Додаток 2
ПОРЯДОК
формування рейтингу успішності студентів КЕБ ДНУ ім. О.Гончара
для призначення академічних стипендій
1. У КЕБ ДНУ ім. О.Гончара Рейтинг успішності формується тричі на рік:
за результатами контролю знань за І семестр, результатами контролю знань за
ІІ семестр (кінець навчального року) та на початку нового навчального року для
студентів першого року навчання.
2. У КЕБ ДНУ ім. О.Гончара Рейтинг формується за 100-бальною шкалою.
Максимальна кількість балів в Рейтингу, яку може отримати студент за
успішність – 90 балів. Решту 10 балів студент може отримати за іншими
критеріями своєї діяльності протягом семестру за поданням відповідальних осіб
за участь:
- у культурно-масовій роботі коледжу – за поданням завідувача
відділенням;
- у семінарах, конференціях, конкурсах та олімпіадах регіонального та
обласного рівня – за поданням голів відповідних циклових комісій;
- у змаганнях з певних видів спорту – за поданням керівника фізичного
виховання;
- у роботі органів студентського самоуправління – за поданням завідувача
відділенням;
- у науковій роботі – за поданням методиста коледжу.
За кожним з критеріїв студент може отримати до 2 балів. Відповідальна
особа подає до стипендіальної комісії список з прізвищами студентів для
призначення додаткового балу за підсумками семестру. Відповідальна особа
(крім голів циклових комісій) може подати список у кількості до п’яти
студентів.
4. Критерії для призначення додаткових балів до рейтингу студентів:
- За участь у культурно-масовій роботі коледжу:
1) Участь в обласних творчих заходах – 1 бал;
2) Участь у районних та міських заходах – 0,6 бала;
3) Участь у творчих заходах коледжу – 0,4 бали.
- За участь у семінарах, конференціях, конкурсах та олімпіадах
регіонального та обласного рівня:
1) Участь у обласних та регіональних конференціях, конкурсах та
олімпіадах – 0,8 бала;
2) За зайняте призове місце в предметних олімпіадах та конкурсах коледжу
– 0,7 бали;
3) Активна участь у заходах в межах плану роботи циклової комісії – 0,5
бала.
- За участь у змаганнях з певних видів спорту:
1) За зайняте призове місце у обласних спортивних змаганнях – 1 бал;
2) За зайняте І місце у спортивних змаганнях коледжу – 0,6 бала;
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3) За участь в інших спортивних заходах та змаганнях та постійне
відвідування спортивних гуртків коледжу – 0,4 бали;
- За участь у роботі органів студентського самоуправління:
1) За очолювання Студентської ради КЕБ ДНУ ім. О.Гончара – 0,8 бала;
2) За активну участь у роботі секцій Студентської ради КЕБ ДНУ ім.
О.Гончара – 0,6 бала;
3) За відповідальне ставлення до виконання обов’язків старости
академічної групи – 0,6 бала.
- За участь у науковій роботі:
1) За участь у міжнародних, всеукраїнських наукових заходах – 1 бал;
2) За участь у написанні науково-дослідних робіт, оцінених найвищими
балами і занесені до каталогу кращих конкурсних робіт – 0,5 бала;
3) За публікації наукових тез за результатами конференцій – 0,5 бала.
4. Навчальні досягнення студентів КЕБ ДНУ ім. О.Гончара з вивчення
певної навчальної дисципліни визначаються за 5-бальною шкалою оцінювання.
5. За результатами семестрового контролю знань керівники навчальних
груп подають до відділення відомість з розрахунком середнього балу кожного
студента, який округлюють до сотих за правилами округлення, на підставі
семестрових оцінок (якщо вивчення дисципліни не закінчилося), заліків,
екзаменів. Для розрахунку середнього балу також враховуються оцінки за
практики та курсові роботи. Відомість підписує крім керівника, староста групи.
6. З метою формування Рейтингу керівники навчальних груп складають
зазначену відомість за шкалою оцінювання, описаною вище, та переводять в
90-бальну, застосовуючи коефіцієнт 18.
7. Переведений в 90-бальну шкалу середній бал округлюють до сотих за
правилами округлення.
8. На підставі відомостей середнього балу від керівників навчальних груп
та подання відповідальних осіб за певними критеріями формується Рейтинг за
кожною спеціальністю та кожним курсом навчання, який затверджується
завідувачем відділення.
9. До рейтингу не включаються особи, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю з будь-якої навчальної дисципліни не відпрацювали всі види робіт
під час вивчення модуля, передбачені робочою програмою і мають не
задовільні оцінки за модуль («2» і менше за 5-бальною системою оцінювання
або «н/а»).
Рішенням директора КЕБ ДНУ ім. О.Гончара таким особам, за їх заявою,
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 відповідною спеціальністю. У разі коли
у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої
освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним
замовленням;
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
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- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок
(застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр
2016/17 навчального року);
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни.
10. У випадку однакової кількості балів у Рейтингу студентів, вища
позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні
досягнення. Якщо бал рейтингу залишається однаковим, то перевага надається
тому студенту, у якого:
- вищий бал Рейтингу, розрахований з більшою точністю, але не більше 4-х
знаків після коми;
- менша кількість пропусків занять без поважних причин;
- менша кількість трійок;
- вищий середній бал з дисциплін, які входять до складу комплексного
державного кваліфікаційної екзамену (для випускних груп) або середній бал з
профільних дисциплін, які вивчались на певному курсі, за поданням голів
циклових комісій.
Дані критерії застосовуються в тому ж порядку, в якому вони викладені в
попередньому абзаці.
11. Рейтинг, відповідно до якого студентам КЕБ ДНУ ім. О.Гончара
призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року
навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі
конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до КЕБ ДНУ ім. О.Гончара.
Такий рейтинг формується згідно Правил прийому на навчання до КЕБ ДНУ ім.
О.Гончара з врахуванням балів ЗНО з визначених КЕБ ДНУ ім. О.Гончара
предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або
оцінок отриманих при складанні вступних випробувань у КЕБ ДНУ ім.
О.Гончара (для осіб, які мають право складати вступні випробування) та
середнього балу атестату про повну загальну середню освіту.

