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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ
У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТІ
(далі - Положення)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дане Положення розроблено у відповідності до Закону України “Про
вищу освіту” (2014р), наказів МОЗ України № 62 від 29.01.2013 р. «Про
впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів
післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року та затвердження
складу робочих груп щодо його виконання» та № 831 від 25.09.2013 р. «Про
впровадження Рішення наради ректорів вищих навчальних закладів IV рівня
акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань підсумків
проведення вступної кампанії та результатів навчально-методичної діяльності
від 02 вересня 2013 року», листа МОЗ України №11.02-10/50/33346 від
29.10.2013 р. «Про запровадження інтегрованого рейтингового показника
студентів-випускників».
Рейтинг студентів є важливим засобом визначення результатів навчання в
Університеті
з
використанням
Європейської
кредитно-трансферної
накопичувальної системи (ЄКТС).
1. Мета рейтингової системи
1.1. Підвищення якості навчання, підвищення мотивації до до активного,
свідомого навчання, постійної систематичної роботи студента упродовж
всього періоду навчання.
1.2. Інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки
фахівців, систематичної самостійної роботи впродовж всього періоду навчання
та відповідальності за результати навчальної діяльності.
1.3. Удосконалення системи багаторівневого контролю знань, вмінь та
навичок студента на кожній кафедрі університету та відділенні медичного
коледжу.
1.4. Встановлення постійного зворотного зв’язку викладача з кожним
студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності, підвищення
об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів.
1.5. Забезпечення здорової конкуренції у навчанні, науковій роботі та
інших видах діяльності студента.
1.6. Залучення студента до участі в науковій роботі.
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1.7. Залучення
студента
до
роботи
в
органах
студентського
самоврядування, громадській та волонтерській роботі, художній самодіяльності
і спортивно-масовій роботі.
Рейтинг студента є визначальним для призначення стипендії після
закінчення семестру.
2. Складові рейтингу студента
2.1. Оцінка результатів навчання студента.
2.2. Оцінка участі студента в науковій роботі, у студентському
самоврядуванні, громадській та волонтерській роботі, у спортивно-масовій
роботі та художній самодіяльності.
2.3. Штрафні бали, які відраховуються від загальної суми балів, набраних
студентом.
3. Рівні проведення рейтингу
3.1. Навчальний рейтинг студента з відповідної дисципліни формується
студентом впродовж вивчення дисципліни на кожній кафедрі університету.
3.2. Відділом ECTS та моніторингу якості освіти, на підставі відомостей
підсумкових модульних контролів, наданих кафедрами в деканати факультетів
на паперових та електронних носіях, та протоколів проведеного ранжування,
визначається навчальний рейтинг студента по курсах з кожної окремо взятої
дисципліни та з усіх дисциплін, вивчення яких завершено впродовж осіннього
та весняного семестрів.
3.3. На факультеті, комісією, створеною розпорядженням декана
факультету, під керівництвом декана факультету та членів комісії - заступників
декана, куратора ECTS факультету, старост курсів, потоків та представників
студентського самоврядування, оцінюється участь студента у:
- науково-дослідній роботі;
- студентському самоврядуванні в групі, на курсі, факультеті, в
університеті в цілому;
- громадській та волонтерській роботі;
- художній самодіяльності;
- спортивно-масовій роботі,
і визначається індивідуальний рейтинг студентів.
3.4. Перший проректор контролює виконання вимог рейтингу кафедрами і
деканатами факультетів, своєчасність проведення відділом ECTS та моніторингу
якості освіти аналізу якості навчання студентів, забезпечує внесення змін до
діючого Положення за ініціативою Вченої ради університету, членів ректорату,
студентського наукового товариства, студентського самоврядування.
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4. Рейтингова оцінка студента
4.1. Рейтинг студента за результатами навчання, у відповідності до
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет», складається з наступних видів
контролю:
- показників поточної успішності студента;
- успішного виконання самостійної індивідуальної роботи;
- результатів складання підсумкового модульного контролю.
4.2. Загальний навчальний рейтинг студента визначається по семестрово відділом ECTS та моніторингу якості освіти і складається з:
- рейтингу студента з кожної опанованої ним дисципліни , вивчення якої
завершилось в даному семестрі, вираженого у 200-бальній шкалі оцінювання,
яка конвертується згідно протоколів ранжування в 5-ти бальну оцінку та оцінку
ECTS;
- рейтингу студента з усіх дисциплін, вивчення яких завершилось в
даному семестрі, який визначається як середнє арифметичне оцінок з дисциплін,
виражений у 200-бальній шкалі оцінювання, яка конвертується згідно
протоколів ранжування в 5-ти бальну оцінку та оцінку ECTS.
- навчальний рейтинг студента за навчальний рік з усіх дисциплін,
вивчення яких завершилось в даному навчальному році, визначається як середнє
арифметичне оцінок з усіх дисциплін, виражений у 200-бальній шкалі
оцінювання, яка конвертується згідно протоколів ранжування в 5-ти бальну
оцінку та оцінку ECTS.
4.3. Участь студента в науково-дослідній роботі, у студентському
самоврядуванні та громадській і волонтерській роботі, у спортивно-масовій
роботі та художній самодіяльності впродовж навчального року оцінюється
комісією факультету після закінчення навчального року відповідно до таблиць
(таблиця 1 та 2).
Штрафні бали відраховуються від загальної суми балів, набраних
студентом (таблиця 3).
4.4. В кінці кожного навчального року оцінки, отримані студентом за
відповідні види діяльності, переведені у 5 -ти бальну шкалу, вносяться
деканатом відповідного факультету у програму «КОНТИНГЕНТ», яка
вираховує інтегрований рейтинговий показник студента.
Інтегрований рейтинговий показник студента за всіма видами
діяльності, визначеними цим Положенням, є індивідуальним рейтингом
студента за рік.
4.5. Перших три студенти, які набрали найбільшу сумарну кількість
балів за індивідуальним рейтингом, є переможцями і отримують відповідно І,
ІІ або ІІ місце на курсі факультету, за відповідною спеціальністю.
4.6. Результати щорічного рейтингу студентів узагальнюються
деканатом . Узагальнена інформація за результатами рейтингу по факультетах
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подається першому проректору.
4.7.
Остаточний рейтинг випускника визначається як середнє
арифметичне усіх його індивідуальних річних рейтингів комісією,
затвердженою наказом ректора університету та заноситься до характеристики
студента на випускному курсі, яка зберігається у матеріалах його особової
справи.
Кількість балів за навчальну роботу в навчальному році (навчальний
рейтинг (НР)) становить не більше 200 балів за 200 бальною шкалою, або
5,00 балів за 5-ти бальною шкалою.
Участь студента у науково-дослідній роботі (НДР) оцінюється максимально
у 30 балів, яка конвертується в 5-ти бальну оцінку.
Участь студентів у студентському самоврядуванні, громадській,
волонтерській та спортивно-масовій роботі, художній самодіяльності
(суспільний рейтинг студента (СРС)) оцінюється максимально в навчальному
році у 30 балів, яка конвертується в 5-ти бальну оцінку.
Інтегрований рейтинговий показник студента (ІРПС) вираховується за
наступною формулою:
ІРПС = НР (5,0 х 0,7) + НДР (5,0 х 0,15) + СРС (5,0 х 0,15)
У Інтегрованому рейтинговому показнику: навчальний рейтинг студента
становить 70%, оцінка участі студентів у науково-дослідній роботі -15%, оцінка
участі студентів у студентському самоврядуванні, громадській, волонтерській
та спортивно-масовій роботі, художній самодіяльності - 15%.
Таблиця 1.
Оцінка участі студентів у науково-дослідній роботі
(максимально оцінюється у 30 балів)
• за призові місця у Міжнародних наукових конференціях:
1 місце
- 10 балів
2 місце
- 9 балів
3 місце
- 8 балів
• за призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях:
1 місце
- 8 балів
2 місце
- 7 балів
3 місце
- 6 балів
• за участь та виступ на Міжнародних і Всеукраїнських конференціях
і конкурсах
- 5 балів
• за співавторство у винаході, патенті, свідоцтві на
інтелектуальну власність
- 5 балів
• за кожну опубліковану наукову роботу:
статтю в міжнародних виданнях
- 5 балів
статтю
- 3 бали
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тези
• гуртківець на будь-якій кафедрі, член СНТ, EMSA, UMSA

- 2 бали
- 1 бал

Таблиця 2.
Оцінка участі студентів у студентському самоврядуванні, громадській,
волонтерській та спортивно-масовій роботі, художній самодіяльності
(максимально оцінюється у 30 балів)
голова студентського парламенту ІФНМУ
- 10 балів
заступник голови студентського парламенту ІФНМУ
- 8 балів
член Президії студентського парламенту ІФНМУ
- 5 балів
член ради студентського самоврядування при МОЗ України - 10 балів
голова студентського профкому ІФНМУ
- 10 балів
голова СНТ, EMSA, UMSA
- 10 балів
заступник голови ради СНТ
- 8 балів
староста курсу
- 10 балів
староста потоку
- 8 балів
голова відділу UMSA
- 5 балів
староста академічної групи
- 5 балів
староста гуртожитку
- 8 балів
член студентського профспілкового комітету
- 3 бали
член ради СНТ
- 3 бали
член ради EMSA
- 3 бали
член студентського парламенту ІФНМУ
- 3 бали
участь у волонтерських програмах
- 2 бали
волонтерська робота (Хоспіс)
- 2 бали
за перемогу у Міжнародних спортивних змаганнях, творчих конкурсах:
1 місце
- 10 балів
2 місце
- 9 балів
3 місце
- 8 балів
• за перемогу у Всеукраїнських спортивних змаганнях, творчих конкурсах:
1 місце
- 8 балів
2 місце
- 7 балів
3 місце
- 6 балів
• участь у організації або співорганізації загальноміських, обласних або
регіональних культурно-мистецьких , благодійних, волонтерських
програм
- 6 балів
• за перемогу у міських, обласних змаганнях, творчих конкурсах - 5 балів
• призові місця в міських, обласних спортивних змаганнях,
творчих конкурсах
- 3 бали
• участь у міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях, творчих
конкурсах та турнірах
- 5 балів
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• участь у спортивних змаганнях, творчих конкурсах за честь факультету,
університету
- 2 бали
• членство в роботі будь-якої спортивної секції, художнього
колективу
- 1 бал
Таблиця 3
ШТРАФНІ БАЛИ
(бали відраховуються від загальної суми)
• за порушення навчальної дисципліни
- 5 балів
• за неналежне виконання обов’язків, згідно доповідної декана, заступника
декана, завідувача кафедрою, керівника спортивної чи художньої секції,
студентського самоврядування
- 5 балів
• за порушення правил внутрішнього розпорядку
- 5 балів.
.^
•••
•
•
••
3 метою забезпечення
мотивації студентів до підвищення рейтингової
u

оцінки пропонуються заходи заохочення:
Студенти з найвищою рейтинговою оцінкою мають першочергове право
на:
- призначення іменних стипендій;
отримання грантів, інших винагород;
виїзд на стажування, практику за кордон;
направлення на навчання в магістратуру й аспірантуру;
моральні заохочення;
переведення на навчання за бюджетні кошти для студентів, які
навчаються на умовах контракту, у випадку отримання 1-3 місця в
рейтингу по факультету.
Випускники - на першочергове сприяння в працевлаштуванні, тощо.

Прикінцеві положення
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності студентів у ІваноФранківському національному медичному університеті затверджується наказом
ректора.
Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання
відповідного наказу за підписом ректора та затвердженням нової редакції.
Положення переглядається у разі зміни норм чинного законодавства чи
відповідних внутрішніх документів.
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