Розділ I. Загальні положення
1.1. Правила призначення стипендій у ВСП «Василівський коледж
ТДАТУ» (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про освіту»
від 23.05.1991 № 1060 - ХІІ (зі змінами та доповненнями), Закону України
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556 - VІІ (зі змінами та доповненнями),
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі
питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних
навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального
забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. №
32
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань стипендіального забезпечення», інших нормативно –
правових актів, і встановлюють порядок призначення та виплати академічних
стипендій, матеріальної допомоги та заохочень студентам денної форми
навчання.
1.2. Дані Правила поширюються на осіб, які навчаються у ВСП
«Василівський коледж ТДАТУ» (далі – Коледж) за державним замовленням
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
1.3. Стипендії призначаються стипендіальною комісією Коледжу за
відповідними спеціальностями та курсами згідно з поданнями завідуючих
відділеннями, які готуються на підставі даних про успішність, протоколами
органів студентського самоврядування та документами, які надають право на
призначення соціальної стипендії.
1.4. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж має
право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам за рахунок
коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому
порядку.
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної
допомоги та заохочення, затверджується Педагогічною радою Коледжу.
Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної
допомоги та заохочення щодо кожної особи і кожної виплати.
Розділ II. Склад та повноваження стипендіальної комісії
2.1. Стипендіальна комісія Коледжу утворюється наказом директора.
У своїй роботі стипендіальна комісія Коледжу керується законами та
іншими нормативно – правовими актами, що зазначені у пп. 1.1. Правил.

2.2. До складу стипендіальної комісії входять:
- директор Коледжу,
- головний бухгалтер Коледжу,
- юрист Коледжу,
- заступник директора з навчальної роботи,
- заступник директора з виховної роботи,
- завідувач юридично – інформаційного відділення,
- завідувач технолого – економічного відділення,
- завідувач відділення ветеринарної медицини,
- голова Студентської ради Коледжу,
- представники студентських рад Коледжу та відділень.
При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії
органи студентського самоврядування повинна становити не менше ніж 50
відсотків складу стипендіальної комісії.
2.3. За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії.
Розділ IIІ. Порядок призначення та виплати академічних стипендій
3.1 Порядок виплати стипендій:
3.1.1. Стипендії виплачуються один раз на місяць, не пізніше 25 числа
місяця за умови наявності фінансування.
3.1.2. Стипендії призначаються студентам денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням, з першого числа місяця, що настає
після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на
період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім
випадків, визначених цими Правилами.
3.1.3. У разі, коли строк закінчення навчання студента, який отримує
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця, або
стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
3.1.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою
закладу охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну
стипендію у призначеному йому розмірі.
3.1.5. На час проходження практики або провадження іншої трудової
діяльності з дозволу Коледжу стипендіат зберігає право на отримання
стипендії.
3.1.6. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з
оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі
виплачується стипендія в розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за
результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
3.1.7. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили
навчання за таким замовленням після академічної відпустки чи відпустки у

звязку з доглядом за дитиною до 3-х років, академічна стипендія
призначається в розмірі, який встановлюється студенту згідно з Правилами за
результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У
разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія
призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.
3.1.8.Студентам, які навчалися за державним замовленням в іншому
вищому навчальному закладі та поновилися на навчання за таким
замовленням до Коледжу, академічна стипендія призначається у
встановленому Правилами порядку за результатами останнього семестрового
контролю у вищому навчальному закладі, де студент навчався раніше.
3.1.9. Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують
навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога,
передбачена чинним законодавством, і стипендія, передбачена цими
Правилами.
3.2. Види та розміри академічних стипендій:
3.2.1. Академічними стипендіями в Коледжі є:
– ординарні (звичайні) академічні стипендії в розмірі 830 гривень на
місяць;
– стипендії в підвищеному розмірі – студентам, які досягли особливих
успіхів у навчанні, у розмірі 1208 гривень.
3.2.2. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру,
якщо інше не передбачене законодавством.
3.3. 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 чи дисципліни та особистих досягнень студентів за
участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій
та спортивній діяльності, і до якого включаються всі студенти Коледжу, які
навчаються на певному курсі певної спеціальності на основі базової загальної
середньої освіти та повної загальної середньої освіти за денною формою
навчання за державним замовленням.
3.4. Ліміт стипендіатів.
3.4.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів на певному
відділені, курсі за певною спеціальністю, спеціалізацією і набувають право на
призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного
семестрового контролю включно або завершення навчання.
3.4.2. 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 курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового
контролю.
3.4.3 Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за
другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт
першокурсників – стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким
до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія
на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Коледжу.
3.4.5. За рішенням педагогічної ради та стипендіальної комісії спільно
може бути розраховано ліміт стипендіатів об’єднаних груп різних
спеціальностей першого року навчання, якщо відповідні студенти складали
семестровий контроль за однаковим навчальним планом.
3.4.6. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну
стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною
комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю,
спеціалізацією шляхом округлення до цілого числа добутку ліміту
стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за
певною спеціальністю, спеціалізацією станом на перше число місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю, або приступили до
навчання не пізніше 10 днів після його початку (для першокурсників).
3.4.7. У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю
(спеціалізацією) кількість стипендіатів складає одну особу.
3.5. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
– студентам, які в межах визначеного педагогічною радою Коледжу
ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;
– студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального
закладу, в межах ліміту таких стипендіатів.
3.6. Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотка у разі,
коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення
стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на
призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні (90- 100
балів за стобальною системою оцінювання, 10 – 12 балів за
дванадцятибальною системою оцінювання).
3.7. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення
ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів – відмінників може підвищуватись
рішенням стипендіальної комісії Коледжу строком на один місяць з наданням
права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну
академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні)
в поточному місяці.

Розділ IV. Порядок формування рейтингу для призначення
академічних стипендій
4.1. Порядок формування рейтингу успішності у вищому навчальному
закладі визначається цими Правилами, що затверджується Педагогічною
радою коледжу.
4.2. Оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не
пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
4.3. Протягом навчального року зміни до до такого порядку не
вносяться.
4.4. Рейтинг успішності студентів, відповідно до якого призначаються і
виплачуються академічні стипендії, складається за результатами останнього
навчального семестру за кожним курсом кожної спеціальності у порядку
зменшення рейтингового балу.
4.5. Успішність студентів з вивчення навчального предмета чи
навчальної дисципліни визначаються в балах, які встановлені критеріями
оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями, за 100бальною, або/та 12-бальною шкалою оцінювання.
4.6. Рейтинг успішності студентів формується на основі середнього
балу, при цьому застосовується відповідна шкала переведення результатів
навчальних досягнень студентів з дисциплін загальноосвітнього циклу, що
оцінюються за 12-бальною системою оцінювання, в 100 – бальну (додаток А),
та додаткового балу за особисті досягнення.
4.7. При формуванні рейтингу враховуються бали, отримані студентом з
кожного контрольного заходу, передбаченого навчальним планом.
4.8. Діапазон балів, що їх може отримати студент, за мінімальними
критеріями становить:
60 балів (задовільно) – за 100-бальною шкалою оцінювання;
4 бали – за 12-бальною шкалою оцінювання.
4.9. До рейтингу не включаються:
4.9.1. Студенти, які станом на перше число місяця, що настає після
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають
академічну заборгованість.

4.9.2. Студенти, які під час семестрового контролю здійснювали
повторне складання контрольних заходів з метою покращення отриманих
раніше оцінок (починаючи з ІІ семестру 2016 – 2017 навчального року).
4.9.3. Студенти, які до дати завершення семестрового контролю,
визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль
(семестрове оцінювання, диференційований залік, екзамен) з будь-якого
навчального предмета чи навчальної дисципліни.
4.10. Кількість студентів, яким призначається академічна стипендія в
межах визначеного за рішенням педагогічної ради Коледжу ліміту,
визначається на основі арифметичних обрахунків.
4.11. Рейтинговий бал за відповідним курсом, спеціальністю,
спеціалізацією розраховується за формулою, при цьому складова успішності
становить 90 % рейтингового балу (починаючи з ІІ семестру 2016 – 2017
навчального року):
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де: a – максимальна оцінка за навчальні досягнення (відсоток
рейтингового балу за навчальні досягненя) – 90;

k i – додатній ваговий коефіцієнт i -ї дисципліни (навчального
предмета), курсової роботи (проекту), практики;

Oi – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни (навчального
предмета), курсової роботи (проекту), практики;

K  k1  k2  ...  kn

– сума вагових коефіцієнтів дисциплін
(навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик;
O – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою
оцінювання вищого навчального закладу;
b  100  a – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності
(0  b  10) .
Для визначення рейтингового балу студента для дисциплін (навчальних
предметів), курсової роботи (проекту), практики застосовується ваговий
коефіцієнт k i - 1,0.
Для розрахунку додаткового балу (0  b  10) рекомендується
сформований перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а
також визначити бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові
бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску
студента (додаток Б).

Якщо сума балів студента (курсанта) за участь у науковій, науковотворчій діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності
перевищує визначене вищим навчальним закладом максимальне значення, то
його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.
4.12. Рейтинг успішності студентів впорядковується за зменшенням
рейтингового бала.
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.
4.13. Рейтинг успішності студентів для призначення та виплати
академічних стипендій протягом першого року навчання до першого
семестрового контролю формується на підставі конкурсного бала, отриманого
ними під час вступу до коледжу.
4.14. Рейтинг студентів формується за таким алгоритмом:
4.14.1. Студенти зобов’язані надати інформацію про свої здобутки
старості групи, а староста академічної групи узагальнити та передати її
куратору для перевірки достовірності.
Куратор академічної групи разом з академсектором формує та подає
завідувачу відділення рейтинг успішності студентів групи разом з
інформацією про особисті досягнення студентів.
4.14.2. Завідувач відділення формує рейтинг кожного курсу кожної
спеціальності з урахуванням додаткового балу за особисті досягнення
(починаючи з ІІ семестру 2016 -2017 н.р.) у порядку зменшення балу
успішності та подає його до стипендіальної комісії Коледжу.
Формування академічного рейтингу відбувається шляхом занесення
даних про особисті здобутки кожного студента до електронної бази.
4.14.3. Стипендіальна комісія в межах встановленого рішенням
педагогічної ради Коледжу ліміту стипендіатів вираховує кількість таких
стипендіатів на кожному курсі кожної спеціальності, на основі своїх рішень
про призначення академічних стипендій на наступний семестр створює реєстр
студентів, яким призначаються академічні стипендії.
4.14.4. Реєстр студентів, яким призначаються академічні стипендії,
подається стипендіальною комісією директору Коледжу на затвердження і є
підставою для наказу про призначення академічних стипендій.

4.15. Рейтинги студентів та реєстр стипендіатів оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після
прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.
4.16. У разі вибору студентом, що мають на це право, отримання
соціальної стипендії, що тягне за собою відмову від академічної стипендії,
стипендіальна комісія приймає рішення про призначення академічної
стипендії в межах ліміту стипендіатів особам, наступним у рейтингу.
4.17. Студент Коледжу, який протягом попереднього навчального
семестру отримував академічну
стипендію і внаслідок тимчасової
непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склав
семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на
отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора Коледжу таким
студентам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не
більше ніж один місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після
чого питання призначення академічної стипендії такому студенту вирішується
на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі, коли студенту
призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та
виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить
право на призначення академічної стипендії за результатами семестрового
контролю, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів,
отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не
здійснюється.
Розділ V. Правила призначення соціальних стипендій
5.1. Соціальна стипендія виплачується студентам Коледжу, які за
результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості,
незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності та
належать до однієї з нижче зазначених категорій:
1) у розмірі 2000 гривень на місяць – для наступних категорій:
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків;
2) у розмірі 750 гривень на місяць – для наступних категорій:
– особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають
пільги під час призначення стипендії;
– особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних
стипендій;

– особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей,
дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені
особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується
призначення соціальної стипендії.
5.2. Вищезазначені особи, які вперше претендують або поновлюють
право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії
у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати
та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на
стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення
особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення
соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором
особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для
призначення тільки однієї соціальної стипендії.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання
письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на
отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного
рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.
5.3. У разі, коли за результатами навчання успішність осіб, які мають
право на соціальну стипендію, становить 10 - 12 балів за дванадцятибальною
або 90 - 100 балів за стобальною шкалою оцінювання з кожного навчального
предмета чи дисципліни, отриманих під час семестрового контролю,
займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого
ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується
таким особам у встановленому порядку, за рахунок коштів, передбачених
Коледжу для виплати академічних стипендій, студенту виплачуються кошти,
що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається
студентам Коледжу, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право
на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та
розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому
законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих
категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні
пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.
5.4. Особам, зазначеним у п. 4.1 цих Правил, які мають право на
призначення соціальних стипендій, розмір соціальної стипендії збільшується:
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху – на 50 відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Коледжу;

– студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових
формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для
участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в
яких велися бойові дії, – 30 відсотків.
Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених
у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у
сумі 150 гривень.
5.5. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до
Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та по
батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце
проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.
До заяви додаються копії документів: паспорт громадянина України
(свідоцтво про народження); довідки про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків; студентського квитка (довідка про
навчання). Крім того додатково подаються документи, що засвідчують
наявність пільг.
5.6 Інспектор відділу кадрів Коледжу приймає вищезазначені
документи, формує на кожного студента особову справу, завірену копію якої
в десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення у
місті Василівка.
5.7 Орган соціального захисту населення у місті Василівка в
п’ятиденний строк вносить відомості про студента, який має право на
отримання соціальної стипендії, що містяться в особовій справі, до Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,
шляхом формування персональної облікової картки.
5.8. Студенти несуть персональну відповідальність за достовірність та
своєчасність подання документів, які дають право на призначення соціальної
стипендії.
5.9. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання,
починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця у
встановленому діючим законодавством розмірі. У разі, коли строк закінчення
навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення
місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку
навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць
навчання. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою

закладу охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному
розмірі.
5.10. У разі коли особи, зазначені у підпункті 2) пункту 5.1 цих Правил,
мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх
вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної
комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме
протягом наступного навчального семестру. Якщо студент Коледжу обрав
отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної
стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний заклад
невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем
розташування навчального закладу.
Особи, зазначені у підпункті 1) пункту 5.1 цих Правил, мають право на
отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної
стипендії.
VI. Вирішення спірних питань
6.1. Студенти, які вважають, що в конкретних питаннях призначення
або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі
нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії Коледжу з
вмотивованою заявою, яка розглядається у термін не більше ніж 8 робочих
днів з дня отримання заяви та повідомляє про своє рішення заявнику в
пятиденний термін.
6.2. Питання стипендіального забезпечення студентів Коледжу, не
регламентовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним
законодавством України.
VII. Прикінцеві та перехідні положення
7.1. Ці Правила затверджуються педагогічною радою Коледжу та
вводяться в дію наказом директора
Коледжу і оприлюднюються на
офіційному веб - сайті Коледжу.
7.2. Зміни та доповнення до цих Правил затверджуються педагогічною
радою Коледжу та вводяться в дію наказом директора Коледжу.
7.3. З метою поступового реформування процедури призначення
академічних стипендій рейтинг успішності студентів за результатами
першого семестрового контролю 2016/17 навчального року формується за
середнім балом семестрового контролю, складова успішності становить 100 %
рейтингового балу.
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ДОДАТОК А
Таблиця переводу 12-бальної шкали оцінювання
в 100-бальну рейтингову шкалу
12-бальна
шкальна

12

11

10

9

8

7

6

100 – бальна
шкала

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71

12-бальна
шкальна
(деталізований
розподіл)
11,9 – 12,0
11,8
11,7
11,5 – 11,6
11,3 – 11,4
11,1 – 11,2
11,0
10,7 – 10,9
10,4 – 10,6
10,1 – 10,3
10,0
9,7 – 9,9
9,4 – 9,6
9,1 – 9,3
9,0
8,7 – 8,9
8,4 – 8,6
8,1 -8,3
8,0
7,8 – 7,9
7,6 - 7,7
7,4 – 7,5
7,3
7,2
7,1
7,0
6,7 – 6,9
6,4 – 6,6
6,1 – 6,3
6,0

12-бальна
шкальна

5

4

100 –
бальна
шкала
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

3

59 - 48

2

47 - 35

1

34 - 0

12-бальна
шкальна
(деталізований
розподіл)
5,7 – 5,9
5,4 – 5,6
5,1 – 5,3
5,0
4,8 – 4,9
4,6 – 4,7
4,4 – 4,5
4,3
4,2
4,1
4,0
Студенти, що
мають
незадовільні
оцінки за
результатами
семестрового
контролю,
не
включаються
до рейтингу
успішності

ДОДАТОК Б
Критерії рейтингу особистих досягнень студента
Види діяльності

Наукова, науково творча діяльність,
мах - 4 бали

Види робіт

олімпіади,
конкурси (по спеціальності;
інтелектуальні творчі)
мах – 2,5
науково – практичні конференції
мах – 1,5

Участь у громадському
(суспільному) житті
коледжу, міста, області
(керівні органи
складових структур
студентського
самоврядування)
мах - 3 бали

Максимальний бал за кожні види робіт

перемога

активні учасники міських заходів,
громадських заходів коледжу
волонтерська робота
профорієнтаційна робота
суспільно – корисна робота

в коледжі

1,5

участь

2.0

1,5

1,0

участь

1,5

1,0

0,5 – 1,0

голова студентської ради коледжу
кращі старости груп
активна участь у роботі
студентської ради

Всеукраїнсь- обласного
кого
рівня, на базі
(регіональТДАТУ
ного) рівня
2,5
2,0

3,0
1,5
- коледжу,
відділення,
- групи

1,5
1,0
0,5
1,0
1,5
1,0
0,5

Культурно - масова
діяльність,
мах - 1,5 бали

художня самодіяльність,
військово – спортивні ігри,
учасники КВК
(ігор «Що? Де? Коли?»,
«Брейн-ринг»),

перемога

Спортивна діяльність,
мах - 1,5 бали

учасники
колективів
коледжу

0,5
участь

тижні ЦК,
культурно – масові заходи коледжу

Всеукраїнсь- обласного
кого
рівня, на базі
(регіональТДАТУ
ного) рівня
1,5
1,0

участь

спортивних змагання,
учасники студентських команд за
видами спорту
участь

1,0

0,5

0,5
1,0
Всеукраїнсь- обласного
кого
рівня, на базі
(регіональТДАТУ
ного) рівня
1,5
1,0

учасники
команд
коледжу
0,5

