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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТА У ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

(далі - Положення) 

1.  Мета рейтингової системи 

1.1. Підвищення якості навчання, посилення мотивації до постійної 

систематичної роботи студента упродовж всього періоду навчання. 

1.2. Удосконалення системи багаторівневого контролю знань, вмінь та 

навичок студента на кожній кафедрі університету. 

1.3. Залучення студента до участі в науковій роботі. 

1.4. Залучення студента до роботи в органах студентського 

самоврядування, громадській роботі, художній самодіяльності і спортивно-

масовій роботі. 

2. Складові рейтингу студента 

 2.1. Оцінка результатів навчання студента. 

2.2. Оцінка участі студента в науковій роботі, у студентському 

самоврядуванні та громадській 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 ЕСТS та моніторингу якості освіти визначається 

навчальний рейтинг студента з кожної окремо взятої дисципліни та з усіх 

вивчених дисциплін впродовж 

3.3. Деканатом факультету оцінюється участь студента у: 

 -   науково-дослідній роботі; 

 - студентському самоврядуванні в групі, на курсі, факультеті, в 

університеті в цілому; 

- громадській роботі; 

- художній самодіяльності; 

- спортивно-масовій роботі.  

3.4.  Перший проректор контролює виконання вимог рейтингу 

кафедрами і деканатами факультетів, своєчасність проведення відділом ЕСТS 

та моніторингу якості освіти аналізу якості навчання студентів, забезпечує 

внесення змін до діючого Положення за ініціативою    Вченої    ради    

університету,    членів    ректорат,    студентського самоврядування. 



4. Рейтингова оцінка студента 

4.1. Рейтинг студента за результатами навчання, у відповідності до 

Тимчасового Положення про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу в ІФНМУ, 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 посеместрово 

відділом ЕСТS та моніторингу якості освіти і складається з: 

- рейтингу студента з кожної опанованої ним дисципліни, вивчення якої 

завершилось в даному семестрі; 

- 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. 

4.3. Участь     студента      в    науково-дослідній   роботі,     у     

студентському самоврядуванні   та  громадській  роботі,  у  спортивно-

масовій  роботі   та  художній самодіяльності  протягом  семестру  

оцінюється  деканатом  після  закінчення  семестру відповідно до таблиць 

(таблиця 1 та 2). Штрафні бали відраховуються від загальної суми балів, 

набраних студентом. 

4.4. Порядковий номер студента за результатами рейтингової оцінки 

всіх видів його діяльності за семестр визначається деканатом і заноситься   

до    характері студента на випускному курсі,  яка зберігається у матеріалах 

його особової справи. 

4.5. Результати    рейтингу    навчальної   та    іншої   діяльності    

студента узагальнюються   деканатом.   Узагальнена   інформація   за  

результатами   рейтингу   і факультетах подається першому проректору. 

4.6. Остаточний рейтинг випускника визначається як середнє 

арифметичне усіх семестрових рейтингів комісією, затвердженою наказом 

ректора університету. 

Кількість балів за навчальну роботу в одному семестрі становить не 

більше 200 балів, за всі інші види робіт не більше 40 балів, 

Таблиця 1. 

Оцінка участі студентів у науково-дослідній роботі (максимально 

оцінюється у 20 балів) 

• за призові місця у Міжнародних наукових конференціях: 

1 місце                                                                                      -20 балів 

2 місце                                                                                      -18 балів 

3 місце                                                                                      - 15 балів 

• за призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; 

1 місце                                                                                     - 15 балів 

2 місце                                                                                      - 12 балів 

3 місце                                                                                      - 10 балів 

• за участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях 



і конкурсах                                                                               - 10 балів 

• за співавторство у винаході, патенті, свідоцтві на 

інтелектуальну власність                                                         -10 балів 

• за кожну опубліковану наукову роботу: 

статтю в міжнародних виданнях                                            - 10 балів 

статтю                                                                                       - 8 базів 

тези                                                                                             - 5 балів 

• активний гуртківець на будь-якій кафедрі, член СНТ       - 5 балів 

Оцінка участі студентів у студентському самоврядуванні, 

громадській та спортіївно-масовій роботі, художній самодіяльності 

(максимально оцінюється у 20 балів) 

• голова студентського парламенту ІФНМУ                     - 20 балів 

• голова студентського профкому ІФНМУ                       - 20 балів 

• староста курсу                                                                    - 15 балів 

• староста академічної групи                                               - 10 балів 

• староста гуртожитку                                                          - 15 балів 

• член студентського профспілкового комітету                 - 5 балів 

• член студентського парламенту ІФНМУ                          - 5 балів 

• за перемогу у Міжнародних спортивних змаганнях» творчих 

конкурсах: 

1 місце                                                                                   - 20 балів 

2 місце                                                                                   -18 балів 

3 місце - 15 балів 9    за перемогу у Всеукраїнських спортивних 

змаганнях, творчих конкурсах*: 

1 місце                                                                                   - 15 балів 

2 місце                                                                                   - 12 балів 

3 місце                                                                                   - 10 балів 

• за перемогу у міських, обласних змаганнях, творчих конкурсах  

                                                                                               - 10 балів 

• призові місця в міських, обласних спортивних змаганнях 

творчих конкурсах                                                               - 8 балів 

• членство в роботі будь-якої спортивної секції, художнього колективу                             

-                                                                                                      -5 балів 

• участь у спортивних змаганнях, творчих конкурсах за честь 

факультету, університету                                                           - 5 балів 

 

 

ШТРАФНІ БАЛИ 

(бали відраховуються від загальної суми) 

• за порушення навчальної дисципліни                            - 10 балів 

• за неналежне виконання обов'язків, згідно доповідної декана, 

заступника декана, завідувача кафедрою, керівника спортивної чи художньої 

секції, студентського  самоврядування                                     - 10 балів 

• за порушення правил внутрішнього розпорядку           - 10 балів. 



З метою забезпечення мотивації студентів до підвищення 

рейтингової оцінки пропонуються заходи заохочення: 

Студенти з найвищою рейтинговою оцінкою мають першочергове право 

на: 

-  призначення іменних стипендій; 

-   отримання грантів, інших винагород; 

- виїзд на стажування за кордон; 

- направлення 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 факультет. 

 Випускники - на першочергове сприяння в працевлаштуванні, тощо. 

 

 

Перший проректор                                                   Г.М. Ерстенюк 

 

Погоджено: 

Головний бухгалтер                                                  Л.В. Павлюк 

Начальник планово-фінансового                            Л.А.Тимощук 

Начальник навчального відділу                             М.О. Іванців 

Начальник юридичного відділу                             О.Я. Сорока 

Голова студентського парламенту                         Ю.Л. Солоджук 

Начальник відділу ЕСТS 

та моніторингу якості освіти                                    В.В. Капечук 

 


