
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИА    

Відокремлений структурний підрозділ 

«ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ» 

     

  

   ЗАТВЕРДЖЕНО  

   на засіданні  

педагогічної ради  

  ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» 

«10» лютого 2022 р. (протокол № 4)  

  

   ВВЕДЕНО В ДІЮ  

 Наказ ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»  

 від «10» лютого 2022 р. № 34/01-06 

  

  

  

ПОЛОЖЕННЯ  

про систему рейтингової оцінки діяльності студента  

Відокремленого структурного підрозділу  

«Вінницький торговельно-економічний  

фаховий коледж  

Державного торговельно-економічного 

університету»  
 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Вінниця, 2022 



 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Система рейтингової оцінки діяльності студентів (рейтингова система) 

забезпечує комплексну оцінку досягнень студента у навчальній, дослідницькій, 

громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі.  

Рейтингова оцінка діяльності студентів здійснюється за семестр, 

навчальний рік, весь період навчання шляхом підсумовування балів за 

визначеними показниками.  

Метою   рейтингової   системи   є  забезпечення   високого   рівня   знань, 

підтримка   цілеспрямованих   зусиль   кожного   студента   щодо оволодіння   

майбутньою   спеціальністю,   дотримання   здорового   способу життя, активної 

життєвої позиції, громадської свідомості, організованості і послідовності при 

вирішенні поточних і перспективних завдань.  

Рейтингова система дає більш повну оцінку рівня підготовки студента, 

стимулює студента до більш активної життєвої позиції, ранжує студентів у групі, 

на відділенні, у коледжі.  

За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії та іменні 

стипендії.  

Результати рейтингової системи враховуються при переведенні на 

вакантні державні місця та вирішенні питання про направлення для подальшого 

навчання (зокрема, в ДТЕУ та ВТЕІ) за вимогою студента,  а також при 

працевлаштуванні випускників.  

Рейтингова оцінка з науково-дослідницької, громадської, 

культурномасової і спортивної роботи діє в разі успішного виконання студентом 

навчального плану.  

  

  

 



СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ  

1. Навчальна робота - основний і вирішальний вид діяльності студента 

в період навчання в коледжі.  

За кожен семестр рейтинг студента визначається як сума балів з кожної 

дисципліни на основі комплексної системи діагностики оцінювання знань 

студентів.  

За результатами заліково-екзаменаційної сесії, оцінок з практики, 

показник рейтингу студента розраховується за шкалою переводу оцінок у бали.  

Шкала переводу оцінок у бали:  

"відмінно"  - 100 балів;  

"добре"  - 90 балів;  

"задовільно"  - 70 балів;  

"зараховано"   - 70 балів.  

2. Дослідницька робота - одна з головних складових процесу навчання 

студентів у коледжі. Сучасний спеціаліст повинен не тільки володіти 

необхідними теоретичними знаннями, але й навичками творчого вирішення 

практичних проблем, демонструвати вміння використовувати в своїй роботі все 

нове, що з'являється в науці і практиці, постійно вдосконалювати свою 

кваліфікацію. Всі ці якості виховуються в процесі  дослідницької роботи з усіх її 

напрямках.  

Рейтинг студентів за дослідницьку ро6оту розраховується в балах за 

показниками:  

2.1. Виступи на:   

олімпіадах:  

- призери – 100  

- заохочення – 90  

- участь - 80 конференціях:  

- призери - 90  



- заохочення - 70  

- участь -50  

2.2. Участь у конкурсах:  

- призери - 80  

- участь - 60  

3. Громадська робота є віддзеркаленням соціальної активності і 

зрілості студентської молоді. Громадська робота охоплює різні сфери діяльності, 

сприяє розвитку ініціативи, організаторських, управлінських та інших 

здібностей студентів, які так необхідні в подальшій роботі в якісно нових умовах 

ринкової економіки.  

Рейтинг студента за участю у виконанні громадських доручень 

визначається за результатами роботи за семестр, рік за показниками (в балах):  

3.1. - Голова ради студентського самоврядування коледжу - 100 - 

заступники голови ради студентського самоврядування коледжу - 80.  

- члени ради студентського самоврядування коледжу - 80.  

3.2 - Голова ради студентського самоврядування гуртожитку – 100  

- заступники голови ради студентського самоврядування гуртожитку - 80   

- члени ради студентського самоврядування гуртожитку -60 - старости 

секцій - 30.  

3.3. Актив академічної групи:   

- староста  - 70,   

- заступник - 50,  - профорг   - 30.  

4. Культурно-масова робота посідає чільне місце у формуванні у 

студентської молоді духовності і культури, цей вид роботи сприяє всебічному 

розвитку особистостей, їхніх нахилів, здібностей.  

4.2. Участь у  конкурсах, фестивалях, КВК коледжу  

за І – місце - 90  



за II – місце - 80  

за III - місце - 70  

за IV - місце - 60  

за V - місце - 50  

4.3. Участь у заходах коледжу:  

- призери - 80, 

 - участь - 60.  

5. Спортивна робота є важливим напрямком роботи коледжу щодо 

фізичного загартування та зміцнення здоров'я студентів.  

Підрахунок балів здійснюється за результатами семестру, навчального 

року з видів спорту:  

5.1. Всеукраїнські змагання:  

- призове місце - 100,  

- участь - 90  

5.2. Змагання серед навчальних закладів:  

- призове місце - 90  

- участь - 70  

5.3. Змагання в коледжі  

I місце - 60,  

II місце - 50,  

III місце - 40, участь – 30.  

  

ОРГАНІЗАЦІЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ  

Загальне керівництво, впровадження та застосування рейтингової системи 

діяльності студентів покладається на завідувачів денних відділень.  

Інформацію за видами діяльності студентів для розрахунку рейтингу 

надають керівники навчальних груп на підставі даних, одержаних від 



структурних підрозділів коледжу (заступник директора з навчальної роботи, 

заступник директора з виховної роботи, зав. гуртожитком, культорганізатор, 

керівник фізичного виховання, Рада студентського самоврядування тощо).  

Зведення та розрахунок рейтингу студентів та пропозиції щодо їх 

заохочення покладається на Раду студентського самоврядування коледжу під 

керівництвом завідувачів відділень.  

Рейтинг студентів розраховується двічі на рік:  

за І семестр – до 20.01; за 

ІІ семестр – до 15.09.  

Результати рейтингу вивішуються на дошці оголошень.  

  

  

  

  


