана факультету та ректора Університету. 

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу      Ю.І. Тюря 


