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1. Пункт 30 викласти в такій редакції:
Рейтинг студентів формується на основі суми балів, набраних студентом за
результатами навчання (складова успішності) та додаткових балів за участь у
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній
діяльності.
Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:
A – складова успішності;
B – додаткові бали.
Складова успішності:

А  С  0,9 , де
С-середній бал за результатами семестрового контролю,

С

О1  О2  ...  Оі
К

Oi – підсумкова оцінка студента з i-ї дисципліни (навчального предмета),
курсової роботи (проекту), практик за чотирибальною або дванадцятибальною
системою оцінювання.
Підсумкові оцінки в 1-му, 2-му і 3-му навчальному семестрі (крім навчальних
груп, що навчаються за навчальним планом на основі повної загальної середньої
освіти), з дисциплін (навчальних предметів), які виставлені за чотирибальною
шкалою оцінювання переводяться в 12-ти бальну шкалу оцінювання згідно таблиці
30.1.
Підсумкові оцінки в 4-му навчальному семестрі з дисциплін (навчальних
предметів), які виставлені за 12-ти бальною шкалою оцінювання переводяться в
чотирибальну шкалу оцінювання згідно таблиці 30.2.
В складову успішності не включаються підсумкові оцінки з дисципліни
«Фізичне виховання».
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Таблиця 30.1. Таблиця відповідності оцінки за 4-бальною шкалою, значенням
12-бальної шкали
Шкала оцінювання
4-бальна
12-бальна

Оцінки

2 3 4 5
3 6 9 12

Таблиця 30.2. Таблиця відповідності оцінки за 12-бальною шкалою, значенням
4-бальної шкали
Шкала оцінювання
12-бальна
4-бальна

Оцінки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

К – кількість дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт (проектів),
практик;
Додаткові бали
Додаткові бали В студент може отримати за види діяльності (Здобутки),
перелічені у стовпці таблиці «Здобутки студента» та в обсягах визначених у стовпці
«Кількість балів». (Таблиця 30.4)
Максимальна кількість балів B для кожного студента залежить від середнього
балу за результатами семестрового контролю (таблиця 30.3), тобто, якщо після
сумування усіх балів результат перевищує максимально допустиму кількість
додаткових балів, B встановлюється рівним максимальній кількості додаткових
балів.
Таблиця 30.3. Відповідність максимальної кількості додаткових балів
середньому балу за результатами семестрового контролю.
Середній бал за 12ти бальною
шкалою
оцінювання

Максимальна
кількість
додаткових балів
для 12-ти бальної
шкали оцінювання

Середній бал за 5ти бальною
шкалою
оцінювання

Максимальна
кількість
додаткових балів
для 4-ри бальної
шкали оцінювання

4,00-6,00

0,4

3,00-3,99

0,3

7,00-9,00

0,7

4,00-4,99

0,4

10,00-12,00

1,0

5,00

0,5
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Таблиця 30.4. Обсяги кількості додаткових балів за участь у науковій,
науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.
Кількість
Кількість
балів для 12- балів для 4Здобутки студента
ти бальної
ри бальної
шкали
шкали
оцінювання
оцінювання
1
2
3
Призер (переможець) Всеукраїнської олімпіади,
1
0,5
конкурсу, конференції
Переможець обласної (регіональної) олімпіади,
0,8
0,4
конкурсу, конференції
Призер обласної (регіональної) олімпіади, конкурсу,
0,6
0,3
конференції
Переможець регіонального (обласного) конкурсу
0,4
0,2
(спортивних змагань)
Учасник
обласної
(регіональної)
олімпіади,
0,4
0,2
конкурсу, конференції
Голова студентської ради
0,4
0,2
Призер
регіонального
(обласного)
конкурсу
0,2
0,1
(спортивних змагань)
Член студентської ради
0,2
0,1
Староста групи
0,2
0,1
Староста студентського гуртожитку
0,2
0,1
Член комітету студентської профспілки (за
0,1
0,05
службовим
поданням
голови
студентської
профспілки, при умові, що студент виконував
доручення голови студентської профспілки)
Подяки, оголошені за участь у заходах коледжного,
0,1
0,05
міського,
обласного,
всеукраїнського
та
міжнародного рівнів.
Учасник художньої самодіяльності (за службовим
0,1
0,05
поданням заступника директора з виховної роботи)
Учасник регіонального (обласного) конкурсу
0,1
0,05
(спортивних змагань)
Додаткові бали зараховуються до рейтингу студента у випадку наявності
підтверджуючих документів.
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У рейтингу успішності студенти
(зменшенням) рейтингового балу.

впорядковуються

за

незростанням

У випадку, якщо у рейтингу студенти набирають однакову кількість балів
(однаковий рейтинговий бал), вища позиція надається студентам, які відповідають
показникам, що наведені нижче у порядку пріоритетності:
1. Відсутність дисциплінарних стягнень (попереджень, доган);
2. Більше значення складової навчальних досягнень;
3. За результатами семестрового контролю мають лише оцінки «Добре» та
«Відмінно»;
4. За результатами семестрового контролю мають меншу кількість оцінок
«Задовільно»;
5. За результатами семестру мають меншу кількість пропусків навчальних занять
без поважних причин.
2. До пункту 33 додати:
9) дітей-інвалідів, інвалідів 1-3 групи;
10) осіб, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім'ї;
11) соціальні стипендії, які отримуються студентами за рішенням Верховної Ради.
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