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1. МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Положення про щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі -  

Положення) розроблено відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 «Quality 

management systems — Requirements» («Системи управління якістю. Вимоги») з метою 

здійснення управлінської діяльності в Східноукраїнському національному університеті 

імені Володимира Даля (дані -  СНУ ім. В. Даля) з питань, що стосуються щорічного 

рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти.

1.2 Положення є обов’язковим для ознайомлення та виконання здобувачами вищої освіти 

університету денної форми навчання.

1.3 Для здобувачів вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання та працівників 

СНУ ім. В. Даля Положення носить інформаційний характер.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дане Положення розроблено відповідно до:

a) стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems — Requirements» («Системи 

управління якістю. Вимоги»):

b) Закону України "Про освіту":

c) Закону України "Про вищу освіту":

d) Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти СНУ ім. В. Даля:

e) Правил призначення академічних стипендій у СНУ ім. В. Даля:

f) Наказу МОНУ від 29.10.2007 р. № 948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та 

внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів».

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

У чинному Положенні застосовано терміни в наступних значеннях:

Рейтингове оцінювання-

кількісний показник якості навчання здобувачів вищої 

освіти СНУ ім. В. Даля, що формується за основними 

напрямами його діяльності.

Рейтингове місце -

порядковий номер, який присвоюється кожному здобувану 

вищої освіти СНУ ім. В. Даля, що приймає участь у 

щорічному рейтинговому оцінюванні.
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У чинному Положенні застосовано наступні скорочення:

СНУ ім. В. Даля -
Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля

Положення -

Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

здобувачів вищої освіти Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля

ЗВО- Здобувач вищої освіти

4. ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1 Керівництво СНУ ім. В. Даля несе загальну відповідальність за забезпечення процесу 

організації щорічного рейтингового оцінювання ЗВО.

4.2 Загальну відповідальність за здійснення контролю щодо дотримання даного Положення, 

підготовку результатів рейтингу на рівні університету та оприлюднення цих результатів 

на офіційному веб-сайті покладено на начальника відділу забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля.

4.3 Загальну відповідальність за організацію процесу щорічного рейтингового оцінювання 

ЗВО покладено на голову робочої комісії з оцінювання здобувачів вищої освіти 

СНУ ім. В. Даля.

4.4 Локальну відповідальність та контроль з належної організації робіт щодо проведення 

щорічного рейтингового оцінювання ЗВО, згідно даного Положення, покладено на 

керівників структурних підрозділів.

4.5 Додаткові обов’язки та відповідальність посадових осіб, які задіяні у процесі щорічного 

рейтингового оцінювання ЗВО, визначено по тексту чинного Положення.

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Дане положення затверджує порядок організації та проведення щорічного рейтингового 

оцінювання здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля.

5.2 Введення щорічного рейтингового оцінювання діяльності ЗВО є невід’ємним елементом 

запровадження системи моніторингу, як складової процесу забезпечення і управління 

якістю вищої освіти в університеті.

5.3 Результати щорічного рейтингового оцінювання можуть використовуватися для 

оцінювання як поточної (за навчальний рік) так і підсумкової (за декілька років) 

діяльності ЗВО.
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5.4 Метою проведення щорічного рейтингового оцінювання є стимулювання творчої та 

наполегливої роботи ЗВО усіх освітніх рівнів і набуття відповідних компетентностей, 

забезпечення освіти у навчанні, спонукання їх до активного, цілеспрямованого навчання, 

самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей, 

самореалізації особистості на засадах академічної свободи учасників освітнього процесу.

5.5 Головними завданнями щорічного рейтингового оцінювання ЗВО в університеті є:

a) відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти в Україні;

b) створення інформаційної бази для аналізу та оцінки результатів діяльності ЗВО 

університету;

c) визначення кращих показників в діяльності ЗВО;

сі) посилення зацікавленості ЗВО у набутті відповідних компетентностей;

е) комплексна оцінка досягнень ЗВО у всіх видах діяльності.

5.6 Система щорічного рейтингового оцінювання ЗВО ґрунтується на наступних засадах:

a) прозорість -  доступна система показників, за яким визначається рейтинг;

b) достовірність -  отримання достовірної інформації на підставі сформованої системи 

показників статистичної звітності;

c) достатність системи показників -  отримання інформації, що включає в себе перелік 

критеріїв, достатніх для оцінювання діяльності ЗВО, які проходять рейтингове 

оцінювання;

<і) гнучкість -  можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок зміни вагових 

коефіцієнтів для оцінки видів діяльності.

6. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО 

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

6.1 Загальні положення

6.1.1 Система рейтингової оцінки діяльності ЗВО забезпечує комплексну оцінку 

досягнень ЗВО у навчальній та позанавчальній діяльності.

6.1.2 Щорічне рейтингове оцінювання здійснюється на основі результатів моніторингу 

навчальної діяльності та соціальної активності ЗВО (позанавчальної діяльності).

6.1.3 Моніторинг навчальної та поза навчальної діяльності ЗВО проводиться наприкінці 

кожного семестру поточного навчального року.

6.1.4 Навчальна діяльність є основним видом діяльності ЗВО та складається з середнього 

балу за підсумками двох заліково-екзаменаційних сесій поточного навчального 

року.
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6.1.5 Позанавчальна діяльність ЗВО включає в себе: науково-дослідну роботу, 

громадську роботу та спортивну діяльність.

6.1.6 Науково-дослідна робота -  одна із головних складових процесу підготовки ЗВО у 

вищій школі. Сучасний спеціаліст повинен не тільки володіти необхідними 

теоретичними знаннями, але й навичками творчого рішення практичних проблем, 

демонструвати уміння використовувати в своїй роботі все нове, що з ’являється в 

науці і практиці, постійно удосконалювати свою кваліфікацію. Всі ці якості 

виховуються в процесі науково-дослідної роботи за всіма її напрямками (участь в 

олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах, науково-дослідницькій роботі, 

написання статей тощо).

6.1.7 Громадська робота -  є відображенням соціальної активності і зрілості студентської 

молоді. Громадська робота охоплює різні сфери діяльності, сприяє формуванню 

навичок командної роботи, розвитку ініціативи, організаторських,управлінських та 

інших здібностей ЗВО, які необхідні в подальшій професійній роботі.

6.1.8 Спортивна діяльність включає участь у роботі спортивних секцій, клубів, у 

проведенні спортивних змагань, турнірів, інших спортивно-масових заходах та 

спрямована на формування потреби і культури фізичного самовдосконалення ЗВО, 

ствердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури 

спеціаліста.

6.1.9 Кількісні показники участі ЗВО у всіх видах позанавчальної діяльності оцінюються 

відносними одиницями -  балами, що дозволяють проводити спів-сталий аналіз та 

оцінку роботи окремих ЗВО (додаток 1).

6.1.10 У рейтингу оцінювання ЗВО впорядковуються за зменшенням рейтингового 

балу.

6.2 Учасники рейтингового оцінювання

6.2.1 У щорічному рейтинговому оцінюванні приймає участь весь контингент ЗВО 

університету денної форми навчання: ЗВО, які навчаються за держаним 

замовленням, а також ЗВО, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб.

6.3 Визначення рейтингу

6.3.1 Рейтинговий бал ЗВО визначається за наступною формулою:

Кзво=0,9*Кн + 0,1 *Я П, де:

Іізво -  рейтинговий бал ЗВО за поточний навчальний рік (за 100-бальною шкалою); 

Ян-  показник навчальних досягнень ЗВО за поточний навчальний рік;

Яп-  показник позанавчальної активності ЗВО за поточний навчальний рік.

6.3.2 Показник навчальних досягнень ЗВО (К„) визначається за формулою:
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Я-., = (Яні + а д /г . де:
Ііні -  показник навчальних досягнень за перший семестр поточного навчального року;

ЯН2 -  показник навчальних досягнень за другий семестр поточного навчального року.

Показники навчальних досягнень за перший та другий семестр поточного

навчального року (Я,,і та визначаються за формулою:

„ + °2ІЇ2 + 0 ^ 3  + °п МпЯні та Ян2 — ----------------------------
Л?1 + ^2 + Л/3 +  -  + ЛГя

де:

О і-  оцінка за навчальну дисципліну, курсову роботу (проект), практику;

М - коефіцієнти, які:

дорівнюють 3 для навчальних дисциплін, за якими підсумковий контроль 

проведений у формі іспиту, для курсових робіт (проектів), практик;

дорівнюють 1 для навчальних дисциплін, за якими підсумковий контроль 

проведений у формі заліку (диференційованого заліку); 

дорівнюють 0 для позакредитних дисциплін.

6.3.3 Показник поза навчальної діяльності ЗВО (Яп) складається за формулою:

Я,і = (Япі + К*а)/2ж де:

Япі -  показник позанавчальної діяльності за перший семестр поточного 

навчального року;

Яп2 -  показник позанавчальної діяльності за другий семестр поточного 

навчального року.

Показники позанавчальних досягнень за перший та другий семестр поточного 

навчального року (Япі та ЯП2) визначаються за формулою
п г + п 2 + па + -- + пп

Дні та Дп2 =  -і---- і— -2-------- ї * 100
"  1 ̂ тах

де:
П і -  кількість балів за певний показник поза навчальної діяльності;

І Д тах - максимальне значення суми балів у межах рейтингу.

6.3.4 Сума балів за позанавчальну діяльність підраховується ЗВО самостійно кожен 

семестр відповідно до таблиці самоаналізу (додаток 2), затверджується старостою 

та куратором академічної групи не пізніше, ніж за тиждень до початку 

семестрового контролю.

6.3.5 Куратор академічної групи упродовж осіннього та весняного семестрів 

накопичує результати участі ЗВО у різних сферах діяльності та збирає матеріали, 

що підтверджують відповідну діяльність. Термін зберігання матеріалів -  1 рік після 

визначення рейтингової оцінки.
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6.3.6 За кількісними показниками (балами) навчання та позанавчальної активності 

(додаток 2) здійснюється співсталий аналіз діяльності кожного ЗВО. При рівній 

кількості балів пріоритет надається у наступній послідовності: навчальна 

діяльність, науково-дослідна робота, громадська робота, спортивна діяльність.

6.4 Строки надання інформації та визначення рейтингів

6.4.1 До 01 червня поточного навчального року куратор академічної групи проводить 

кількісну оцінку позанавчальної діяльності ЗВО за обидва семестри відповідно до 

наданих ЗВО таблиць самоаналізу (додаток 2) та узгоджує отримані дані з 

заступником директора інституту (заступником декана факультету) відповідного 

структурного підрозділу.

6.4.2 До 15 липня поточного навчального року заступник директора інституту 

(заступник декана факультету) відповідального структурного підрозділу об’єднує 

бали за навчальну та поза навчальну діяльність кожного ЗВО та передає 

інформацію (додаток 3) секретарю робочої комісії з оцінювання здобувачів вищої 

освіти в паперовому та електронному вигляді.

6.4.3 До 30 липня Комісія з оцінювання здобувачів вищої освіти розглядає надані 

матеріали та на їх основі формує загальну відомість розрахунку рейтингу ЗВО 

університету (додаток 4). Сформована відомість рейтингу ЗВО в електронному та 

паперовому вигляді передається до відділу забезпечення якості освітньої 

діяльності, який готує подання для погодження Методичною Радою 

СНУ ім. В. Даля.

6.4.4 Визначення рейтингу проводиться один раз наприкінці кожного навчального року 

та затверджується Вченою Радою університету на першому засіданні наступного 

навчального року.

Погоджено на засіданні Методичної Ради СНУ ім. В. Даля 

протокол № 4 від 27.12.2017 р.
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Додаток 1
до Положення про щорічне 
рейтингове оцінювання 
здобувачів вищої освіти 
СНУ ім. В. Даля. 
затвердженого наказом ректора 
СНУ ім. В. Даля 
№ _______ від_____________

ПОКАЗНИКИ ПОЗАНАВЧАЛЬНОІ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ІШЩОІ ОСВІТИ
№
з/п Назва показника позанавчальної активності Кількість балів

1 2 3
НАУКОВА, Н А У К О ВО -ТЕХ Н ІЧ Н А  ДІЯЛ ЬН ІСТЬ
1. Участь у всеукраїнському або міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт 15

2. Участь в університетському конкурсі студентських наукових 
робіт 7

3. Участь та перемога (призове місце) у всеукраїнському або 
міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 40

4. Участь та перемога (призове місце) в університетському 
конкурсі студентських наукових робіт 15

5. Виступ на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, 
участь в роботі регіонального форуму ІТ-ідея 5

6. Виступ на університетській науковій конференції 3
7. Публікація статті у науковому виданні за кордоном 25
8. Публікація статті у фаховому науковому виданні в Україні 15
9. Публікація статті у нефаховому науковому виданні в Україні 7
10. Публікація тез доповіді на конференції за кордоном 5
11. Публікація тез доповіді на конференції в Україні 3
12. Участь у всеукраїнській або міжнародній студентській олімпіаді 10
13. Участь в університетській студентській олімпіаді 3
14. Участь та перемога (призове місце) у всеукраїнській або 

міжнародній студентській олімпіаді 40

15. Участь та перемога (призове місце) в університетській 
студентській олімпіаді 10

16. Участь у виконанні науково-дослідної роботи 
(держбюджетної або госпрозрахунковою) 10

17. Заявка на винахід, отримання патенту 15
18. Участь в роботі навчально-наукових структурних підрозділів 

університету (ресурсний центр зі сталого розвитку, юридична 
клініка, дебатний клуб тощо)

10

ГРОМ АДСЬКА ДІЯЛ ЬН ІСТЬ
19. Організація та проведення всеукраїнських, обласних, міських 

просвітницьких, культурних екологічних, благодійних заходів 
тощо

20

20. Організація та проведення університетських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходів тощо 15
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продовження додатка 1
1 2 3

21. Організація та проведення факультетських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходів тощо 10

22. Участь у міжнародних, всеукраїнських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходах тощо 7

23. Участь в обласних, міських, університетських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходах тощо 5

24. Участь у факультетських просвітницьких, культурних 
екологічних, благодійних заходах тощо 3

25. Відвідування обласних, міських заходів за дорученням 
керівництва університету, факультету (інституту) 1

26. Виконання обов’язків голови Студентської ради університету 25
27. Виконання обов’язків голови профспілкової організації 

студентів університету 25

28. Виконання обов’язків заступника голови Студентської ради 
університету 15

29. Виконання обов’язків голови студентської ради факультету 
(інституту), гуртожитку 15

30. Виконання обов’язків заступника голови студентської ради 
факультету (інституту), гуртожитку 7

31. Виконання обов’язків члена студентської ради факультету 
(інституту), гуртожитку 3

32. Виконання обов’язків старости академічної групи 3
33. Виконання обов’язків члена Вченої ради університету 10
34. Членство у керівних органах громадських організацій 5
35. Членство у консультативно-дорадчих органах створених при 

облдержадміністрації, Сєвєродонецькій міській раді 5

36. Стажування (участь у програмі академічної мобільності) за 
кордоном 40

37. Стажування (участь у програмі академічної мобільності) в 
Україні 20

38. Проходження додаткових курсів, тренінгів, семінарів(за 
наявності свідоцтв, сертифікатів про проходження) 5

39. Керування роботою студентського клубу 7
40. Участь в роботі студентського клубу 3
41. Керування роботою студентського прес-центру університету 10
42. Участь в роботі студентського прес-центру університету 3
43. Участь в трудовому семестрі 7

СПОРТИ ВНА ДІЯ Л ЬН ІС ТЬ
44. Організація та проведення обласних, міських спортивних, 

спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 20

45. Організація та проведення університетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 15

46. Організація та проведення факультетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 10

47. Участь у міжнародних, всеукраїнських, спортивних, спортивно- 
туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходах 7
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продовження додатка 1
1 2 3

48. Участь в обласних міських, університетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходах 5

49. Участь у факультетських спортивних, спортивно-туристичних, 
фізкультурно-оздоровчих заходах 3

50. Участь та перемога (призове місце) у міжнародних, 
всеукраїнських спортивних, спортивно-туристичних, 
фізкультурно-оздоровчих заходах

30

51. Участь та перемога (призове місце) в обласних міських, 
університетських спортивно-туристичних, фізкультурно- 
оздоровчих заходах

15

52. Участь та перемога (призове місце) у факультетських 
спортивних, спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих 
заходах

10

53. Організація роботи спортивної секції 10
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Додаток 2
до Положення про щорічне 
рейтингове оцінювання 
здобувачів вищої освіти 
СНУ ім. В. Даля. 
затвердженого наказом ректора 
СНУ ім. В. Даля 
№ _________ від_____________

Факультет
(інститут)
Спеціальність 
(напрям підготовки)
Група

ТАБЛИЦЯ САМОАНАЛІЗУ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗВО 
Прізвище, ім’я та по батькові_______________________________________________

№ з/п Назва показника позанавчальної активності Кількість
балів

Кількість
результатів

Отримані
бали

1 2 3 4 5
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Участь у всеукраїнському або міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт 15

2. Участь в університетському конкурсі студентських наукових 
робіт 7

3. Участь та перемога (призове місце) у всеукраїнському або 
міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 40

4. Участь та перемога (призове місце) в університетському 
конкурсі студентських наукових робіт 15

5. Виступ на всеукраїнській або міжнародній науковій 
конференції, участь в роботі регіонального форуму ІТ-ідея 5

6. Виступ на університетській науковій конференції 3
7. Публікація статті у науковому виданні за кордоном 25
8. Публікація статті у фаховому науковому виданні в Україні 15
9. Публікація статті у нефаховому науковому виданні в Україні 7
10. Публікація тез доповіді на конференції за кордоном 5
11. Публікація тез доповіді на конференції в Україні 3
12. Участь у всеукраїнській або міжнародній студентській 

олімпіаді 10

13. Участь в університетській студентській олімпіаді 3
14. Участь та перемога (призове місце) у всеукраїнській або 

міжнародній студентській олімпіаді 40

15. Участь та перемога (призове місце) в університетській 
студентській олімпіаді 10

16. Участь у виконанні науково-дослідної роботи 
(держбюджетної або госпрозрахунковою) 10

17. Заявка на винахід, отримання патенту 15
18. Участь в роботі навчально-наукових структурних підрозділів 

університету (ресурсний центр зі сталого розвитку, 
юридична клініка, дебатний клуб тощо)

10

Сума балів на наукову, науково-технічну діяльність
ГРО М АДСЬКА ДІЯЛ ЬН ІСТЬ

19. Організація та проведення всеукраїнських, обласних, міських 
просвітницьких, культурних екологічних, благодійних 
заходів тощо

20
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продовження додатка 2
1 2 3 4 5

20. Організація та проведення університетських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходів тощо 15

21. Організація та проведення факультетських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходів тощо 10

22. Участь у міжнародних, всеукраїнських просвітницьких, 
культурних екологічних, благодійних заходах тощо 7

23. Участь в обласних, міських, університетських 
просвітницьких, культурних екологічних, благодійних 
заходах тощо

5

24. Участь у факультетських просвітницьких, культурних 
екологічних, благодійних заходах тощо 3

25. Відвідування обласних, міських заходів за дорученням 
керівництва університету, факультету (інституту) 1

26. Виконання обов’язків голови координаційної ради 
студентського самоврядування 25

27. Виконання обов’язків голови профспілкової організації 
студентів університету 15

28. Виконання обов’язків заступника голови координаційної 
ради студентського самоврядування 15

29. Виконання обов’язків голови студентської ради факультету 
(інституту), гуртожитку 15

30. Виконання обов’язків заступника голови студентської ради 
факультету (інституту), гуртожитку 7

31. Виконання обов’язків члена студентської ради факультету 
(інституту), гуртожитку 3

32. Виконання обов’язків старости академічної групи 3
33. Виконання обов’язків члена Вченої ради університету 10
34 Членство у керівних органах громадських організацій 5
45. Членство у консультативно-дорадчих органах створених при 

облдержадміністрації, Сєвєродонецькій міській раді 5

36. Стажування (участь у програмі академічної мобільності) за 
кордоном 40

37. Стажування (участь у програмі академічної мобільності) в 
Україні 20

38. Проходження додаткових курсів, тренінгів, семінарів (за 
наявності свідоцтв, сертифікатів про проходження) 5

39. Керування роботою студентського клубу 7
40. Участь в роботі студентського клубу 3
41. Керування роботою студентського прес-центру університету 10
42. Участь в роботі студентського прес-центру університету 3
43. Участь в трудовому семестрі 7

Сума балів на громадську діяльність
СПОРТИ ВНА ДІЯ Л ЬН ІС ТЬ

44. Організація та проведення обласних, міських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 20

45. Організація та проведення університетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 15

46. Організація та проведення факультетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходів 10

47. Участь у міжнародних, всеукраїнських, спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходах 7

48. Участь в обласних міських, університетських спортивних, 
спортивно-туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходах 5

49. Участь у  факультетських спортивних, спортивно- 
туристичних, фізкультурно-оздоровчих заходах 3

50. Участь та перемога (призове місце) у міжнародних, 
всеукраїнських спортивних, спортивно-туристичних, 
фізкультурно-оздоровчих заходах

30
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продовження додатка 2
1 2 3 4 5

51. Участь та перемога (призове місце) в обласних міських, 
університетських спортивно-туристичних, фізкультурно- 
оздоровчих заходах

15

52. Участь та перемога (призове місце) у факультетських 
спортивних, спортивно-туристичних, фізкультурно- 
оздоровчих заходах

10

53. Організація роботи спортивної секції 10
Сума балів за спортивну діяльність
ЗАГАЛЬН А СУМ А БАЛІВ

Здобувач вищої освіти ______ ^ ___________  ______  _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Староста академічної групи ______ ^ ^
(підпис) (прізвище та ініціали)

Куратор академічної групи ______ ^ ____________ ______  _____
(підпис) (прізвище та ініціали)
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Додаток З
до Положення про щорічне 
рейтингове оцінювання 
здобувачів вищої освіти 
СНУ ім. В. Даля. 
затвердженого наказом ректора 
СНУ ім. В. Даля 
№ _______ від_____________

ВІДОМІСТЬ 

рейтингового оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти 

інституту (факультету) 
(назва структурного підрозділу)

Спеціальність:____________________________ _________ 

Курс__________________
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Заступник директора інституту 

(заступник декана факультету)
ініціали, прізвище
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Додаток 4
до Положення про щорічне 
рейтингове оцінювання 
здобувачів вищої освіти 
СНУ ім. В. Даля. 
затвердженого наказом ректора 
СНУ ім. В. Даля 
№ _______ від_____________

ВІДОМІСТЬ

рейтингового оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля

за __________ навчальний рік
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Г олова комісії з оцінювання здобувачів вищої освіти
ініціали, прізвище
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