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ПОЛОЖЕННЯ 

про систему щорічного рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої 

освіти СВО «бакалавр» та «магістр» Одеської національної академії харчових 

технологій 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про систему рейтингового оцінювання досягнень здобувачів 

вищої освіти Одеської національної академії харчових технологій (далі 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»,  «Про вищу 

освіту», Статуту ОНАХТ, Положення про організацію освітнього процесу, 

Положення про студентське самоврядування та інших нормативно-правових актів 

України. 

1.2. Положення визначає основні види досягнень здобувачів вищої освіти, 

методику їх оцінювання, порядок здійснення та застосування. 

1.3. Система рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти 

забезпечує комплексне оцінювання досягнень здобувачів у навчальній, науково-

дослідній, міжнародній, культурно-масовій, соціальній та спортивній роботі, 

громадській діяльності. 

1.4. Запровадження системи рейтингового оцінювання досягнень здобувачів 

вищої освіти здійснюється з метою мотивації щодо отримання високого рівня 

знань, стимулювання здобувачів до активної і планомірної навчальної та наукової 

роботи, громадської діяльності, впорядкування системи контролю знань, умінь та 

навичок здобувачів вищої освіти, заохочення здобувачів до занять спортом, участі 

в науковій, міжнародній, культурно-масовій та інших видах діяльності, соціальної 

активності, здорового способу життя. 

1.5. Рейтингова система дає можливість здійснити ранжування здобувачів 

вищої освіти у межах групи, курсу, факультету, академії та стимулює до активної 

життєвої позиції. 
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1.6. Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти формується до                     

31 грудня поточного року для усіх курсів денної форми навчання, які навчаються 

за кошти державного бюджету чи кошти юридичних (фізичних) осіб, та за 

договором про надання освітніх послуг в межах факультетів. 

1.6. За результатами рейтингового оцінювання на офіційному сайті ОНАХТ 

розміщується ТОП-100 кращих студентів ОНАХТ (по 10 студентів від кожного 

факультету). Інші результати розміщуються на офіційних сайтах факультетів. 

 

ІІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.1. Основними видами діяльності здобувачів вищої освіти є: 

- навчальна робота; 

- науково-дослідна робота; 

- міжнародна робота; 

- культурно-масова, соціальна, спортивна та громадська робота.  

Навчальна робота – основний вид діяльності здобувачів вищої освіти у 

період навчання в ОНАХТ, спрямований на отримання відповідних професійних 

компетентностей за обраною спеціальністю та освітньою програмою. Кількість 

балів за навчальну роботу визначається за кожний навчальний рік шляхом 

вирахування середнього арифметичного значення балової оцінки за шкалою 

оцінювання ОНАХТ, враховуючи бали з усіх форм контролю. 

Науково-дослідна робота – одна із складових освітнього процесу, що 

формує навички творчого та ефективного вирішення наукових завдань, у тому 

числі інноваційного характеру. 

Міжнародна робота – вид діяльності здобувачів вищої освіти пов'язаний з 

практикою за кордоном, участю у академічній мобільності, міжнародних проектах, 

міжнародних конкурсах та олімпіадах тощо. 

Культурно-масова, соціальна, спортивна та громадська робота посідає 

важливе місце у формуванні духовності, культури та популяризації здорового 

способу життя студентської молоді. Цей вид роботи сприяє всебічному розвитку 

особистості, її здібностей, зміцненню здоров’я та фізичного загартовування, сприяє 

залученню студентства до волонтерства та благодійної діяльності, виховує у 

здобувачів вищої освіти почуття небайдужості до навколишнього світу та спонукає 

до саморозвитку. Громадська діяльність охоплює різні сфери суспільного життя 

молоді, сприяє розвитку ініціативності та організаторських, управлінських 

здібностей. 

 

ІІІ. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 Кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати, формується за 

основними видами діяльності сумою нормованих балів за успіхи та досягнення у: 

- навчальній роботі; 

- науково-дослідній роботі; 

- міжнародній роботі; 

- культурно-масовій, соціальній, спортивній та громадській роботі.  

Нормування балів здійснюється відносно максимальної суми балів, яку 

набрав учасник рейтингу за напрямком роботи, що оцінюється. 
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3.1. Рейтинг з навчальної роботи обчислюється за результатами підсумкового 

контролю за навчальний рік за формулою: 

Р1 = 
c

ii

n

i

S

CR
1 , 

де п – кількість дисциплін, вивчення яких закінчується в певному періоді формою 

контролю (залік, екзамен, курсова робота/проект, захист звіту з практики тощо); 

Ri – сума балів за шкалою академії з і-ї дисципліни; 

Сi – кількість кредитів ЄКТС і-ї дисципліни; 

Sc – сумарна кількість кредитів з усіх дисциплін, що оцінювалися в 

навчальному році. 

 

Прим.: Для здобувачів вищої освіти, які складають підсумковий контроль під 

час ліквідації академічної заборгованості, рейтинг може бути скорегований на 

початку наступного семестру. 

 

3.2. Рейтинг з науково-дослідної роботи 

Р2 = ∑ Ri , 

де Ri  - бали, що отримує здобувач за науково-дослідну роботи згідно Додатку до 

цього Положення. 

 

3.3. Рейтинг з міжнародної роботи 

Р3 = 4(R1 + R2 +4 R3 + R4),  

де  R1 – бали за участь у міжнародній практиці згідно Додатку до цього 

Положення; 

R2 – бали за участь у міжнародній академічної мобільності, міжнародному проекті 

згідно Додатку до цього Положення; 

R3 – кількість міжнародних конкурсів, олімпіад у яких приймав участь студент 

(dmax=2); 

R4 – бали за призове місце згідно Додатку до цього Положення. 

 

3.4. Рейтинг з культурно-масової, соціальної, спортивної та громадської 

роботи 

Р4 = ∑ Ri , 

де Ri  - бали, що отримує здобувач за культурно-масову, соціальну, спортивну та 

громадську роботи згідно Додатку до цього Положення. 

 

3.5. Загальний рейтинг здобувача вищої освіти розраховується за формулою: 

 

де m – кількість рейтингів за напрямами оцінювання; 

Pi – рейтинг здобувача вищої освіти за і-м напрямом оцінювання; 

Pi
max

 – максимально набраний рейтинг здобувачів вищої освіти за і-м напрямом 

оцінювання. 
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ІV. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГУ 

4.1. Рейтинг здобувачів вищої освіти враховується при: 

- призначенні іменних стипендій; 

- переведенні здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного 

замовлення; 

- покращенні умов проживання у гуртожитку та поселенні на наступний 

навчальний рік; 

- заохоченні; 

- формуванні наукового резерву та рекомендації до вступу до магістратури та 

аспірантури; 

- інших випадках, які потребують порівняння результатів діяльності 

здобувачів вищої освіти. 

 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Інформування здобувачів вищої освіти щодо проведення річного 

рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти забезпечує Рада 

студентського самоврядування факультету.. 

5.2. Рейтингове оцінювання групи за позанавчальну діяльність та перевірка 

наданої здобувачами вищої освіти інформації здійснюється на підставі наданих 

здобувачем вищої освіти грамот, дипломів, подяк, інших документів тощо, які 

підтверджують досягнення у зазначених видах діяльності. 

5.3. Результати оцінювання здобувачів вищої освіти групи за позанавчальну 

діяльність здобувач заносить до таблиці (Додаток до цього Положення), яку разом 

з підтверджувальними документами (в електронному та/або друкованому вигляді) 

подає декану факультет до початку проведення підсумкового контролю. 

5.5. З підсумковим балом здобувач вищої освіти має можливість 

ознайомитися на офіційному сайті факультету. 

5.6. Контроль за здійсненням рейтингового оцінювання досягнень здобувачів 

вищої освіти факультету та його оприлюднення здійснює декан факультету та 

голова ради студентського самоврядування факультету. 

 

  Проректор з НП та HP       Ф.А. Трішин 

Проректор з НП       Н.М. Поварова 

 

Проректор з НПР та МЗ     М.Р. Мардар 

 

Проректор з НПтаВРСПОіС     О.М. Кананихіна 

 

Начальник навчального відділу    Н.О. Дец 

 

Голова Студентської ради     В.І. Лісник 

 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу     І.С. Воронюк 
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Додаток до Положення про систему  

рейтингового оцінювання досягнень  

здобувачів вищої освіти СВО  

«бакалавр» та «магістр» ОНАХТ 

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Кількість 

балів 
Примітка 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

1. 

Переможці Всеукраїнських конкурсів 

/олімпіад студентських наукових робіт 

  

І місце 20  

ІІ місце 15  

ІІІ місце 10  

2. 

Наукові публікації :   

у журналах, які входять до наукометричних 

баз SCOPUS або Web of Science 

25 Розрахунок балів 

одержується із 

загальної 

кількості, 

поділеної на 

кількість 

співавторів 

у фахових журналах та міжнародних 

виданнях 

20 

у фахових вісниках і збірниках вищих 

навчальних закладів та академічних установ 

15 

у нефахових збірниках та журналах 10 

у студентських збірниках 5 

Тези доповідей на наукових конференціях:  

Міжнародних 5 

Загальнодержавних 4 

Університету та інших вищих навчальних 

закладів 

3 

Студентських 2 

3. 

Участь у наукових конференціях, 

симпозіумах, семінарах: 

 + 5 балів за 

публікацію 

матеріалів, 

розрахунок балів 

одержується із 

загальної 

кількості, 

поділеної на 

кількість 

співавторів 

Міжнародних в Україні (очна/заочна) 15/5 

Всеукраїнських (очна/заочна) 10/4 

Регіональних (очна/заочна) 7/3 

Академічні (очна/заочна) 5/2 

Факультету (очна/заочна) 4/1 

4. Участь у виконанні науково-дослідної 

роботи (держбюджетної або 

госпрозрахунковою) 

5 Затверджений 

план НДР 

академії 
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Продовження табл. 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Кількість 

балів 
Примітка 

5 Заявка на корисну модель / винахід, 

(отримання патенту) 

5/3 Розрахунок балів 

одержується із 

загальної 

кількості, 

поділеної на 

кількість 

співавторів 

6. Участь в роботі навчально-наукових 

структурних підрозділів університету  

5  

7. Перемога в інших наукових змаганнях ( 

будь-які види, які не потрапили до 

загального переліку) 

5  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Участь у міжнародній академічній 

мобільності/міжнародному проекту 

8  

2 

Переможець міжнародних конкурсів, 

олімпіад у яких приймав участь студент 

  

І місце 5  

ІІ місце 3  

ІІІ місце 2  

3 Участь у міжнародній практиці 3  

КУЛЬТУРНО-МАСОВА, СОЦІАЛЬНА, СПОРТИВНА ТА ГРОМАДСЬКА 

РОБОТА 

1 

Робота органів студентського самоврядування 

(за поданням студради ОНАХТ) 

  

Голова або (та) заступник голови студентської 

ради ОНАХТ 

 

до 9-ти 

 

Голова або (та) заступник голови студентської 

ради факультету, студентської ради 

гуртожитку 

до 6-ти  

Члени студентської ради факультету до 3-х  

2 

Робота первинної профспілкової організації 

студентів  

  

Голова або (та) заступник голови 

профспілкового бюро факультету 

до 3-х  

3 

Громадська діяльність    

Староста до 3-х  

Заступник старости до 2-х  

Учасник профорієнтаційних заходів до 3-х  

4 

Громадська діяльність    

Голова оперативного загону факультету до 3-х  

Член оперативного загону факультету до 2-х  
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Продовження табл. 

№ 

п/п 

Вид діяльності Кількість 

балів 

Примітка 

5 

Культурно-масова робота    

Переможець Міжнародного мистецького 

конкурсу, фестивалю- конкурсу 

 

 

 

диплом 1 ступеня 7  

диплом 2 ступеня 6  

диплом 3 ступеня 5  

Переможець Всеукраїнського мистецького 

конкурсу, фестивалю-конкурсу 

 

 

 

диплом 1 ступеня 6  

диплом 2 ступеня 5  

диплом 3 ступеня 4  

Переможець обласного, міського мистецького 

конкурсу, фестивалю-конкурсу 

 

 

 

диплом 1 ступеня 5  

диплом 2 ступеня 4  

диплом 3 ступеня 3  

6 

Спортивно-масова діяльність    

Переможець, Всесвітньої універсіади, 

Олімпійських, Параолімпійських, 

Деролімпійських ігор, Чемпіонатів або Кубків 

Світу, Європи з олімпійських видів спорту:  

 

 

 

 

 

        диплом 1 ступеня 8  

диплом 2 ступеня 7  

диплом 3 ступеня 6  

Переможець Всеукраїнської універсіади, 

Чемпіонатів або Кубків України з  

Олімпійських видів спорту: 

 

 

 

 

диплом 1 ступеня 7  

диплом 2 ступеня 6  

диплом 3 ступеня 5  

Переможець обласних, міських змагань:   

диплом 1 ступеня 4  

диплом 2 ступеня 3  

диплом 3 ступеня 2  

Переможець спартакіади ОНАХТ   

диплом 1 ступеня 3  

диплом 2 ступеня 2  

диплом 3 ступеня 1  
 


