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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу у 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», затвердженого наказом від 

30.12.2020 № 94-02, Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 

затвердженого наказом від 30.12.2020 № 95-02. 

1.2. Щорічне рейтингове оцінювання досягнень Здобувачів та 

регулярне оприлюднення результатів цих оцінювань є складовою системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Університеті. 

1.3. Метою рейтингового оцінювання досягнень Здобувачів є 

стимулювання їх творчої та наполегливої роботи і набуття відповідних 

компетентностей, забезпечення об’єктивності оцінювання, запровадження 

конкуренції між Здобувачами у навчанні, спонукання їх до активного, 

цілеспрямованого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і 

розвитку їхніх творчих здібностей, самореалізації особистості на засадах 

академічної свободи учасників освітнього процесу. Одним із основних 

підходів до підвищення якості підготовки фахівців є орієнтування на вимоги 

потенційних роботодавців щодо рівня професійних та особистісних якостей 

випускників із вищою освітою. 

1.4. Система рейтингової оцінки діяльності Здобувачів (рейтингова 

система) забезпечує комплексну оцінку їх досягнень у навчальній, науково-

дослідній, громадській та спортивній роботі. 

1.5. Щорічне рейтингове оцінювання здійснюється на основі 

результатів моніторингу навчальної успішності та соціальної активності 

Здобувачів, їх участі у наукових, професійно-орієнтованих, культурно-

масових та спортивних заходах, студентському самоврядуванні та інших 

формах діяльності.  

1.6. Поточна рейтингова оцінка діяльності Здобувачів здійснюється за 

семестр та навчальний рік, підсумкова рейтингова оцінка – за весь період 

навчання. 

1.7. Рейтинговий бал є інтегральною оцінкою результатів основних 

видів діяльності Здобувача, яка включає: навчальну роботу; наукову роботу; 

громадську діяльність; спортивну діяльність; творчу діяльність. 

1.8. Процедура розрахунку рейтингового балу, що визначає місце 

Здобувача у рейтингу, є однаковою для всіх Здобувачів, які навчаються в 

Університеті. 

1.9. За результатами щорічного рейтингового оцінювання 

визначаються найбільш активні Здобувачі в межах певної освітньо-

професійної програми та Університету в цілому. 
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1.10. У Положенні терміни вживаються в такому розумінні: 

Навчальна діяльність – основна складова професійної підготовки 

Здобувача. Складається з аудиторної та самостійної роботи, яка спрямована 

на виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівця певного 

освітнього рівня з певної спеціальності. Результатом навчальної діяльності є 

отримання теоретичних знань, набуття загальних та професійних 

компетентностей із навчальних дисциплін, передбачених навчальним 

планом. Показником навчальної діяльності є бали, отримані Здобувачем під 

час складання проміжних та підсумкових контролів (іспити, заліки, 

диференційні заліки, захист курсових робіт тощо).  

Наукова діяльність – значуща складова професійної підготовки, що 

передбачає опанування методологією і методикою дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, отримання Здобувачем 

навичок творчого підходу до дослідження наукових проблем. Результатом 

наукової діяльності є самостійне розроблення певної наукової проблеми за 

підсумками власного пошуку, власні висновки і гіпотези, які відтворюються 

в наукових публікаціях, виступах тощо. Показником наукової діяльності є 

дипломи, сертифікати, призові місця, отримані Здобувачем, опубліковані 

тези, статті тощо. 

Соціальна діяльність – діяльність, яка відображає хід соціального 

формування особистості Здобувача в різних сферах життя: творчій, 

спортивній, громадській тощо. У соціальній діяльності Здобувач під час 

засвоєння різних видів діяльності (спортивної, яка реалізується у спортивних 

досягненнях; творчої, спрямованої на розвиток творчих здібностей; 

громадської, яка спрямована на формування активної громадської позиції та 

перетворення суспільства) розвивається як суб’єкт і як особистість. 

Результатом соціальної діяльності Здобувача є становлення його як 

соціально-відповідального громадянина; усвідомлення добра і зла, 

справедливого та несправедливого, інших цінностей суспільного життя. 

Рейтинг здобувача – позиція Здобувача в порівнянні з іншими 

Здобувачами за індивідуальним сукупним показником досягнень у 

навчальній, науковій та соціальній (громадська, спортивна та творча) 

діяльності в балах. 

Рейтингова система – система організації процесу оцінювання 

досягнень Здобувачів в різних видах діяльності. 

1.11. Рейтинг здобувачів денної форми навчання визначається двічі на 

рік – за підсумками осіннього та весняного семестрів. 

1.12. Рейтинг визначається в двох номінаціях: 

– номінація «Перші кроки до мети» – серед здобувачів 1-2 курсів 

бакалавріату всіх освітньо-професійних програм; 

– номінація «До підкорення фаху» – серед здобувачів 3-4 курсів 

бакалавріату та 1-2 курсу магістратури всіх освітньо-професійних програм 
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1.13. На підставі індивідуальних сукупних рейтингів Здобувачів 

фахівець із забезпечення якості освіти формує рейтинги академічних груп, 

курсів окремо в кожній номінації. 

 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА РЕЙТИНГУ ЗДОБУВАЧА 

ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Показник рейтингу навчальної діяльності – число, що дорівнює 

середньому балу результатів складання підсумкових контролів Здобувачем у 

період заліково-екзаменаційної сесії. 

2.2. Середній бал Здобувача – число, що дорівнює 

середньоарифметичному значенню всіх підсумкових оцінок за шкалою ЄКТС 

(заліків, екзаменів, диференційованих заліків (у тому числі з усіх видів 

практик та стажувань, курсових робіт), виставлених Здобувачеві в межах 

однієї сесії, округлене до сотих часток (у форматі 0,00). Максимальне 

значення середнього балу за навчальну діяльність не може перевищувати 100 

балів. 

2.3. Показник рейтингу навчальної діяльності Здобувача формується 

навчально-методичним відділом на підставі зведених відомостей 

результатів складання підсумкових контролів та/або даних АСУ «Деканат» у 

два етапи впродовж двох тижнів після закінчення заліково-екзаменаційної 

сесії: 

2.3.1. Внесення результатів складання (перескладання) підсумкових 

контролів до зведених відомостей окремо по кожній групі, а також до бази 

АСУ «Деканат»; 

2.3.2. Розрахунок середнього балу Здобувача за навчальну діяльність у 

поточному семестрі здійснюється методистом навчально-методичного 

відділу шляхом підрахунку або автоматично на підставі даних АСУ 

«Деканат». 

2.4. Остаточне формування показників рейтингу навчальної діяльності 

Здобувачів за підсумками певного семестру відбувається до початку 

наступного семестру, але не пізніше: 

15 березня – за підсумками осіннього семестру; 

15 липня – за підсумками весняного семестру.   

2.6. Зведена відомість сформованих показників рейтингу навчальної 

діяльності Здобувачів за підсумками певного семестру в межах окремої 

групи передається провідному фахівцю із забезпечення якості вищої освіти 

навчально-методичного відділу для формування сукупного рейтингу 

досягнень Здобувачів. 

2.7. Відповідальність за правильність та достовірність розрахованих 

показників рейтингу навчальної діяльності несуть методисти навчально-

методичного відділу. 
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3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ РЕЙТИНГУ ЗА 

ДОСЯГНЕННЯ У НАУКОВІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

3.1. Показник рейтингу наукової діяльності – число, що дорівнює сумі 

балів, нарахованих Здобувачеві за певні досягнення у науковій діяльності 

(Додаток 1). Максимальне значення показника рейтингу наукової діяльності 

становить – 100 балів. Якщо за сукупністю балів показник рейтингу наукової 

діяльності перевищує максимальне значення, Здобувачеві зараховується 

максимально можливі бали – 100. 

3.2. Для формування показника рейтингу наукової діяльності 

використовуються дані щодо наукових досягнень Здобувача (дипломи, 

сертифікати, призові місця, отримані здобувачем, опубліковані тези, статті 

тощо), які впродовж семестру акумулюються особисто ним у власному 

портфоліо.  

3.3. Показник рейтингу соціальної (громадська, спортивна та творча) 

діяльності – число, що дорівнює сумі балів, нарахованих Здобувачеві за певні 

досягнення у громадській, творчій та спортивній діяльності (Додаток 2). 

Максимальне значення показника рейтингу соціальної діяльності становить – 

100 балів. Якщо за сукупністю балів показник рейтингу соціальної 

діяльності перевищує максимальне значення, здобувачеві зараховується 

максимально можливі бали – 100. 

3.4. Для формування рейтингу соціальної діяльності використовуються 

дані (дипломи, нагороди, результати виборів та діяльності в органах 

студентського самоврядування тощо), які впродовж семестру акумулюються 

особисто Здобувачем у власному портфоліо.  

3.5. За тиждень до початку екзаменаційної сесії Здобувач передає 

портфоліо особистих досягнень (Додаток 3) та копії документів, які 

підтверджують ці досягнення у науковій та соціальній діяльності, куратору 

академічної групи.  

3.6. Куратор академічної групи до початку екзаменаційної сесії на 

підставі даних, наданих Здобувачами, формує рейтингову відомість 

академічної групи, заповнюючи певні її графи (Додаток 4). 

3.4. Результати розрахунку показників рейтингу наукової та соціальної 

діяльності Здобувачів обговорюються в академічній групі на кураторській 

годині. Після уточнення наданих Здобувачами даних про особисті 

досягнення куратор передає рейтингову відомість групи фахівцю із 

забезпечення якості освіти навчально-методичного відділу після закінчення 

екзаменаційної сесії, але не пізніше: 

15 березня – за підсумками осіннього семестру; 

15 липня – за підсумками весняного семестру.   

3.5. Відповідальність за правильність та достовірність розрахованих 

показників рейтингу наукової та соціальної діяльності несе куратор 

академічної групи. 
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4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СУКУПНОГО ПОКАЗНИКА РЕЙТИНГУ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Сукупний показник рейтингу Здобувача – сума показників 

рейтингу за всіма видами діяльності: навчальної, наукової та соціальної. 

Максимальне значення сукупного показника рейтингу Здобувача становить 

300 балів. 

4.2. Сукупні показники рейтингу Здобувачів формуються фахівцем із 

забезпечення якості вищої освіти навчально-методичного відділу після 

отримання всіх його складових шляхом перенесення даних, наданих 

кураторами навчальних груп, у зведену відомість рейтингування академічної 

групи (Додаток 5). 

4.3. Рейтинг Здобувачів у певній номінації формується фахівцем із 

забезпечення якості освіти навчально-методичного відділу в кожній 

номінації окремо і є ранжуванням Здобувачів за сукупним показником 

рейтингу, що оформлено у вигляді таблиці (Додаток 6). 

Здобувачі ранжуються у спадному порядку їх сукупних показників 

рейтингу. У разі збігу показника рейтингу у кількох здобувачів, вони 

вносяться до рейтингу в алфавітному порядку та посідають одну позицію 

рейтингу. 

4.4. Результати розрахунку сукупних показників рейтингу Здобувачів 

оприлюднюються на початку наступного семестру, але не пізніше: 

– 20 березня – за підсумками осіннього семестру; 

– 1 вересня – за підсумками весняного семестру.  

 

5. СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

РЕЙТИНГУВАННЯ 
 

5.1. Результати розрахунку сукупних показників рейтингу Здобувачів 

доповідаються на засіданні Вченої ради. Рішення про заохочення здобувачів 

за підсумками рейтингування приймає Вчена рада та затверджує ректор. 

Пропозиції щодо заохочень надаються кафедрами не пізніше: 

– 20 березня – за підсумками осіннього семестру; 

– 1 вересня – за підсумками весняного семестру.  

5.2. Для відзначення кращих Здобувачів Університету можливо 

використовувати наступні види заохочень: 

 відзначення подяками, почесними грамотами та присвоєнням звання 

«Кращий студент Дніпровського гуманітарного університету»; 

 оголошення подяк батькам; 

 оголошення подяк закладу загальної середньої освіти, в якому 

навчався здобувач; 

 висвітлення прізвищ та фотографій кращих Здобувачів на 

офіційному сайті Університету в розділі «Новини»; 
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 надання рекомендацій для працевлаштування на посади науково-

педагогічних працівників для Здобувачів, які опановують освітньо-

професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 надання рекомендацій при працевлаштуванні в провідні організації, 

установи, підприємства регіону; 

 інші заохочення правами ректора Університету. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення про порядок рейтингового оцінювання досягнень 

здобувачів вищої освіти Вищого навчального приватного закладу 

«Дніпровський гуманітарний університет» розглядається та схвалюється 

Вченою радою Університету. Положення вводиться в дію з наступного дня 

після його схвалення Вченою радою та затвердження наказом ректора 

Університету. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за рішенням 

Вченої ради Університету та затверджуватись наказом ректора. У такому ж 

порядку Положення скасовується. 

6.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за 

виконанням його вимог несуть посадові особи Університету відповідно до їх 

функціональних обов’язків. 

6.4. Університет забезпечує публічний доступ до тексту Положення 

через власний офіційний сайт. 

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу     Олена АКІМОВА 
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Додаток 1 

 
Наукова робота (максимальна кількість балів – 100) 

 

Досягнення 
Кількість 

балів 
Документ, що підтверджує 

Участь у конференції із публікацією тез
1
 

Студентська наукова конференція, 

конференція молодих науковців 
10 

Збірник тез, сертифікат про 

участь, програма конференції, 

посилання на електронний 

ресурс, де оприлюднені 

матеріали конференції тощо 

Університетська конференція 15 

Всеукраїнська конференція 20 

Міжнародна конференція 30 

Участь в олімпіадах та конкурсах (без призового місця) 

Університетські 10 
Сертифікат про участь,  

програма тощо 
Всеукраїнські 15 

Міжнародні 20 

Участь в олімпіадах та конкурсах (здобуте призове місце) 

Університетські 

1 місце 20 

Сертифікат, диплом тощо 2 місце 15 

3 місце 10 

Всеукраїнські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт тощо 

1 тур 

1 місце 30 
Наказ МОН України,  

сертифікат, диплом тощо 
2 місце 20 

3 місце 15 

2 тур 

1 місце 40 
Наказ МОН України,  

сертифікат, диплом тощо 
2 місце 30 

3 місце 20 

Міжнародні 

1 місце 50 

Сертифікат, диплом тощо 2 місце 40 

3 місце 30 

Публікації в періодичних виданнях
2
 

Збірники наукових праць, журнали, які не 

входять до Переліку фахових видань України, у 

студентських збірниках (університетських та 

інших закладів вищої освіти) 

20 
Збірник, журнал, ксерокопії 

статей, посилання на офіційний 

сайт збірника та електронний 

ресурс, де безпосередньо 

розміщена стаття тощо 

Збірники наукових праць, журнали, які  

входять до Переліку фахових видань України 
30 

Міжнародні видання 40 

Участь у наукових гуртках кафедр та 

постійно діючих школах  

(один раз за семестр) 
20 

За звітом роботи керівника 

наукового гуртка  

 

Бали підсумовуються, але до рейтингу враховується максимум 100 балів 

                                                 
1
 Якщо в доповіді на конференції задіяно декілька співавторів, то бал потрібно розділити на їхню кількість.  

2
 Якщо стаття має декілька співавторів, бали потрібно розділити на їхню кількість. 
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Додаток 2 

 

Соціальна діяльність (максимальна кількість балів – 100) 
 

Громадська діяльність 

  

Досягнення 
Кількість 

балів 
Документ, що підтверджує 

Староста групи (один раз за семестр) 20 Довідка Першого проректора 

Участь у діяльності Ради студентського самоврядування університету (один раз за 

семестр) 

голова  25 

Протоколи зборів 

студентського 

самоврядування, засідання 

Ради де вказані всі обрані 

члени 

заступник  20 

секретар 15 

інші члени Ради, які беруть участь в її 

діяльності та формують сектори 

(навчальний, соціально-гуманітарної роботи, 

спортивний, культурно-масового дозвілля, 

технічно-інформаційний, працевлаштування, 

побуту в гуртожитках, фінансовий)  

10 

делегати до робочих та консультативно-

дорадчих органів Університету (Вченої 

ради, зборів трудового колективна тощо) 
10 

делегати на загальні збори здобувачів, 

секретар зборів 
10 

Участь в роботі юридичної клініки 

«Правова допомога» 
30 Підтверджуючи документи 

Участь в роботі Центру психологічної 

допомоги ДГУ 

Покращення умов проживання в гуртожитку (один раз за семестр) 

Староста поверху 25 
Довідка від завідувача 

гуртожитком  
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Творча діяльність  

 

Досягнення 
Кількість 

балів 
Документ, що підтверджує 

Лауреат конкурсів, фестивалів (1 місце) 

Міжвузівських (міських) 40 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
Всеукраїнських 45 

Міжнародних 50 

Дипломант, призер конкурсів, фестивалів 

Міжвузівських (міських) 

2 місце 35 Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 3 місце 30 

Всеукраїнських 

2 місце 40 Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 3 місце 35 

Міжнародних 

2 місце 45 Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 3 місце 40 

Участь в університетських культурно-

масових заходах (концерти присвячені 

державним і професійним святам, конкурси 

КВК, творчі зустрічі, огляди-конкурси 

художньої самодіяльності, вокальні конкури, 

флешмоби, виставки творчих робіт, святкові 

вистави, виїзні профорієнтаційні заходи тощо) 

10 за 1 захід 

(але не 

більше 3 

заходів за 

семестр) 

Назва заходу,  

дата проведення, звіти 

керівників 

Переможці університетських конкурсів, фестивалів  

1 місце 60 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 50 

3 місце 40 

 

 

Спортивна діяльність  

 

Досягнення 
Кількість 

балів 
Документ, що підтверджує 

Отримання спортивного розряду (один раз за семестр) 

Кандидат у майстри спорту України  35 (30)3 

Підтверджуючи документи 

I розряд 25 (20) 

II розряд 20 (15) 

III розряд 15 (10) 

I юнацький розряд 20 (15) 

II юнацький розряд 15 (10) 

III юнацький розряд 10 (5) 

Отримання спортивного звання (один раз за семестр) 

Заслужений майстер спорту України  55 (50) 

Підтверджуючи документи 
Майстер спорту України міжнародного класу 50 (45) 

Гросмейстер України – для шахів, шашок та го 45 (40) 

Майстер спорту України  40 (35) 

                                                 
3
 55, 50, 45, 40, 35, 25, 15, 10 – отримав розряд (звання) в поточному навчальному році; (50), (45), (40), (35), (30), 

(20), (15), (10), (5) – отримав розряд (звання) в минулих роках та є дійсним на сьогодні.  
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Досягнення 
Кількість 

балів 
Документ, що підтверджує 

Переможці змагань 

Університетських 

з індивідуальних видів спорту 

1 місце 30 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 25 

3 місце 20 

з командних видів спорту (кожному учаснику команди) 

1 місце 20 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 15 

3 місце 10 

Міжвузівських, міських  

з індивідуальних видів спорту 

1 місце 80 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 70 

3 місце 60 

з командних видів спорту (кожному учаснику команди) 

1 місце 30 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 25 

3 місце 20 

Всеукраїнських 

з індивідуальних видів спорту 

1 місце 45 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 40 

3 місце 35 

з командних видів спорту (кожному учаснику команди) 

1 місце 35 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 30 

3 місце 25 

Міжнародних 

з індивідуальних видів спорту 

1 місце 50 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 45 

3 місце 40 

з командних видів спорту (кожному учаснику команди) 

1 місце 40 
Диплом, свідоцтво, грамота, 

медаль тощо 
2 місце 35 

3 місце 30 

Включені до складу збірних України (один раз за семестр) 

Національної 40 

Наказ, свідоцтво тощо 
Параолімпійської 40 

Юніорської 35 

Студентської 30 

 

Бали підсумовуються, але до рейтингу враховується максимум 100 балів 



ОПП

Спеціальність

Курс

09 10 11 12 09-12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09-12 09-12

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

18 0 0 0

19 0 0 0

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 0 0 0

28 0 0 0

29 0 0 0

30 0 0 0

31 0 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

36 0 0 0

37 0 0 0

38 0 0 0

Куратор групи
(група) (підпис) (ініціали,  прізвище) 

(дата)

20    / 20    навчальний рік

№
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Р
а
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а
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у
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о
в

у
 р

о
б

о
т
у

Місяць (цифрами)

П.І.Б. здобувачів вищої освіти

ВІДОМІСТЬ ОСОБИСТИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Додаток 4

Наукова 

діяльність

Соціальна діяльність
Показник 

рейтингу 

особистих 

досягнень
Громадська Творча Спортивна 

Група

Семестр



Освітньо-професійна програма

Спеціальність

Курс Група

№ 

з/п

Показник рейтингу 

навчальної 

діяльності

Показник рейтингу 

наукової діяльності

Показник рейтингу 

соціальної діяльності

СУКУПНИЙ 

ПОКАЗНИК

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

Куратор групи
(група)

(дата)

20    / 20    навчальний рік

ВІДОМІСТЬ СУКУПНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЙТИНГУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Додаток 5

П.І.Б. здобувачів вищої освіти



Додаток 6

НОМІНАЦІЯ

Спеціальність

Курс

Семестр

№ 

з/п
Рейтинговий бал ЗВО ПІБ

1 300

2 250

3 200

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

20    / 20    навчальний рік



43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

(підпис)

(підпис)

Дата

Начальник НМВ

Провідний фахівець із якості 

освіти НМВ
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