


























Додаток до «Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій 

у Білоцерківському національному аграрному університеті» 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ 

Метою впровадження студентського рейтингу є підвищення рівня мотивації 

студентів до отримання кращих результатів у навчанні, а також до більш результативної 

участі студентів у науковій, громадській, спортивній роботі та у творчій діяльності.  

Основними завданнями рейтингу є: 

- стимулювання студентів до підвищення рівня успішності та активної участі у 

студентському самоврядуванні; 

- стимулювання студентів до перемог в олімпіадах, конкурсах, участі у 

конференціях, семінарах тощо, опублікування наукових робіт; 

- залучення студентів до більш активної участі у студентському житті 

університету та факультету, а саме до перемог у конкурсах художньої самодіяльності, 

спортивних заходах. 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ 

Студентський рейтинг кожного студента формується двічі на рік перед початком 

семестру за результатами, отриманими студентом у навчальній та громадській роботі за 

перший семестр та за другий семестр відповідно. 

Усі результати діяльності студентів оцінюються за такими критеріями: навчальна 

робота; наукова робота; громадська діяльність; творча діяльність та спортивно-масова 

робота. 

Усі результати діяльності студентів оцінюються балами. Максимальна кількість 

балів, розрахованих за всіма критеріями, складає 100 балів. У тому числі, максимальна 

кількість балів за навчальну роботу складає 90 балів, максимальна сума балів за всі інші 

види діяльності - 10 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться членами стипендіальної комісії: 

- за навчальну роботу - на основі даних про результати заліково- 

екзаменаційної сесії; 

- за наукову, науково-технічну діяльність - на основі даних про участь у науковій 

роботі; 

- за участь у творчій діяльності - на основі даних про участь у 



різноманітних конкурсах, фестивалях, оглядах тощо; 

- за участь у спортивно-масових заходах - на основі даних про участь у 

міжнародних, державних, регіональних та університетських спортивних змаганнях; 

- за участь у громадській діяльності - робота у студентській раді університету, 

факультету, участь у роботі інших громадських і студентських організацій. 

Загальний студентський рейтинг розраховується як середнє арифметичне за 

начальний семестр за кожним напрямом студентської активності. Максимальний 

загальний рейтинг може складати 100 балів у разі отримання максимальної кількості 

балів за кожним з напрямів студентської активності. 

Для запобігання помилок, попередній рейтинг публікується на сайті факультету, у 

соціальних мережах та ін. У разі незгоди із власним рейтингом, студенту необхідно 

звернутися до декана факультету або до голови студентської ради факультету.  

Розрахунок студентського рейтингу за навчальну роботу 

Студентський рейтинг за результатами навчальної роботи має за мету визначення 

найкращих студентів за результатами зимової сесії та за результатами літньої сесії. 

Максимальна кількість балів, які можна отримати за результатами навчання, 

складає 90 балів. Максимальну кількість балів може отримати студент, який отримав 

максимальні оцінки за результатами складання всіх іспитів, заліків, захисту курсових 

робіт та звітів про проходження практики (протягом сесії). 

Розрахунок середнього балу успішності за результатами складання всіх іспитів, 

заліків, захисту курсових робіт та звітів про проходження практики здійснюється 

деканатом факультету з перемноженням на коефіцієнт, який дорівнює 0,9. 



Розрахунок студентського рейтингу за наукову та науково-технічну діяльність 

Рівень досягнення Кількість балів 

Призове місце у міжнародній, всеукраїнській та внутрішньовузівській науковій 

конференції (семінарі) 

5 

Надання науково-виробничої допомоги виробництву 5 

Публікація наукової статті у всеукраїнському збірнику 4 

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях (семінарах), олімпіадах, 

конкурсах наукових студентських робіт 

4 

Призове місце в університетському науковому заході 3 

Публікація наукової статті (наукових тез) в університетському збірнику 3 

Участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тематик кафедр 3 

Участь у роботі НТТМ університету 2 

Участь в університетських науково-практичних конференціях (семінарах) 1 

Студентам, які брали учать у наукових заходах, займали призові місця, необхідно 

до початку складання рейтингу надати до деканату інформацію та підтверджуючі 

документи про участь у відповідних заходах. 

Розрахунок студентського рейтингу за громадську активність 

Рівень досягнення Кількість балів 

Робота у студентській раді університету 5 

Робота у студентській раді факультету 4 

Робота у громадській організації 4 

Участь у роботі інших студентських організацій (Національний студентський 

союз, об'єднана студентська рада, Київська обласна студентська рада, міська 

студентська рада) 

4 

Робота в секторах студентської ради університету та факультету 3 

Староста групи 2 

Участь у роботі громадських організацій 1 



Розрахунок студентського рейтингу за творчу діяльність 

Рівень досягнення Кількість балів 

Участь у міжнародному творчому заході 5 

Участь в агітбригаді університету з питань профорієнтаційної роботи 5 

Участь у всеукраїнських творчих заходах 4 

Участь у міських творчих заходах (міський конкурс КВН, кращий студент року, 

краса руками молодих, фотовиставки та ін. 

3 

Участь у гуртках художньої самодіяльності університету 3 

Призове місце в університетських творчих заходах 2 

Участь в університетських творчих заходах 1 

Розрахунок студентського рейтингу за участь у спортивно-масових заходах 

Рівень досягнення Кількість балів 

Переможці та призові місця у міжнародних спортивних змаганнях та 

Олімпійських іграх 

5 

Участь у міжнародних спортивних змаганнях та Олімпійських іграх 5 

Участь у всеукраїнських спортивних змаганнях 4 

Призове місце у регіональних спортивних змаганнях 4 

Участь у регіональних спортивних змаганнях 3 

Призове місце в університетських спортивних змаганнях 2 

Участь у міських спортивних змаганнях 1 

По пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 в розрахунок приймається одне, найвище досягнення. У разі, 

якщо студент має декілька результатів діяльності (відповідно до пп. 2.2,  2.4, 2.5), в 

загальний розрахунок береться 100% балів найбільшого з них, і менша (50%, 25%, 

25% відповідно) кількість балів за наступні інші види діяльності. Загальна 

підсумкова кількість балів не може перевищувати 10 балів. 



 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТУДЕНТСЬКОГО РЕЙТИНГУ 

Результати розрахунку студентського рейтингу використовуються для 

призначення академічних стипендій. Студентський рейтинг буде враховуватись як 

основний критерій при прийнятті будь-яких рішень на користь того чи іншого студента, 

у разі рівності балів за іншими критеріями. 
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