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1. Порядок формування рейтингу у Коледжі визначається Правилами
призначення і виплати стипендій, затвердженими педагогічною радою за
погодженням з органом студентського самоврядування та оприлюднюється не
пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення,
затверджених Коледжу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх
відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким може бути призначена
академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю.
Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою Коледжу перед
початком

підведення

підсумків

кожного

семестрового

контролю.

Ліміт

першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального
року.
2.

Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у

діапазоні від 35 до 40) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною
спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення
семестрового контролю згідно з навчальними планами.
3.

Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію

за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному
відділенні, курсі за певною спеціальністю шляхом округлення до цілого числа в бік
зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної
форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні,
курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою
закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів
після його початку (для першокурсників).
4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості (особам, протягом
попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок
тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не
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склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом), повернення
до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по
закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а
також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може
бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій
іншим особам.
5.

Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій,

призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі –
рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик,
прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета
(дисципліни), в т.ч. з урахуванням курсових робіт (проектів) та всіх видів практики.
6. Рейтинг, відповідно до якого студентам Коледжу призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого
семестрового контролю, формується приймальною комісією на підставі конкурсного
балу, отриманого ними під час вступу до Коледжу та передається на розгляд
стипендіальної комісії не пізніше 5 днів після оприлюднення наказу про
зарахування до Коледжу. (додаток 1).
Рейтинги, відповідно до яких студентам Коледжу призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів,
складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним
відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного
навчального предмета (дисципліни) (в т.ч. курсових робіт(проектів) та усіх видів
практики) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті та спортивній діяльності (додаток 2,3). Рейтинг студентів
формується завідувачем відділення та подається на розгляд стипендіальній комісії
не пізніше 5 днів після закінчення семестрового контролю.
Стипендіальна комісія з урахуванням ліміту стипендіатів та рейтингу
приймає рішення про призначення стипендій та подає реєстр осіб, яким
призначаються академічні та соціальні стипендії (додаток 4) для затвердження
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наказом директора (додаток 5).
До рейтингу не включаються особи, які:
- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю з
будь-якого навчального предмету (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж
визначена

у навчальному

закладі межа

незадовільного

навчання, згідно

Положення про оцінювання знань студентів;
- за результатами семестрового контролю отримали середній бал
успішності менше ніж 4 бали за п’ятибальною шкалою оцінювання та 7 балів за
дванадцятибальною;
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчальної дисципліни.
Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у
рейтингу, є однаковою для всіх студентів Коледжу, які навчаються на одному
відділенні, курсі і за однією спеціальністю.
7. Рейтинговий бал студентів розраховується як сума складової успішності
та складової участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та
спортивній діяльності (без округлення).
Академічну стипендію мають право отримувати студенти із середнім
балом не нижче 7-ми балів за дванадцятибальною шкалою та не нижче 4-х балів за
п’ятибальною шкалою оцінювання у складовій успішності навчання у рейтингу
успішності студентів.
Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:
k1O1 + k 2O2 + ... + k n On
+b,
K *O
де: а – максимальна оцінка за навчальні досягнення (а = 5 або (10-12));
ki – додатній ваговий коефіцієнт і-і дисципліни (навчального предмета), курсової
R = a*
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роботи (проекту), практики (всі вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці);
Оі – підсумкова оцінка студента з і-ї дисципліни (навчального предмета), курсової
роботи (проекту), практики;
К – сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів), курсової роботи
(проекту), практики, за якими розраховується рейтинг;
О – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою оцінювання;
b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті та спортивній діяльності (0≤b≤0,5 або (1,2)).
Для розрахунку додаткового балу b використовується перелік основних
досягнень, що враховуються в рейтингу, а також бали, що надаються за кожне з
таких досягнень (таблиця 1). Додаткові бали рекомендується встановлювати з
урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.
Таблиця1
Перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також бали, що
надаються за кожне з таких досягнень
№
Перелік досягнень
Кількість
з/п
балів
Участь у науковій, науково-технічній діяльності (за поданням голів циклових
комісій)
1.
Переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад,
0,5(1,2)
конкурсів (диплом І ступеня)
2.
Призери міжнародних і всеукраїнських олімпіад,
0,4(1,0)
конкурсів (диплом ІІ-ІІІ ступеня)
3.
Переможці міських і обласних олімпіад, конкурсів
0,3(0,8)
(диплом І ступеня)
4.
Призери міських і обласних олімпіад, конкурсів (диплом
0,2(0,6)
ІІ-ІІІ ступеня)
5.
Переможці олімпіад, конкурсів коледжу (диплом І
0,1(0,4)
ступеня)
6.
Учасники науково-дослідницьких проектів коледжу,
0,05(0,2)
конференцій
Участь у громадському житті та формуванні позитивного іміджу Коледжу (за
поданням голови студентської ради та заступника директора з виховної роботи)
1.
Голова студентської ради коледжу
0,1
2.
Голова студентської ради гуртожитку
0,1
3.
Старости груп
0,05
4.
Формування позитивного іміджу коледжу:
Переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів до 0,5 (1,2)
творчості та художньої самодіяльності
Переможці міських та обласних конкурсів творчості та до 0,3 (0,6)
художньої самодіяльності
Участь в організації й проведенні заходів коледжу
до 0,1 (0,3)
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5.
Волонтерська діяльність
0,1 (0,3)
Участь у спортивній діяльності (за поданням керівника фізичного виховання)
1.
Переможці міжнародних і всеукраїнських спортивних
змагань (І місце)
0,4 (1,0)
2.
Призери міжнародних і всеукраїнських спортивних
змагань (ІІ -ІІІ місце)
0,3 (0,8)
3.
Переможці обласних спортивних змагань (І місце)
0,2 (0,6)
4.
Призери обласних спортивних змагань (ІІ - ІІІ місце)
0,1 (0,4)
5.
Переможці міських та коледжівських спортивних змагань
0,05 (0,2)
(І місце)
Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті та спортивній діяльності перевищує визначене вищим
навчальним

закладом

максимальне

значення,

то

його

додатковий

бал

встановлюється рівним цьому максимальному значенню.
Інформація щодо додаткових балів надається завідувачу відділення не пізніше
останнього дня семестрового контролю.
У

рейтингу

успішності

студенти

впорядковуються

за

незростанням

рейтингового балу.
У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення
стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за
навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим
показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.
8. Рейтинг студентів Коледжу оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного
рішення стипендіальною комісією.
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