1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти приватного
вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та
муніципального управління» розроблене відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про професійний розвиток працівників» та інших законів
України, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
Статуту Інституту, інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти,
Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Кропивницький інститут
державного та муніципального управління», Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти в ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та
муніципального управління».
Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти є складовою системи
внутрішнього забезпечення якості освіти в ПВНЗ «Кропивницький інститут
державного та муніципального управління».
Рейтингове оцінювання передбачає здійснення ранжування здобувачів вищої
освіти за результатами їх персональних досягнень у навчальній, науковій,
спортивній та громадській діяльності в межах спеціальностей, факультетів та
інституту в цілому. Положення визначає єдині підходи до формування рейтингу
здобувачів вищої освіти і є обов’язковим до виконання всіма науковопедагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти денної форми навчання.
Метою рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти інституту є:
1. Мотивація до отримання високого рівня знань.
2. Поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової та інноваційної
діяльності.
3. Розвиток творчої ініціативи, підвищення рівня громадської, соціальної
активності та популяризація здорового способу життя.
4. Створення єдиної уніфікованої системи в інституті для прийняття рішень
щодо заохочення здобувачів вищої освіти, формування наукового та кадрового
резервів.
5. Реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції серед
здобувачів вищої освіти.
2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Формування рейтингу здобувачів вищої освіти здійснюється після
завершення навчального семестру для усіх курсів денної форми навчання.
Рейтинговий бал здобувача вищої освіти визначається як сума отриманих
балів за навчальну, наукову, спортивну діяльність та участь у громадському житті.
Не пізніше ніж за тиждень після закінчення навчального семестру куратори
навчальних груп надають в навчально-методичний відділ інформацію щодо
рейтингу групи за встановленою формою (додаток 1).

Інспектори не пізніше ніж через 7 діб після отримання інформації щодо
рейтингу навчальних груп формують загальний рейтинг за спеціальностями та
оприлюднюють рейтингові списки здобувачів вищої освіти на офіційному вебсайті інституту.
Ранжування здобувачів вищої освіти у рейтингових списках відбувається у
спадному порядку по кожному курсу та кожній спеціальності.
При однаковій кількості балів, здобувачі вищої освіти розміщуються в
алфавітному порядку та займають одну позицію в рейтингу.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГОВИХ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОКАЗНИКІВ

Рейтинговим показником навчальної діяльності здобувача вищої освіти є
його середній бал за результатами складання семестрової сесії.
Середній бал здобувача вищої освіти складається з середньоарифметичного
значення всіх оцінок отриманих за результатами складання екзаменів, заліків,
захисту курсових робіт та практик за шкалою ECTS.
Максимально можлива кількість балів за навчальну діяльність дорівнює 5
балам.
Рейтинговий показник наукової діяльності формується відповідно до
критеріїв, де:
5 балів – участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях,
семінарах, симпозіумах, круглих столах;
10 балів – публікації у фахових виданнях України;
25 балів – призер Всеукраїнських олімпіад, призер конкурсу Всеукраїнських
робіт.
Включає в себе дані щодо наукових досягнень здобувачів вищої освіти,
число що дорівнює сумі балів за досягнення у науці, які мають бути підтверджені
особисто здобувачем вищої освіти шляхом надання копій дипломів, сертифікатів,
опублікованих тез та іншою інформацією щодо зайнятих призових місць у
наукових заходах.
Загальний рейтинг здобувачів вищої освіти розраховується за формулою:
𝑅 = 𝑆𝑏 + 𝐷𝑏, де:
Sb – середній бал здобувача вищої освіти за підсумками складання
семестрової сесії;
Db – сума балів за наукову діяльність.
4. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ
Отримані рейтингові показники діяльності здобувачів вищої освіти можуть
застосовуватись при:
1. Прийнятті рішення щодо заохочення:
- відзначення подяками або почесними грамотами;
- оголошенні подяк батькам здобувачів вищої освіти;

- публікації статті про досягнення здобувача вищої освіти на офіційному сайті
інституту;
- розміщенні фотографій кращих здобувачів вищої освіти на дошках пошани
інституту;
- інші види заохочень правами керівництва інституту;
2. Формуванні наукового та кадрового резерву інституту.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу інституту
та оприлюднюється на офіційному веб порталі інституту.
5.2. Відповідальність за реалізацію Положення несе заступник диретора з
навчально-наукової роботи.
5.3. Зміни та доповнення до цього Положення схвалюються Вченою радою
Інституту.

Додаток 1
Рейтинговий список здобувачів вищої освіти
спеціальності______________
№у
рейтингу

ПІБ

Середній бал
успішності

Участь у
міжнародних,
всеукраїнських
наукових
конференціях,
семінарах,
симпозіумах,
круглих столах

Публікації у
фахових
виданнях
України

Призер
Всеукраїнських
олімпіад, призер
конкурсу
Всеукраїнських
робіт

Всього

