
  



I. Загальні положення 

 

Рейтинг – це сума балів, яку набирає студент  по дисциплінам, 

передбаченим навчальним планом протягом семестру. 

 

Метою введення рейтингової системи оцінювання успішності 

студентів є визначення комплексної оцінки якості навчальної роботи 

студентів в процесі навчання. 

1. Рейтингова система оцінки діяльності студентів (далі – 

академічний рейтинг) – інструмент управління навчальним та 

виховним процесом, який передбачає ранжування студентів за 

результатами кумулятивної (накопиченої) оцінки їх персональних 

досягнень в навчальній, концертній, громадській та спортивній 

діяльності.Положення спрямоване на реалізацію наступних завдань: 

– стимулювання студентів до підвищення рівня успішності та 

активної участі у студентському самоврядуванні; 

 – стимулювання студентів до перемог у  конкурсах, участі у 

концертній діяльності,  

- залучення студентів до більш активної участі у студентському 

житт,і спортивних заходах; 

 – створення в студентських групах духу колективізму та 

колективної відповідальності за результати навчання. 

2. Академічний рейтинг фіксує рівень підготовки та активності 

студента відносно інших студентів у співставних умовах. 

3. Використання академічного рейтингу спрямоване на 

вирішення таких завдань: 

 підвищення мотивації студентів до активної  роботи 

протягом навчального року по засвоєнню основних знань та навичок  

придбання професійних компетенцій; 

 удосконалення планування та організації освітнього процесу 

за допомогою збільшення ролі індивідуалізації і диференціації 

навчання;  

 упорядкування системи контролю знань, умінь і навиків;  

 отримання диференційної й різнобічної інформації про якість 

і результативність навчання, а також про персональні академічні 

досягнення студентів для їх морального та матеріального заохочення; 

 одержання об’єктивних показників при підготовці наказів на 

преміювання та інших видів заохочень; 

 



II. Порядок формування академічного рейтингу 

 

Загальне керівництво формуванням академічного рейтингу 

здійснює Рейтингова  Комісія. 

1. До складу Комісії входять директор училища,ГЦК, голова 

Студентської ради, голова Профспілкового комітету студентів. 

2. Склад Комісії затверджується розпорядженням директора. 

3. Облік здобутків здійснюється по семестрах класними 

керівниками і контролюється самими студентами. 

 

 

ІІІ. Порядок розрахунку студентського рейтингу. 

 

Студентський рейтинг кожного студента формується двічі на 

рік на початку семестру за результатами, отриманими студентом у 

навчальній та громадській роботі за перший семестр та за навчальний 

рік відповідно. Усі результати діяльності студентів оцінюються за 

такими критеріями: навчальна робота; концертна діяльність; участь у 

конкурсах; спортивна діяльність; інша громадська діяльність. Усі 

результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 12-ти 

бальною системою з використанням вагового коефіцієнту. 

Ваговий коефіцієнт – числовий коефіцієнт, що відображає 

значимість, відносну важливість, «вагу» певного показника порівняно 

з іншими. Правильні вагові коефіцієнти при обчисленні  рейтингу  

студентів повинні забезпечити максимальну позитивну кореляцію 

результатів навчання студентів.  

 

 

ІV.Рейтингскладається з наступних блоків: 

 

Блок 1: Фахові дисципліни:(коефіцієнт – 0,5) 

Блок 2. Музично – теоретичні дисципліни(коефіцієнт – 0,3) 

Блок3:  Дисципліни соціально –гуманітарного циклу 

(коефіцієнт – 0,1) 

Блок 4. Участь уконкурсах,що входять в реєстр дитячих та 

юнацьких міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів,що мають високий рівень та результати, яких можуть 

бути врахованими атестаційними комісіями  



під час проведення атестації педагогічних працівників(додається 

0,8 бала). 

Інші мистецькі конкурси – додається 0,5 бала. 

Участь в концертних заходах училища та міста – додається 

0,3 бала. 

Участь  у спортивній діяльності - додається  0,1 бал. 

 

 

 

V.Загальна кількість балів розраховується за формулою: (бали 

за фахові дисципліни *0,5) + (бали музично –теоретичні дисципліни* 

0,3) + (бали задисципліни соціально –гуманітарногоциклу*0,1)+  бал 

за громадську діяльність. 

Розрахунок балів здійснюється додаванням балів кожного 

блоку і виведенням середнього балу.Наприклад: у студента 4 

предмета 1-го блоку : 10,11,10,9. Таким чином, навчальний рейтинг 

студента з фахових дисциплін складає: (10+11+10+9) :4*0,5=5. 

Студентський рейтинг буде враховуватись як основний 

критерій для призначення стипендій. 

 

 

 

VI. Загальний бал претендентів на стипендію не може бути 

нижчім за 7,5балів. У випадку недобору балів на отримання стипендії 

на одному відділі( в межах 45% ) кошти  можуть бути використані на 

іншому відділі. 


