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1. Призначення та сфера використання 
 

1.1. Положення про академічний рейтинг студентів (далі – Положення) 

визначає порядок формування академічного рейтингу студентів Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (далі – ПУЕТ, Університет). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», про стипендію. 

1.3. Метою Положення є створення інструмента інтегрованого 

оцінювання навчальних досягнень студента, яке включає аналіз якості 

отриманих знань і вмінь за навчальний рік. Академічний рейтинг відтворює 

якісні, динамічні зміни в підготовці студента, передбачає періодичне 

ранжування студентів (семестровий академічний рейтинг, річний академічний 

рейтинг). 

1.4. Введення цього Положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження.  

1.6. У разі виникнення необхідності, Положення підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін, оформлення змін і перегляд готує директор 

Навчально-наукового інституту забезпечення якості вищої освіти.  

1.7. Затверджує Положення і зміни до нього ректор після схвалення 

Вченою радою Університету. 

1.8. Це Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає перший проректор. 

 

 

2. Порядок визначення рейтингової позиції студента в семестровому 

академічному рейтингу 
 

2.1. Семестровий академічний рейтинг відображає успішність навчання 

студента за результатами заліково-екзаменаційної сесії.  

2.2. Семестровий академічний рейтинг студента є підставою для:  

– призначення академічних стипендій;  

– інших видів заохочення. 

2.3. Семестровий академічний рейтинг студента обчислюється в 

директоратах інститутів після закінчення кожної сесії. Для визначення 

академічного рейтингу утворюється рейтингова комісія у складі директора 

інституту, голови студентської ради інституту.  

2.4. Семестровий академічний рейтинг студента визначається за його 

рейтинговим балом, який складається з балів його навчальної успішності. 



ПУЕТ  

Система управління якістю 

Положення про академічний рейтинг студентів  Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»  

ДПСЯ РІ 9 -8.2.2-226-05-20 

Редакція 01 

Сторінка 6  із 4 

 

2.5. Бали студента за навчальну успішність визначаються його 

підсумковою оцінкою з кожного виду оцінювання за результатами складання 

екзаменаційної сесії відповідно до навчального плану (екзамени, оцінки 

диференційованих заліків, оцінки за курсові роботи (проєкти), захист звітів за 

практики) за 100-баловою шкалою Університету. 

2.6. Рейтинговий бал за навчальну успішність обчислюється за формулою 

середньої арифметичної простої: 

Р= (а1+а2+а3+…+аn)/N, 

де а1…аn – бали (оцінка) за кожен вид підсумкового оцінювання; 

N – кількість видів оцінювання. 

2.7. Результати рейтингування публічно оприлюднюються директором 

інституту на вченій раді інституту. 

 

3. Порядок визначення рейтингової позиції студента в річному 

академічному рейтингу 

 

3.1. Річний академічний рейтинг відображає успішність навчання 

студента за результатами заліково-екзаменаційної сесії, а також його активність 

у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, культурно-

творчій та спортивній діяльності Університету.  

3.2. Річний академічний рейтинг студента призначений для:  

– визначення найкращих студентів Інституту та Університету;  

– інших видів заохочення. 

3.3. Річний академічний рейтинг студента обчислюється в директоратах 

інститутів після закінчення кожної літньої сесії та затверджується рейтинговою 

комісією у складі директора інституту, голови студентської ради інституту.  

3.4. Семестровий академічний рейтинг студента визначається за його 

рейтинговим балом, який складається з балів його навчальної успішності. 

3.5. Рейтинговий бал у річному академічному рейтингу визначається за 

формулою: 

Р= (P1+P2)/2, 

де P1 – рейтинговий бал за перший семестр; 

Р2 – рейтинговий бал за другий семестр. 

3.6. Результати рейтингування публічно оприлюднюються директором 

інституту на вченій раді інституту. 

 

 


