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ПОГОДЖЕНО
на засіданні Студентської ради коледжу
№

Черпак

м. Київ
2017 рік

1. Порядок формування рейтингу оприлюднюється не пізніше ніж за
тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року
зміни до порядку вноситися не можуть.
2. Рейтинг, відповідно до якого студентам Коледжу призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу,
отриманого ними під час вступу до Коледжу.
3. 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 підсумкових оцінок
з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових проектів (робіт) та звітів
з практики з урахуванням участі у науково-технічній та науково-творчій роботі,
громадський роботі, спортивній діяльності. При цьому складова успішності
становить 90 відсотків рейтингового бала.
Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце студента в
рейтингу, є однаковою для всіх студентів Коледжу.
4. Підсумковий рейтинговий показник (рейтинг) студента визначається в
балах за формулою:
Я= Кусп*0.9+ КдОД*0.1

де Яусп - середній бал якісної успішності (не може бути менше 4,0 або 7,0);
К дод= К 1+ К -2+ К з

де Яі - участь в науково-технічній або науково-творчій роботі;
Я2- участь в громадській роботі;
Я3 - участь в спортивному житті.
5. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни
визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, що
прийняті в Коледжі (4-бальною або 12-бальною шкалою оцінювання
результатів навчання).
6. Рейтинг за результатами навчання визначається за всіма навчальними
предметами (дисциплінами), за якими у останньому навчальному семестрі
згідно з навчальним планом з відповідної спеціальності здійснюється
семестрове оцінювання.
Середній бал успішності розраховується до сотих одиниць як
середньоарифметичне значення. Враховуються оцінки екзаменів, що визначені
навчальним планом, а також оцінки:
- за диференційованими заліками;
- за курсовими проектами та роботами;
- за всіма видами практик.

7. Рейтинг за результатами участі в науково-технічній та науково-творчій
або громадській роботі, у спортивному житті Коледжу становить 10 відсотків
рейтингового бала студента.
8. За поданням голів циклових предметних комісій, класних керівників
академічних груп, керівників фізичного виховання, органів студентського
самоврядування визначається рейтинг участі студента у науково-технічній та
науково-творчій роботі, громадській роботі та у спортивному житті і з
поясненням та документальним підтвердженням отримання нижченаведених
балів.
9. Додаткові бали за участь студента у науково-технічній та науковотворчій, громадській роботі та у спортивному житті:
-

Науково-технічна та науково-творча робота (Яі)
Показник

Участь в наукових конференціях на
рівні:
- коледжу
- міста
- області
- країни
Перемога в міських, обласних або
всеукраїнських олімпіадах, конкурсах
1 місце
2 місце
3 місце

Кількість балів
4-бальна система 12-бальна система

0,2
0,3
0,4

0,4
0,6
0,8
1,0

0,5
0,3
0,2

1,2
0,8
0,6

од

- Громадська робота: (Я2)
Показник
Інколи виконує окремі доручення
Участь у роботі студентської ради,
добросовісне виконання обов'язків
старости академічної групи
Показник
Участь на постійній основі в
культурно-мистецьких заходах на
рівні:
- коледжу
- міста
- області
- країни

Кількість балів
4-бальна система 12-бальна система
0,4-0,8
0,1-0,3
0,4

0,8
Кількість балів

4-бальна система

12-бальна система

0,1-0,3
0,3
0,4
0.5

0,4-0,8
0,8
1,0
1,2

-

Участь в спортивному житті (Я3)
Кількість балів
4-бальна система 12-бальна система

Показник
Перемога у обласних спортивних
змаганнях
1 місце
2 місце
3 місце
Перемога у міських спортивних
змаганнях
1 місце
2 місце
3 місце
Перемога у спортивних змаганнях
коледжу
1 місце
2 місце
3 місце

0,5
0,4
0,3

1,2
1,0
0,8

0,4
0,3
0,2

1,0
0,8
0,6

0,3
0,2
ОД

0,8
0,6
0,4

Перелік посадових осіб, які до початку екзаменаційної сесії надають
подання щодо додаткових балів завідувачу відділення:

Показник

Посадова особа

Підтверджувальний
документ

Громадська робота
Виконання окремих
доручень
Участь у роботі
студентської ради
Добросовісне виконання
обов'язків старости
академічної групи

Г олова ЦПК,
класний керівник
Г олова
студентської ради

Протоколи засідань ЦПК
Звіт класних керівників
Протоколи засідань
студентської ради

Класний керівник

Звіт класних керівників

Участь в культурномистецьких заходах

Голова ЦПК,
класний керівник

Протоколи засідань ЦПК
Звіт класних керівників

Науково-технічна та науково-творча робота
Участь в наукових
конференціях
Перемога в міських,
обласних або
всеукраїнських
олімпіадах, конкурсах

Голова ЦПК
Голова ЦПК,
класний керівник

Протоколи засідань ЦПК
Протоколи засідань ЦПК
Звіт класних керівників

Спортивна діяльність
Показник
Перемога в спортивних
змаганнях

Посадова особа
Керівник
фізичного
виховання

Підтверджувальний
документ
Протоколи засідань

ЦПК

10. Списки всіх студентів за денною формою навчання за кожною
спеціальністю та кожним курсом з визначеним рейтингом успішності (від
найвищого до найнижчого) підписуються завідувачем відділення та
передаються до стипендіальної комісії не пізніше 3 робочих днів з дати
завершення семестрового контролю, визначеного графіком навчального
процесу.
Форми подання, зведеної відомості семестрового рейтингового балу
студентів та витягу з протоколу засідання Студентської ради наведені у
додатках 1,2,3.
11. Ці списки оприлюднюються Коледжем на офіційному веб-сайті.
12. Стипендіальна комісія на підставі поданих списків студентів по кожному
відділенню за кожною спеціальністю та за кожним курсом та затвердженому
Педагогічною радою Коледжу ліміту стипендіатів, яким буде призначатися
академічна стипендія
за результатами семестрового контролю, приймає
рішення щодо Реєстру студентів, яким на наступний період призначається
стипендія певного виду.
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 (спірні
питання) за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія, на яке
можуть впливати наступні показники:
- кількість пропусків навчальних занять без поважних причин;
- наявність доган за порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
- пріоритетність успішності (для студентів ІІ-ІУ курсів) за дисциплінами з
циклів:
1. професійної та практичної підготовки;
2. природничо-наукової підготовки;
3. гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
У випадку коли відсутні або не подані своєчасно (з різних причин)
відомості по першому або по другому показнику, пріоритетність надається
успішності за дисциплінами з циклів.

Додаток 1

Завідуючій_______________
(назва відділення)
(П.І.Б.)

голови ЦПК
.
**
класного керівника
керівника фізичного виховання
голови студентської ради

(П.І.Б.)

Подання
На підставі рейтингу участі у
^ науково-творчій або науково-технічній роботі
^ громадській роботі
^ спортивному житті
прошу врахувати додаткові бали таким студентам :
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові
студента

Група

Показник

Кількість
балів

Підтверджувальний
документ

1
2

Число

П.І.Б.
(підпис)

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
“Київський енергетичний коледж”
Відділення__________________________________________________
Спеціальність_______________________________________________
Курс_______________________________ _______________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
СЕМЕСТРОВОГО РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ СТУДЕНТІВ
з а _____семестр 201__ - 201__навчального року
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Директор коледжу

Група

Рейтинговий
бал
успішності

_________________

Додаткові
бали

Семестровий
рейтинговий
бал

_______________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділення

Додаток З

ВИТЯГ
з протоколу № ___
засідання Студентської ради
Державного вищого навчального закладу
«Київський енергетичний коледж»
від_________________р.
Присутні:
Слухали: про зарахування додаткових балів до семестрового рейтингу
студентам, що здійснюють роботу в органах студентського самоврядування.
Ухвалили: відповідно до п. 25 Правил призначення і виплати стипендій
студентам Державного вищого навчального закладу « Київський енергетичний
коледж » за І семестр 2016-2017 н .р. зарахувати додаткові бали за роботу в
органах студентського самоврядування наступним студентам:
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові
студента

Група

Посада в органах
студентського
самоврядування

Кількість балів

Голова Студентської ради
(підпис)

( П .І .П .)

