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1. Загальні положення

1.1 Порядок формування рейтингу у Васильківському коледжі
Національного авіаційного університету визначається Правилами призначення
стипендій, затвердженими педагогічною радою відповідно до Порядку
призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) за погодженням з органом
студентського самоврядування.
1.2 Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу
здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.
2. Обов’язкові вимоги до формування рейтингу:

2.1.Рейтинг успішності (далі - рейтинг) складається на підставі об’єктивних та
прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень з кожного
навчального предмета.
2.2.До рейтингу включаються всі студенти Васильківського коледжу НАУ, які
навчаються на денній формі навчанняза державним замовленням за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету за відповідним курсом.
2.3. Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються
академічні стипендії протягом першого року навчання до першого
семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого
ними під час вступу до навчального закладу.
2.4.Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються
академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за
результатами останнього навчального семестру за кожним курсом на підставі
успішності з кожної
навчальної дисципліни
з урахуванням участі у
громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності
повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала.
2.5.Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце студента у
рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному
курсіза державним
замовленням за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету.
2.6.Навчальні досягнення студентів ІІ-ІV курсів з вивчення навчальних
предметів спеціального циклу визначаються у балах за п’ятибальною шкалою
оцінювання.
2.7.Навчальні досягнення студентів І-IІ курсів з вивчення навчальних
предметів загальноосвітньої підготовки, визначаються у балах за
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дванадцятибальною шкалою оцінювання.
2.8.Середній бал успішності студентів І-ІІ курсу обчислюється за
п’ятибальною шкалою оцінювання шляхом переводу оцінок за шкалою:
10-12 балів - 5 балів
7 - 9 балів - 4 бали
4-6 бали - 3 бали
1-3 бали - 2 бали
Рейтинг за результатами навчання визначається за всіма навчальними
дисциплінами, за якими у останньому навчальному семестрі згідно з
навчальним планом з відповідної спеціальності здійснюється семестрове
оцінювання.
Семестрова рейтингова оцінка розраховується в балах і визначає середній
бал якісної успішності.
Середній бал успішності розраховується до тисячних одиниць як
середньоарифметичне значення. Враховуються оцінки екзаменів, що визначені
навчальним планом, а також оцінки:
 за диференційованими заліками;
 за курсовими проектами та роботами;
 за навчальною практикою;
 підсумкова оцінка.
Перші позиції рейтингу займають студенти, які мають оцінки «відмінно».
Наступну позицію рейтингу займають студенти, які мають
оцінки
«відмінно» та «добре».
Потім займають рейтингові місця студенти, які мають середній бал
успішності «добре» та вищий, але мають 1-2 оцінки«задовільно».
3.До рейтингу не включаються особи, які:
3.1.До дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета
(дисципліни) та мають академічну заборгованість.
Рішенням начальника коледжу таким особам може встановлюватися строк,
протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш
як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним
планом за відповідноюспеціальністю. У разі коли у визначений строк
академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає
відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.
3.2.Під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше незадовільних
оцінок.
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4.Процедура визначення ліміту стипендіатів
4.1.Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
Педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне
забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку,
визначає однаковий для всіх курсів ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового
контролю. Цей показник,відповідно до Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»),
встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості
студентів денної форми навчання, які навчаються за державним
замовленням на певному курсі станом на перше число місяця, наступного за
датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для
відповідних курсів.
4.1.1.Для складання рейтингу
студентів кожного курсу залучаються
куратори груп.
4.2.Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за
другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт
осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного
бала, здобутого під час вступу до Васильківського коледжу НАУ.
4.3.Серед студентів, які отримали однаковий бал успішності за рейтингом
(до 0,001), перевага для призначення стипендії надається студенту, який,
окрім навчальних досягнень, також має:
4.3.1.Статус соціально незахищеної категорії громадян:
діти-інваліди;
діти з малозабезпеченої сім’ї
діти з багатодітної сім’ї;
- студенти з дітьми до 3 років.
4.3.2.Особливі досягнення:
є переможцем виконавських конкурсів, олімпіад, конференцій
різнихрівнів, на яких захищається честь навчального закладу;
- є активним учасником концертних заходів у навчальномузакладі;
-

- є активним представником у громадському житті навчального
закладу(член ради студентського самоврядування, староста академічної
групи);
є активним учасником спортивних заходів, на яких захищається
честьнавчального закладу.
Перевага надається відповідно до викладеного порядку особливих
статусівта досягнень.
-
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4.4. Підсумковий рейтинговий показник (рейтинг) студента визначається за
формулою:
R RнавRдод0,1
де Rнав - середній бал якісної успішності
Rдод R1  R2  R3  R4  R5
R1 – участь в громадській роботі;
R2 – участь в творчо-пошуковій роботі;
R3 – участь в культурно-масовій роботі;
R4 – участь в спортивно-оздоровчому житті;
R5 – показник який враховує пропуски занять без поважних причин, який
розраховується за формулою:
R5  K  0,01, (для 5-ти бальної системи)
R5  K  0,024 (для 12-ти бальної системи)
де К – кількість пропусків без поважних причин;
0,01 (0,024)– коефіцієнт, який визначає долю пропусків від загальної
кількості аудиторних годин в семестрі.
4.4.1. Успішність вивчення певної навчальної дисципліни вимірюються у
балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними
відповідними цикловими комісіями у залежності від обсягу та складності
навчального матеріалу, трудомісткості підготовки та кожного контрольного
заходу, що передбачений навчальним планом. 4.4.2. Рейтинг за результатами
участі у громадському житті та спортивній діяльності становить до 10
відсотків рейтингового бала студента. 4.4.3. Додаткові бали за участь студента
у громадському житті та спортивній діяльності:
Громадська робота: (R1)
R1

Для 12-ти
бальної
системи

Для 5-ти бальної
системи

Max.
Пасивне ставлення до громадського життя
Інколи виконував окремі доручення
Бере активну участь у громадському житті
коледжу, міста і т.д.
Має
відповідальне
громадське
навантаження (староста, член студентської
ради тощо) та добросовісно його
виконує,взірець для інших.

1,2
0
0,1-0,5
1-1,2

0,5
0
0,1-0,3
0,1 – 0,5

0,6-1,2

0,5

Творчо – пошукова: (R2)
5

(R2)

Для 12-ти
бальної
системи

Для 5-ти бальної
системи

Max.
Не брав участі в жодних видах цієї роботи
Допомагав в організації та проведенні
заходів цього спрямування
Брав участь в одному з відповідних
заходів

1,2
0
0,1-0,4

0,5
0
0,1

0,5 – 0,7

0,2

0,8-0,9

0,3 – 0,4

1-1,2

0,5

Для 12-ти
бальної
системи

Для 5-ти бальної
системи

1,2
0
0,1-0,4
0,5-0,7

0,5
0
0,1
0,2

0,8-0,9

0,3-0,4

1-1,2

0,5

Для 12-ти
бальної
системи

Для 5-ти бальної
системи

1,2
0

0,5
0

0,1-0,4

0,1

0,5-0,7

0,2

0,8-0,9

0,3-0,4

1-1,2

0,5

Постійний учасник творчо – пошукових
заходів або проектів різного рівня
Посідав
призові місця у відповідних
заходах
(конференціях,
конкурсах,
турнірах)
Культурно – масова робота: (R3)
(R3)
Max.
Не брав участь в культурно - масовій
Брав участь в підготовці в окремих заходів
Брав участь у заходах групи, циклу,
коледжу
Брав активну участь у загальних заходах
коледжу, міста є учасником колективу
худ.самодіяльності
Займав призові місця
в культурно –
масовій роботі
Спортивно – оздоровче життя: (R4)
(R4)
Max.
Не брав участь в спортивно – оздоровчих
заходах
Брав участь в окремих спортивно –
оздоровчих заходах групи, коледжу
Брав активну
участь у спортивно –
оздоровчому житті коледжу,
Є постійним
учасником змагань за
коледж у складі спортивної команди
Займав призові місця в змаганнях різного
рівня
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4.5.Рейтинг студентів, які навчаються на денній формінавчання за
державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного
бюджетуза відповідними курсом, оприлюднюється на офіційному вебсайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після
прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.
4.6.За поданням стипендіальної комісії начальник коледжу затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення
стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Правилам
призначення і виплати стипендій.
4.7.На підставі реєстру осіб, яким призначаються стипендії, формується
наказ про призначення стипендій студентам І-ІУ курсів.
4.8.Всі інші питання, які не врегульовані цим Порядком вирішуються
відповідно до чинного законодавства.

5.Нормативна база
Правила розроблено на підставі:
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної
Ради. - 2014. - № 37, 38.
Постанов Кабінету Міністрів України»:
«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» № 266;
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних
стипендій» № 1043;
«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів» № 1045;
«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах,
наукових установах» № 1047;
«Деякі питання стипендіального забезпечення» № 1050.
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