
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням вченої ради 

Державного ВНЗ «НГУ»  

від 11 січня 2017 року  

(протокол № 1) 

із змінами і доповненнями 

відповідно до рішення 

вченої ради 

НТУ «ДП» 

21.02.2019, протокол №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  
визначення рейтингу студентів 

для призначення академічних і соціальних стипендій 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  ПОГОДЖЕНО 

профспілковим комітетом   радою студентів 

НТУ «Дніпровська політехніка»  НТУ «Дніпровська політехніка» 

30.01.2019  21.02.2019 

(протокол №39)  (протокол №5) 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

НТУ «ДП» 

2019 



 

 2 

Укладачі – робоча група у складі: 

Азюковський Олександр Олександрович, перший проректор (голова); 

Бардась Артем Володимирович, декан факультету/інституту 

менеджменту; 

Заболотна Юлія Олександрівна, начальник навчально-методичного 

відділу; 

Іванов Олексій Борисович, директор Інституту електроенергетики; 

Кожухова Тамара Петрівна, методист інформаційно-комп’ютерного 

комплексу; 

Кузьменко Олександр Михайлович, начальник відділу забезпечення 

якості вищої освіти; 

Михайлова Катерина Володимирівна, юрисконсульт ІІ кат.; 

Одновол Микола Миколайович, директор центру моніторингу знань; 

Пугач Іван Іванович, заступник директора інституту 

природокористування; 

Салов Володимир Олександрович, професор кафедри транспортних 

систем і технологій; 
Салова Віра Олександрівна, начальник навчального відділу; 

Сядро Любов Григорівна, головний бухгалтер; 

Трегуб Микола Володимирович, проректор з науково-педагогічної, 

навчально-виховної роботи та перспективного розвитку; 

Хоменко Юрій Тимофійович, проректор з науково-педагогічної і 

навчально-виховної роботи. 



 

 3 

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА .......................................................................................................... 4 

1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ........................................................................................ 6 

2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ ......................................................... 7 

3 ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ........... 10 

4 УМОВИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ДО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ ДЛЯ 

ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇЙ .......................................................................... 11 

ПРИКІНЦЕВІ ЗАУВАЖЕННЯ ............................................................................ 12 

Додаток 1. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у науковій та 

науково-технічній діяльності ............................................................................ 13 

Додаток 2. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у громадській 

діяльності ............................................................................................................ 15 

Додаток 3. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у спортивній 

діяльності ............................................................................................................ 17 



 

 4 

ПЕРЕДМОВА 

Терміни та їх визначення: 

- додатковий рейтинговий бал для призначення академічної 

стипендії – складова семестрового рейтингового балу студента для 

призначення академічної стипендії, що враховує рівень досягнень та особисті 

результати студента в науковій, науково-технічній діяльності, громадському 

житті, творчій та спортивній діяльності за визначеними критеріями; 

- рейтинг студента – порядкова позиція серед студентів певного 

курсу певної спеціальності (напряму підготовки), відповідно до семестрового 

рейтингового балу; 

- семестровий контроль – складання іспитів та диференційованих 

заліків за семестр відповідно до навчального плану; 

- семестровий рейтинговий бал для призначення академічної 

стипендії – рейтинговий бал, максимальне значення якого становить 100 

балів, і що складається з частки (0,94) семестрового рейтингового балу 

академічної успішності навчання та додаткового рейтингового балу (до 6 

балів) за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському 

житті, творчій та спортивній діяльності;  

- семестровий рейтинговий бал академічної успішності навчання 

студента – середньозважена оцінка результатів семестрового контролю, 

максимальне значення якої за рейтинговою шкалою становить 100, 

мінімальне – 60 балів. 

Мета: 

- забезпечення об'єктивності визначення рейтингу студентів; 

- запровадження здорової конкуренції між студентами в навчанні, 

спонукання їх до активного, свідомого навчання, оволодіння загальними та 

фаховими компетентностями. 
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Шляхи досягнення мети: 

- використання рейтингу студентів за критеріями академічної 

успішності та рівня активності в науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спорті для призначення академічних стипендій, у т.ч. 

іменних; 

- надання студентам додаткових заохочень й матеріальної допомоги; 

- використання рейтингу студентів як підстави для визначення 

пріоритету під час вступу на освітню програму другого (магістерського) 

рівня, навчання за програмою міжнародної академічної мобільності, 

сприяння працевлаштуванню. 

 

Нормативна база:  

1) Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений 

постановою КМ України від 12 липня 2004 року №882 (в редакції постанови 

КМ України від 28 грудня 2016 р.). 

2) Наказ МОН України «Про затвердження примірного порядку 

формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих 

навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних 

стипендій» від 20.02.2017 № 261. 

3) Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти НТУ «Дніпровська політехніка», затвердженого Вченою радою від 

26.12.2017, протокол № 20 (у редакції, що ухвалена Вченою радою 

18.09.2018, протокол № 11). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1 Даний Порядок формування рейтингу студентів є складовою 

Правил призначення стипендій у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». Дія цього Порядку поширюється на студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням. 

1.2 Порядок формування рейтингу для призначення академічних 

стипендій студентам університету затверджується Вченою радою 

університету за погодженням з органом студентського самоврядування та 

первинною профспілковою організацією. 

1.3 Затвердження та оприлюднення Порядку формування рейтингу 

здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

Протягом навчального року зміни до Порядку не вносяться.  

1.4 Рейтинг, відповідно до якого студентам університету 

призначаються й виплачуються академічні стипендії протягом першого року 

навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

1.5 Рейтинги, згідно з якими протягом наступних навчальних семестрів 

(після завершення першого семестрового контролю першого року навчання) 

студентам призначаються та виплачуються академічні стипендії, складаються 

за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, 

курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки). 

Рейтинги складаються на підставі академічної успішності студентів з 

кожної компоненти (окрім факультативної), за якою навчальним планом 

передбачається семестровий контроль, з урахуванням участі в науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності 

(на основі показників Додатків 1…3). 
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Академічна успішність студента за кожним компонентом навчального 

плану визначаються за 100-бальною шкалою за процедурами та критеріями 

відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка», затвердженого Вченою радою 

від 26.12.2017, протокол № 20 (у редакції, що ухвалена Вченою радою 

18.09.2018, протокол № 11). 

1.6 Процедура визначення рейтингового балу для призначення 

рейтингового балу, що визначає місце особи у рейтингу, є ідентичною для 

всіх студентів університету. 

1.7 Рейтинг студентів для призначення академічних стипендій 

оприлюднюється на веб-сайті університету не пізніше ніж через три робочих 

дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією. 

1.8. Розмір академічної стипендії, збільшується на 45,5 відсотка у разі, 

коли за результатами навчання студенти університету займають найвищі 

рейтингові позиції, відповідно до рішення стипендіальної комісії, мають 

право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. 

 

2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ 

2.1 До рейтингу включаються студенти денної форми навчання певної 

спеціальності (напряму підготовки) та курсу в межах одного 

факультету/інституту.  

До рейтингу включаються також особи, які протягом попереднього 

навчального семестру отримували академічну стипендію та в наслідок 

тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 

здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним 

планом. У цьому випадку попередній рейтинговий бал для призначення 

академічної стипендії таких студентів зберігається. 

2.2 До рейтингу не включаються студенти, які: 
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- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу 

кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного 

навчання. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може 

встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати 

навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру 

згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом 

підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не 

ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які 

навчаються за державним замовленням; 

- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-

накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж 

норматив, встановлений навчальним планом для відповідного 

факультету/інституту, курсу та спеціальності (напряму підготовки); 

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення 

семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну 

заборгованість (академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом 

навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, 

визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена в університеті межа 

незадовільного навчання); 

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення 

контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни). 

2.3 Підсумковий рейтинг студента з урахуванням рейтингу академічної 

успішності та участі в науковій, науково-технічній діяльності, громадському 

житті та спортивній діяльності для подання стипендіальній комісії 
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(стипендіальній підкомісії факультету/інституту) складається 

співробітниками деканатів факультету/інституту, які призначені 

відповідальними за складання рейтингу за дорученням (розпорядженням) 

декана/директора факультету/інституту. 

2.4 Порядкова позиція серед студентів певного курсу певної 

спеціальності (напряму підготовки) визначає рейтинг студента після 

закінчення кожного семестру на підставі відповідного семестрового 

рейтингового балу для призначення академічної стипендії. 

У разі одночасної наявності на певному факультеті (інституті), курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за 

повним та скороченим строками навчання, конкретна кількість стипендіатів 

встановлюється окремо для кожної з таких категорій. 

Оцінки, одержані під час повторного складання контрольного заходу з 

метою їх підвищення після дати завершення семестрового контролю, не 

враховуються. 

Оцінки з навчальної, виробничої та передатестаційної практик 

враховуються під час призначення стипендії на весняний семестр або згідно з 

графіком навчального процесу. 

2.5 Семестровий рейтинговий бал студента для призначення 

академічної стипендії розраховується з округленням до сотих за формулою: 

b
ttt

OtOtOt
abaRR

n

nn
усп 






...

...
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2211
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де: 94,0a – частка семестрового рейтингового балу академічної 

успішності студента від семестрового рейтингового балу для призначення 

академічної стипендії;  

успR – семестровий рейтинговий бал академічної успішності студента, 

що визначається як середньозважена оцінка результатів семестрового 
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контролю з ваговими коефіцієнтами 1t  … nt  у вигляді обсягів компонент 

навчального плану в кредитах ЄКТС; 

1O … nO  – підсумкові оцінки студента за компонентами навчального 

плану за семестр; 

b  – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності )60(  b ;  

Додатковий бал b  встановлюється з урахуванням рівня досягнень та 

особистого внеску студента згідно з критеріями, що перелічені в 

Додатках 1…3. 

Якщо сума додаткових балів студента за участь у науковій, науково-

технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності 

перевищує 6b , то його додатковий бал встановлюється рівним цьому 

максимальному значенню. Максимальний додатковий бал для діапазону 

позитивних оцінок 60...100 балів підвищує підсумковий рейтинговий бал на 

9,09…6,00% відповідно. 

 

3 ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

3.1 Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 

контролю Вчена рада університету, з урахуванням видатків на стипендіальне 

забезпечення, затверджених університету у встановленому порядку, визначає 

однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів 

підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія 

за результатами такого семестрового контролю. Цей показник 

встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості 

студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 

на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового 
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контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів 

та спеціальностей (напрямів підготовки). 

3.2 Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за 

другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт 

осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового 

контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного 

бала, здобутого під час вступу до університету. 

 

4 УМОВИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ДО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ ДЛЯ 

ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇЙ 

4.1 Сума додаткових рейтингових балів за участь у науковій та 

науково-технічній діяльності, в громадському житті, спортивній діяльності 

не може перевищувати 6 за результатами семестру, після якого 

призначається стипендія. Суму балів визначає стипендіальна підкомісія 

факультету/інституту, на якому навчається студент. 

4.2 Документи про здобутки та досягнення надаються студентом до 

стипендіальної підкомісії свого факультету/інституту, як правило, у 

триденний термін після завершення участі у певному заході, що підпадає під 

показники, визначені у Додатках 1…3, але не пізніше початку семестрового 

контролю, за результатами якого нараховується стипендія. 

4.3 Документи про здобутки та досягнення реєструється у книзі 

здобутків та досягнень факультету/інституту. При цьому оригінали 

зберігаються у студента, а копії, завірені підписом декана / директора та 

печаткою деканату / інституту, – в особовій справі студента. 

4.4 Стипендіальна підкомісія факультету/інституту бере до уваги лише 

офіційні документи, такі як: накази про участь у заходах, дипломи, довідки, 

нагороди тощо, що підтверджують участь у відповідних заходах. 
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ПРИКІНЦЕВІ ЗАУВАЖЕННЯ  

Відповідальність за своєчасне проведення рейтингу і правильність 

визначення порядкової позиції серед студентів певного курсу певної 

спеціальності (напряму підготовки), що є основою для призначення 

академічних стипендій, несуть декани факультетів/директори інститутів 

університету. 
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Додаток 1. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у науковій та науково-технічній діяльності 

 

Бал Показники Рівень Результат 

Наукові 

публікації 

Наукові 

конференції 

Конкурси 

наукових робіт 

Отримання 

патентів  

Робота  

за науковими 

тематиками 

Інше 

(нагороди, 

стипендії) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 СЗВ 

ЗМ 

 

МКЗ 

  

МНТ 

 Міжнародний Переможець 

5 ВМ 

СЦВ 

   Призер 

4     Учасник 

3 

СФВ 

МКВ 

 ПВКСР (1)  

 

 

ДБТ 

 Всеукраїнський Переможець 

2 

ВК 

ПВКСР (2-3)  

 

  Призер 

1  УВКСР (2)  

 

  Учасник 

2 

СНВ 

РК 

  

ГДТ 

 Регіональний Переможець 

2    Призер 

2    Учасник 

1 
УК 

УВКСР (1)  

 

   Університетський Призер 

1    Учасник 

 

Умовні позначення: 

1 – «Наукові публікації» – графа для оцінки досягнень і здобутків студентів у публікації власних наукових результатів.  

При оцінці наукових публікацій враховується рівень наукових видань, а також авторський внесок студента при підготовці наукової праці. Найвищий рівень 

мають статті, опубліковані у закордонних наукових виданнях, за наявність яких студент може отримати до 6 балів, враховуючи його доробок. Також найвищий 

бал може бути наданий за публікацію монографії у закордонному видавництві. Статті у вітчизняних цитованих виданнях (за наукометричними базами Scopus, 

WoS, Copernicus) можуть бути прирівняні до міжнародних, але бал за таку публікацію повинен складати до 5 балів, залежно від особистого внеску студента. 

Такими самими балами можуть бути оцінені монографії.  Статті у вітчизняних фахових видання можуть оцінюватись до 4 балів. Наукові публікації у нефахових 

виданнях, залежно від рівня журналу та обсягу виконаних досліджень, оцінюються в 2 бали. 

1.11-1.10 СЗВ – стаття у закордонному виданні; ЗМ – монографія у закордонному виданні;  

1.10-1.9 СЦВ – стаття у цитованому виданні (Scopus, WoS, Copernicus); ВМ – вітчизняна монографія;  

1.8-1.6 СФВ – стаття у фаховому виданні;  

1.5-1.1 СНВ – стаття у нефаховому виданні 

2. «Наукові конференції» – графа для оцінки досягнень і здобутків студенів, які були представлені на наукових конференціях, форумах, симпозіумах тощо. 
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Наукові конференції, згідно таблиці, можуть бути університетськими, регіональними, всеукраїнськими та міжнародними і отримувати бали у передбачених 

межах відповідно до авторського внеску студента, особистої участі, доповіді тощо. 

 

2.11-2.9 МКЗ – міжнародна конференція, що проходила за кордоном;  

2.8-2.7 МКВ – міжнародна конференція, що проходила в Україні;  

2.7-2.6 ВК – всеукраїнська конференція;  

2.5-2.3 РК – регіональна конференція;  

2.2-2.1 УК – університетська конференція. 

 

3. «Конкурси наукових робіт» – графа для оцінки досягнень і здобутків студенів за результатами конкурсів наукових робіт. 

Конкурси наукових робіт оцінюються як за рівнем проведення, так і за місцем, яке студенти у них посіли. Зокрема, якщо студент брав участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за перше місце він може отримати 6 балів, за друге або третє місце – 4 балів, за участь у другому турі – 2 

балів. Також участь у першому турі на базі університету може оцінюватись в 1 бал. 

 

3.8 ПВКСР (1) – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських робіт (1 місце); 

3.7 ПВКСР (2-3) – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських робіт (2-3 місце); 

3.6 УВКСР (2) – учасник 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт; 

3.2-3.1 УВКСР (1) – учасник 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт. 

 

4. «Отримання патентів» – графа для оцінки досягнень і здобутків студенів з патентування власних винаходів і розробок. 

Бал за отримання одного національного патенту повинен визначатися часткою від кількості співавторів (1 автор – 6 балів, 2 автори – 4 бали і т. д.). При 

отриманні міжнародних патентів оцінка відбувається за таким самим принципом, але виходячи з максимальної кількості балів (6 балів). 

 

5.  «Робота за науковими тематиками» – графа для оцінки участі студенів у виконанні робіт за науковими тематиками, що проводиться в університеті. 

Якщо студент офіційно працював за науковою тематикою університету протягом семестру перед призначенням стипендії, його бал оцінюється виходячи з 

рівня тематики (міжнародна – 6 балів; держбюджетна – 3 бали; госпдоговірна – 2 бали). При точному визначенні кількості балів потрібно враховувати посаду і 

частку ставки студента. 

 

5.11-5.9 МНТ – міжнародна наукова тематика;  

5.8-5.6 ДБТ – держбюджетна тематика;  

5.5-5.3 ГДТ – госпдоговірна тематика. 

 

6. «Інше» – графа, що відображає інші наукові досягнення студентів, що не увійшли до перших п’яти граф. 

Серед інших досягнень можуть бути стипендія програми ЗавтраUA, отримання урядових та відомчих премій і стипендій (стипендії Верховної Ради та 

Президента України), грантів на виконання наукових робіт, наукові стажування та ін. Ці досягнення оцінюються відповідно до рівня грантів, стипендій, премій 

(міжнародний, національний, регіональний) у позначених в таблиці межах. До уваги береться розмір стипендій, кількість співавторів, якщо премія надається 

групі осіб, та ін. 
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Додаток 2. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у громадській діяльності 

 

Бал   Показники Рівень Результат 

Гуртожитки Рада студентів Студентські 

ініціативи 

Громадські 

організації 

Культурно-

освітня  

Інше 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  УМПОДССС  ОГЗМР УКФМР,  

О 

 Міжнародний Переможець 

Призер 

Учасник 5  УВЗПРСС  УГЗМР УКФВР, 

ІІ ВСО, О 

 Всеукраїнський 

4    ОГЗВР УКФРР, О  Регіональний 

3  ГРСУ  УГЗВР  І ВСО, О  Університетський Переможець 

3  ЗГРСУ, СРСУ  ОГЗРР І ВСО, О  Призер 

2  ЧВРУ, ГДРСУ  УГЗРР УКФУ,  

І ВСО, О 

 Учасник 

2 ГСРГ ГРСФ ГСІ ОГЗМР  О  Факультетський Переможець 

2 ЧСРГ ГДРСФ  УГЗМР О  Призер 

2 СПГ ДКСУ ЧСІ ЧГО УКФФ, О  Учасник 

1 ОВЗГ СК   О  Груповий Призер 

1 СКГ, УВЗГ САГ   О  Учасник 

 

Умовні позначки:  

1 – «Гуртожитки» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента при здійсненні організаційної роботи та участі у студентському самоврядуванні 

гуртожитків університету 

1.5  ГСРГ – голова студради гуртожитку 

1.4  ЧСРГ – член студради гуртожитку 

1.2  ОВЗГ – організатор виховних заходів гуртожитку  

1.1  СКГ – староста кімнати гуртожитку; УВЗГ – учасник виховних заходів гуртожитку 

 

2 – «Рада студентів» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента при забезпеченні участі у роботі студентського самоврядування 

2.11 УМПОДССС – учасник міжнародних програм з обміну досвідом у сфері студентського самоврядування 

2.10 УВЗПРСС – учасник всеукраїнських заходів щодо питань роботи студентського самоврядування 

2.8  ГРСУ – голова ради студентів університету 

2.7  ЗГРСУ -  заступник голови ради студентів університету, СРСУ – секретар ради студентів університету 
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2.6  ЧВРУ – член вченої ради університету,  ГДРСУ – голова департаменту ради студентів університету 

2.5  ГРСФ – голова ради студентів факультету/інституту 

2.4  ГДРСФ – голова департаменту ради студентів факультету/інституту 

2.3  ДКСУ – делегат на конференцію студентів університету 

2.2  СК – староста курсу 

2.1  САГ – староста академічної групи 

 

3 – «Студентські ініціативи» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у роботі окремих студентських об’єднань 

3.5   ГСІ – голова студентської ініціативи 

3.3   ЧСІ – член студентської ініціативи 

 

4 – «Громадські організації» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у роботі громадських організацій 

4.11 ОГЗМР – організатор громадських заходів міжнародного рівня 

4.10 УГЗМР – учасник громадських заходів міжнародного рівня 

4.9  ОГЗВР – організатор громадських заходів всеукраїнського рівня 

4.8  УГЗВР – учасник громадських заходів всеукраїнського рівня 

4.7  ОГЗРР – організатор громадських заходів регіонального рівня 

4.6  УГЗРР – учасник громадських заходів регіонального рівня 

4.5  ОГЗМР - організатор громадських заходів місцевого рівня 

4.4  УГЗМР – учасник громадських заходів місцевого рівня 

4.3  ЧГО – член громадської фракції 

5 – «Культурно-освітня» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у культурологічних, мистецьких,  освітніх (позанавчальних) заходах 

різних рівнів 

5.11 УКФМР – учасник культурного фестивалю міжнародного рівня, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.10 УКФВР – учасник культурного фестивалю всеукраїнського рівня, ІІ ВСО – переможець (учасник, призер) другого етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.9  УКФРР – учасник культурного фестивалю регіонального рівня, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.8 І ВСО – переможець першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.7 І ВСО – призер першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.6  УКФУ – учасник культурного фестивалю університету, І ВСО – учасник першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О – учасник різноманітних 

навчальних олімпіад 

5.5 О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.4 О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.3  УКФФ – учасник культурного фестивалю факультету/інституту, О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.2 О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

5.1 О – учасник різноманітних навчальних олімпіад 

6 – «Інше» – графа для оцінки досягнень та здобутків студента, які не увійшли до перших п’яти граф  
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Додаток 3. Таблиця рейтингової оцінки участі студента у спортивній діяльності 

 

Бал 

Показники 

Рівень Результат 
Змагання Збори 

Збірні 

команди 

Організаційна 

робота 
Звання Інше 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
ЧС, ЧЄ, 

ПКС, ПКЄ 
   ЗМС  

Міжнародний 

Переможець 

5 

ПрЧС, 

ПрЧЄ, 

ПрКЄ, 

ПрКС 

   МСУМК  Призер 

4 
УЧС, УЧЄ, 

УКС, УКЄ 
   МСУМК  Учасник 

4 ЧУ, ПКУ      

Всеукраїнський 

Переможець 

3 
ПрЧУ, 

ПрКУ 
     Призер 

3 УЧУ, УКУ НТЗУ ЗКУ  КМСУ  Учасник 

2 ЧО, ПКО      

Регіональний 

Переможець 

2 
ПрЧО, 

ПрКО 
     Призер 

2 УЧО, УКО НТЗО ЗКО ЧРФ   Учасник 

2 ПрУЗ      
Університетський 

Призер 

1 УУЗ  ЗКФ ФК, ФФ   Учасник 

Умовні  позначення: 

1 – «Змагання» – графа для оцінки спортивних досягнень студента на змаганнях різних рівнів 

1.11 ЧС – чемпіон Світу; ЧЄ – чемпіон Європи; ПКС – переможець Кубку Світу; ПКЄ – переможець Кубку Європи 

1.10 ПрЧС – призер Чемпіонату Світу; ПрЧЄ – призер Чемпіонату Європи; ПрКЄ – призер Кубку Європи; ПрКС – призер Кубку Світу 

1.9 УЧС – учасник Чемпіонату Світу; УЧЄ – учасник Чемпіонату Європи; УКС – учасник Кубку Світу; УКЄ – учасник Кубку Європи 

1.8 ЧУ – чемпіонат України; ПКУ – переможець Кубку України; 

1.7 ПрЧУ – призер Чемпіонату України; ПрКУ – призер Кубку України 

1.6 УЧУ - учасникЧемпіонату України; УКУ –учасник Кубку України 

1.5 ЧО – чемпіон області; ПКО – переможець Кубку області 

1.4 ПрЧО – призер Чемпіонату області; ПрКО – призер Кубку області 
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1.3 УЧО – учасник Чемпіонату області; УКО – учасник Кубку області 

1.2 ПрУЗ – призер Університетських змагань 

1.1 УУЗ – учасник Університетських змагань 

 

2 – « Збори» – графа для оцінки спортивних досягнень студента  у навчально-тренувальних зборах 

2.6 НТЗУ – учасник навчально-тренувальних зборів України 

2.3 НТЗО – учасник навчально-тренувальних зборів області 

 

3 – «Збірні команди» – графа для оцінки спортивних досягнень студента при участі в збірних командах університету 

3.6 ЗКУ – учасник  збірної команди України 

3.3 ЗКО – учасник  збірної команди області 

3.1 ЗКф – учасник  збірної команди факультету/інституту 

 

4 – « Організаційна робота» – графа для оцінки діяльності  студента при організації  спортивної роботи різних рівнів в університеті та за його 

межами 

4.3 ЧРФ – член Ради федерації 

4.1 ФФ – фізорг факультету/інституту; ФК – фізорг курсу 

 

5-«Звання» – графа для оцінки спортивних досягнень студента з урахуванням його спортивних заслуг різних рівнів 

5.11 ЗМСУ – заслужений майстер спорту 

5.10, 5.9 МСУМК – майстер спорту України міжнародного класу 

5.8 МСУ – майстер спорту України 

5.6 КМСУ – кандидат у майстри спорту України 

 

6 – «Інше» - графа для оцінки спортивних досягнень студента, які не ввійшли до перших п’яти граф 

 

 

 
 

 


