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ПОЛОЖЕННЯ
про систему рейтингового оцінювання зайнятості студентів
позанавчальною діяльністю та її результативності
(версія 03)
Базова версія Положення затверджена наказом ректора № 0698-I від 30 вересня 2019р.

1 Загальні положення
1.1 Система рейтингового оцінювання зайнятості студентів позанавчальною
діяльністю та її результативності (далі – система оцінювання) запроваджується з
метою стимулювання студентів до позанавчальної діяльності в університеті та за
його межами з метою розвитку їх творчого та інтелектуального потенціалу,
підвищення конкурентноздатності на ринку праці, мотивації до активної
громадської діяльності та здорового способу життя.
1.2 Основним завданням системи оцінювання є:
- моніторинг позанавчальної діяльності студентів;
- комплексний аналіз здобутків у науково-навчальній діяльності понад обсяги
навчальної роботи (далі – науково-навчальна діяльність), що визначені освітніми
програмами, а також професійно-трудовій, культурно-мистецькій, спортивній та
суспільно-громадській діяльності студентів;
- отримання підсумкової інформації щодо відносних показників охоплення
студентів позанавчальною роботою на рівні університету, інституту (факультету),
курсу та академічної групи.
1.3 Система дає можливість здійснити ранжування факультетів та інститутів
університету за узагальненим показником якості позанавчальної діяльності, який
використовується у методиці рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ
(далі – методика рейтингу) у якості індикатора І9 (дане Положення у цій частині є
додатком до методики рейтингу).
1.4 Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів.
1.5 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної нормативної
бази системи управління якістю діяльності СумДУ що є складовою розділу
«Загальна інформація» офіційного сайту СумДУ.
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2 Система показників рейтингового оцінювання зайнятості студентів
позанавчальною діяльністю та її результативності
2.1 Рейтингове оцінювання здійснюється за певними показниками ПJi на
основі результатів моніторингу активності студентів у визначеному періоді в
науково-навчальній, культурно-мистецькій, професійно-трудовій, спортивній та
суспільно-громадській діяльності.
2.2 Показники ПJi визначаються у балах (∑БJi – кілька балів, що отримані
усіма студентами факультету) або в інший спосіб, що визначений методикою
рейтингу, за якою, з врахуванням масштабного фактору, здійснюється рейтингове
оцінювання (РJi) кожного показника.
2.2.1 Науково-навчальна діяльність
 П9.1 – показник наукової активності студентів (надавач інформації –НТСА
університету), що обраховується як
ф
ф
ф
ф
ф
П9.1 = 0,3𝐹1і + 𝐹2і + 0,3𝐹3і + 0,1𝐹4і , де Fzi визначаються за нормативною базою
університету щодо стимулювання наукової діяльності студентів;
 П∗9.2 П∗9.3 – кількість призових місць в олімпіадах з навчальних дисциплін,
спеціальностей, в інших освітніх конкурсах міжнародного та загальнодержавного рівнів відповідно;
 П∗9.4 – загальна чисельність студентів – учасників міжнародної освітньонаукової
діяльності
(крім
учасників
програм
міжнародної
академмобільності)
2.2.2 Професійно-трудова діяльність
 П∗9.5 - чисельність студентів-виконавців робіт в університеті з оплатою праці
(крім наукової діяльності);
o П∗9.5.1 - у тому числі із загальним терміном роботи не менше 3-х місяців;
 П9.6 = ∑Б9.6 – показник, що оцінює інші види професійно-трудової
діяльності (надавач узагальненої інформації – відділ позанавчальної роботи,
у тому числі за поданням заступників директорів (деканів) інститутів
(факультетів) та студентського ректорату) за наступними складовими:
- робота за межами СумДУ за трудовими договорами – 5 балів;
- самоосвіта та самовдосконалення (стажування, довгострокові курси,
довгострокові онлайн-курси) – 4 бали;
- віддалена робота та фріланс – 3 бали;
- самоосвіта
та
самовдосконалення
(короткострокові
курси,
короткострокові онлайн-курси, тренінги) – 2 бали.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* - П𝟗.𝟐, П𝟗.𝟑, П𝟗.𝟓, П𝟗.𝟔 − є відповідними показниками індикатора І3 (Якість навчально-наукової
роботи
зі
студентами
та
додаткові
освітні
послуги.
Показники
випуску),
П9.4, - індикатора І4 (Якість міжнародної діяльності за певними її видами) методики рейтингу.
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2.2.3 Культурно-мистецька діяльність
 П9.7 = ∑Б9.7 - показник, що оцінює культурно-мистецьку діяльність
(надавач узагальненої інформації – культурно-мистецький центр (далі
КМЦ), у тому числі за поданням заступників директорів (деканів) інститутів
(факультетів):
- лауреати творчих конкурсів міжнародного рівня - 5 балів;
- лауреати творчих конкурсів державного рівня - 4 бали;
3 бали:
- регулярна участь у гуртках, творчих колективах в СумДУ;
- лауреати творчих конкурсів на рівні міста та області;
- за І місце у творчих конкурсах на рівні університету;
2 бали
- регулярна участь у гуртках, творчих колективах поза межами СумДУ;
- за ІІ-ІІІ місце у творчих конкурсах на рівні університету;
- участь у творчих конкурсах на рівні університету - 1 бал.
2.2.4 Спортивна діяльність
 П9.8 = ∑Б9.8 - показник, що оцінює спортивну діяльність студентів та
аспірантів (надавач інформації – спортклуб; для спеціальності «Спорт»
застосовується коефіцієнт, що визначається методикою рейтингу) за
наступними складовими та досягненнями:
5 балів:
- переможці та призери Олімпійських ігор, Всесвітніх універсіад,
Чемпіонатів світу та Чемпіонатів Європи з олімпійських видів спорту,
Європейських спортивних іграх і Універсіадах;
4 бали:
- за І - ІІІ місце у спортивних змаганнях міжнародного рівня з
неолімпійських видів спорту;
- за І - ІІІ місце у спортивних змаганнях державного рівня;
- за І - ІІІ місце місце на Універсіаді серед ЗВО України;
3 бали:
- за участь у спортивних змаганнях міжнародного рівня (студентські та
професійні змагання);
2 бали:
- за І - ІІІ місце на обласних та міських Універсіадах, Чемпіонатах та Кубках
з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
- за І - ІІІ місце на Універсіаді СумДУ;
- за участь у спортивних змаганнях державного рівня;
1 бал:
- за участь на міських та обласних Універсіадах, Чемпіонатах та Кубках;
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- за регулярну участь у спортивних секціях СумДУ та поза його межами;
- за участь у спортивних змаганнях на рівні університету.
2.2.5 Суспільно-громадська робота
 П9.9 = ∑Б9.9 - показник, що оцінює суспільно-громадську роботу (надавач
узагальненої інформації – відділ організаційно-методичної роботи органів
(далі – ВОМР) студентського самоврядування (далі – ОСС), у тому числі за
поданням голів ОСС інститутів (факультетів), голови студентської ради
студмістечка, голови ПОС, начальника відділу соціальної роботи зі
студентською молоддю заступників директорів (деканів) інститутів
(факультетів)) за наступними складовими:
5 балів:
- за роботу в органах студентського самоврядування на рівні університету1;
- за роботу в профспілковій організації студентів на рівні університету2
(далі – ПОС);
- за постійну участь у волонтерському русі та роботу у громадських
організаціях СумДУ;
- за постійну участь у волонтерському русі та роботу у громадських
організаціях поза межами СумДУ;
- за систематичну участь у профорієнтаційних заходах, в т. ч. агітаційних
бригадах, на рівні університету;
- за участь у добровольчих військових формуваннях, ЗСУ.
4 бали:
- за роботу в органах студентського самоврядування на рівні
інституту/факультету3;
- за роботу в профбюро на рівні інституту/факультету 4;
- за систематичну участь в роботі органів студентського самоврядування
студмістечка5;
3 бали:
- за систематичну участь в роботі органів студентського самоврядування в
гуртожитках6;
- за участь профорієнтаційних заходах на рівні інституту (факультету);
- за роботу на посаді студентського куратора;
студентський ректор, перший студентський проректор, студентські проректори за напрямами роботи,
начальник ВОМР ОСС;
2
голова ПОС, перший заступник голови ПОС, секретар ПОС, голова організаційної-масової комісії, голова комісії
захисту соціальних прав студентів, голова житлово-побутової комісії, голова комісії громадського контролю,
голова комісії культури та спорту, голова комісії з працевлаштування;
3
студентський директор/декан, секретар студентського деканату/директорату, заступники за напрямами роботи;
4
голова профспілкового бюро інституту/факультету, перший заступник голови профспілкового бюро
інституту/факультету, член організаційно-масової комісії, член комісії захисту соціальних прав студентів, член
житлово-побутової комісії, член комісії громадського контролю, член комісії культури та спорту, член комісії з
працевлаштування;
5
голова студентської ради студмістечка, заступники за напрямами роботи;
6
голова студентської ради гуртожитку, заступники за напрямами роботи;
1
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2 бали:
- за роботу в органах студентського самоврядування гуртожитку7;
- за роботу в органах студентського самоврядування на рівні групи/курсу8 ;
- за роботу в профспілкових організаціях на рівні групи/курсу 9;
- за періодичну участь у волонтерському русі та роботу у громадських
організаціях СумДУ;
- за участь в громадському формуванні з охорони громадського порядку
«Спарта»;
1 бал:
- за періодичну роботу в органах студентського самоврядування, в
профспілковій організації студентів, самоврядування в гуртожитку;
- за періодичну участь в агітаційних бригадах, профорієнтаційних заходах;
- за участь (несистемну) у волонтерському русі та роботу у громадських
організаціях поза межами СумДУ.
2.2.6 Загальна кількість студентів охоплених позанавчальною роботою
П9.10 – кількість студентів, що охоплені позанавчальною роботою (надавач
узагальненої інформації – відділ організаційно-методичної роботи органів
студентського самоврядування, у тому числі за даними заступників директорів
(деканів) зі звіркою даних інформацією, що надана за показниками П9.1- П9.9.
ф,розр

2.3 Розрахунковий індикатор якості позанавчальної діяльності (І𝟗і
)
ф,розр
ф
визначається за методикою рейтингу як І9і
= ∑ 𝑃𝐽𝑖 ; з врахуванням
коефіцієнтів вагомості (fji) показників, а саме: f9.1=0,9; f9.2=0,5; f9.3=0,6; f9.4=0,5;
f9.5=0,2; f9.5.1=0,3; f9.6=0,3; f9.7=0,9; f9.8=1; f9.9=1; f9.10=20.
3 Порядок внесення даних та відповідальні особи
3.1 Інформація щодо визначення відповідних показників формується на основі
даних самооцінювання студентів та звітних даних відповідних служб університету.
3.2 Проведення самооцінювання студентів щодо їх зайнятості у позанавчальний
час відбувається не пізніше 1 грудня кожного року.
3.3 Внесення персональних даних щодо зайнятості студентів у позанавчальний
час за показниками П9.6-П9.10 відбувається в інформаційній системі "Зайнятість
студентів у позанавчальний час", що розміщена на веб-сервері університету за
посиланням: http://zn.sumdu.edu.ua/, і яка програмно супроводжується студентським
центром інформаційних технологій. Інформація, що зберігається у цій
інформаційній системі є конфіденційною, відкритий доступ надається виключно до
числових значень рейтингових показників та згідно п. 2.2.6. Надавачі інформації
вносять дані до інформаційної системи "Зайнятість студентів у позанавчальний час"
у період з 5 по 25 грудня.
староста поверху, староста блоку (секції);
староста – на всіх курсах; заступник старости, культорг, спорторг (на І курсі);
9
профорг курсу (для студентів ННМІ), профорг академічної групи.
7
8
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3.4. Безпосереднє введення показників П9.1; П9.6-П9.10 в автоматизовану
підсистему «Рейтинг підрозділів», яка програмно супроводжується центром
інформаційних систем, здійснюється надавачами інформації у терміни, що
визначаються ректоратом; показники П9.2-П9.5 програмно дублюються з інших
індикаторів методики рейтингу.
3.5 Контроль за правильністю внесених даних здійснюють посадові особи
університету за підпорядкованістю надавачів інформації.
3.6 Загальноорганізаційне супроводження системи оцінювання здійснюється
відділом позанавчальної роботи та відділом організаційно-методичної роботи
органів студентського самоврядування, загальний контроль – проректором за
розподілом повноважень.
4 Використання результатів рейтингового оцінювання зайнятості
студентів у позанавчальний час.
4.1 Система оцінювання крім визначення рейтингу інститутів (факультетів)
університету також може використовуватися для визначення кращої групи або курсу
у позанавчальній діяльності.
4.2 На рівні інституту (факультету) можуть застосовуватись різні форми
заохочень за досягнення високих результатів зайнятості студентів у позанавчальний
час, зокрема нагородження грамотами, подяками, розміщенням відповідної
інформації на веб-сайті інституту (факультету) тощо.
4.3 Передбачається, що рейтинг позанавчальної роботи студента є додатковим
показником при:
- рекомендації щодо призначення стипендій Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України;
- призначенні стипендій або інших заохочувань, які встановлюються органами
влади, фондами, підприємствами, організаціями тощо.
4.4 Інформація про зайнятість студентів у позанавчальний час може бути
використана при складанні характеристик за місцем запиту, а також рейтингів на
поселення студентів в гуртожиток.
4.5 Дані щодо професійно-трудової діяльності можуть бути використані при
аналізі рівня працевлаштування студентів, а також налагодження інтеграційних
зав’язків із замовниками кадрів. Передбачається, що рейтинг позанавчальної
діяльності студента може слугувати додатковою інформацією для роботодавців
відносно особистісних якостей та соціальної активності випускника.
4.6 Рейтингова оцінка позанавчальної діяльності студента може вноситися до
резюме випускника.
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5 Прикінцеві положення
5.1 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня
після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же
наказом.
5.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися рішенням вченої
ради університету, яке вводиться в дію наказом ректора або, у мотивованих
випадках, наказом ректора за погодженням з головою вченої ради. У такому ж
порядку Положення скасовується.
5.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням
його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних
обов’язків.
5.4 У разі наявності розходжень між Положенням та документами, на які
здійснюється посилання у ньому, чинною вважається редакція документу з більш
пізньою датою введення в дію.
5.5 Вважати такою, що втратила чинність версія 02 Положення.
Затверджено вченою радою СумДУ протокол № 02 від 08 вересня 2022р.
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