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ПОЛОЖЕННЯ
про рейтинг НУФВСУ з масового спорту
1.
Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови та порядок встановлення рейтингу
НУФВСУ з масового спорту серед кафедр та студентів з олімпійських,
неолімпійських та волонтерських спортивних заходів.
1.2. Результати рейтингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті
університету.
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2.
Порядок визначення рейтингу
Визначення рейтингу здійснює Комісія з визначення рейтингу НУФВСУ
з масового спорту, яку очолює перший проректор. Склад комісії
затверджується її Головою.
Рейтинг встановлюється за календарний рік..
Кафедри університету до 28 числа кожного місяця подають до відділу
спорту вищих досягнень відповідну інформацію за формою
(додаток 1).
Відділ спорту вищих досягнень до 10 січня наступного року опрацьовує,
узагальнює зазначені матеріали та подає їх на розгляд комісії.
Результати рейтингу НУФВСУ з масового спорту затверджуються на
засіданні Вченої ради університету у січні наступного року.

3.
Умови визначення рейтингу
3.1. Рейтинг визначається за найбільшою кількістю очок, що нараховані за
результати виступу студентів у змаганнях та участь у якості волонтера
у масових спортивних заходах (додаток 1).
4.
Нагородження за підсумками рейтингу
4.1. Кафедра, що за підсумками рейтингу посіла 1 місце, нагороджується
грамотою та перехідним кубком; кафедри, що посіли 2-3 місця,
нагороджуються грамотами університету. Студенти, які за підсумками
рейтингу посіли 1-3 місця, нагороджуються грамотами університету.
Якщо вказані студенти навчаються за державним замовленням і
отримують стипендію, то їм в установленому порядку призначається
одноразове заохочення в розмірі місячної академічної стипендії.

4.2. Нагородження переможців здійснюється керівництвом університету в
урочистій обстановці.
Провідний фахівець відділу
спорту вищих досягнень
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Таблиця 1
Нарахування очок за участь студентів у змаганнях спартакіади
Ранг змагань
Районні

Університетські

Нарахування очок
1 місце – 15
2 місце – 14
3 місце – 13
4 місце – 12
5 місце – 11
6 місце – 10
7 місце – 9
8 місце – 8
за участь – 4
1 місце – 10
2 місце – 9
3 місце – 8
4 місце – 7
5 місце – 6
6 місце – 5
7 місце – 4
8 місце – 3
за участь – 2

Таблиця 2
Нарахування очок за участь у якості волонтера у масових спортивних
заходах
Ранг змагань
Всеукраїнські
Міські
Районні
Університетські

Нарахування очок
4
3
2
1

Додаток
до Положення про рейтинг НУФВСУ
з масового спорту

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР ЗІ СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ
Назва
кафедри

Прізвище,
ім’я студента

Курс, Група

ПОКАЗНИК 1
Нарахування очок
за участь студентів у
змаганнях
спартакіади

(табл. 1)

ПОКАЗНИК 2
Нарахування очок
за участь у якості
волонтера у
масових
спортивних
заходах
(табл. 2)

Сума очок за
показниками
1, 2
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