
Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021р. № __ 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання навчально-наукового центру гуманітарної освіти Українського державного 

університету залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету 

 

Спеціальність 035 Філологія 

Курс 3 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

𝑅екр 𝑅з 𝑅усп 𝑅акт 𝑅наук 𝑅гнд 𝑅с 

1 Єфімцева Катерина Олександрівна 101-ПАМЛ-Д19 57,91 7,1 65,01 3,15 0 3,150 68,16  

Примітка. Умовні скорочення: 𝑅екр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт); 𝑅з - рейтинговий бал залікових 

дисциплін; 𝑅усп - рейтинговий бал навчання (𝑅екр + 𝑅з); 𝑅акт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній діяльності; 𝑅наук - 

рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; 𝑅гнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (𝑅акт + 𝑅наук, не може перевищувати 9 балів); 𝑅с - загальний рейтинговий бал 

успішності (𝑅усп + 𝑅гнд). 

 

Директор навчально-наукового центру гуманітарної освіти                                                                      Костянтин Колесник 
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Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

𝑅екр 𝑅з 𝑅усп 𝑅акт 𝑅наук 𝑅гнд 𝑅с 

1 Сергієнко Юлія Олександрівна 101-ПАМЛ-Д20 76,34 9,65 85,99 0 0 0 85,99  

3 Безручко Владислава Михайлівна 101-ПАМЛ-Д20 71,89 7,20 79,09   0 79,09  

2 Богатирьова Анастасія Павлівна 101-ПАМЛ-Д20 59,13 6,90 66,03 0 0 0 66,03  

Примітка. Умовні скорочення: 𝑅екр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт); 𝑅з - рейтинговий бал залікових 

дисциплін; 𝑅усп - рейтинговий бал навчання (𝑅екр + 𝑅з); 𝑅акт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній діяльності; 𝑅наук - 

рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; 𝑅гнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (𝑅акт + 𝑅наук, не може перевищувати 9 балів); 𝑅с - загальний рейтинговий бал 

успішності (𝑅усп + 𝑅гнд). 

 

Директор навчально-наукового центру гуманітарної освіти                                                                      Костянтин Колесник 
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Прим. 

𝑅екр 𝑅з 𝑅усп 𝑅акт 𝑅наук 𝑅гнд 𝑅с 

1 Волошина Олена Михайлівна 101-ПАМЛ-Д21 74,25 8,75 83,00 0 0 0 83,00  

2 Яковенко Дар’я Дмитрівна 101-ПАМЛ-Д21 72,36 8,67 81,03 0 0 0 81,03  

Примітка. Умовні скорочення: 𝑅екр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт); 𝑅з - рейтинговий бал залікових 

дисциплін; 𝑅усп - рейтинговий бал навчання (𝑅екр + 𝑅з); 𝑅акт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній діяльності; 𝑅наук - 

рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; 𝑅гнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (𝑅акт + 𝑅наук, не може перевищувати 9 балів); 𝑅с - загальний рейтинговий бал 

успішності (𝑅усп + 𝑅гнд). 
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