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Передмова

Мета - стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів 
очної (денної) форми навчання через визначення рейтингу студентів для 
підвищення якості знань та об'єктивності їх оцінки, запровадження здорової 
конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, 
свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і 
розвитку їх творчих здібностей на основі:

- використання семестрових рейтингових оцінок для призначення 
стипендій студентам, надання студентам додаткових заохочень, 
матеріальної допомоги;
-накопичення студентом балів за участь у громадському житті та 
спортивній діяльності.
Правила про порядок визначення рейтингу студентів для призначення 

академічних і соціальних стипендій студентам Автотранспортного коледжу 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (надалі -  
Правила) є нормативним документом, що регламентує порядок використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати академічних і 
соціальних стипендій.

Нормативна база:
Правила розроблено на підставі:

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 
Верховної Ради. -  2014. -  № 37, 38.

2. Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти. -  К. : Ленвіт, 2006. -  35 с.

Постанов Кабінету Міністрів України»:
3. «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» № 266 від 26.04.2015.
4. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати 
академічних стипендій» № 1043 — редакція від 28.12.2016.

5. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів» № 1045 — редакція від 28.12.2016.

6. «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 
закладах, наукових установах» № 1047 — редакція від 28.12.2016.

7. «Деякі питання стипендіального забезпечення» № 1050 — редакція від 
28.12.2016

Та іншими документами Міністерства освіти і науки України.



1 Означення термінів та понять

Рейтинг студента — це його порядкова позиція серед студентів певного 
курсу певної спеціальності, визначена після закінчення семестру на підставі 
його відповідних рейтингових оцінок.

Семестрова рейтингова оцінка -  це індивідуальний показник 
успішності студента, тобто інтегральна числова оцінка його знань та вмінь за 
окремий семестр. Цю оцінку розраховують за семестровими оцінками з 
навчальних дисциплін.

Результати навчання -  результати оцінювання загальних чи 
професійних компетенцій, набутих студентом після завершення процесу 
вивчення навчального матеріалу навчальної дисципліни. Результати 
навчання (тобто те, що студент повинен знати, розуміти або вміти 
продемонструвати після завершення процесу навчання) визначаються за 
відповідними критеріями оцінювання знань та вмінь.

Семестровий контроль -  екзамен або диференційований залік з 
навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою 
навчальної дисципліни за семестр.

Диференційований залік -  це семестровий контроль, який полягає у 
підведенні підсумку виконання курсових проектів (робіт), проходження 
практики, засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної
дисципліни.

Екзамен -  оцінювання результатів навчання студента із вивчення 
навчального матеріалу навчальної дисципліни за результатами поточного та 
екзаменаційного контролів.

Підсумковий контроль -  модульній або семестровий контролі, які 
проводяться з метою оцінювання результатів навчання на окремих його 
етапах.

Атестація студента з навчальної дисципліни -  виставлення викладачем 
семестрової оцінки за державною шкалою на підставі семестрової оцінки з 
цієї навчальної дисципліни. Атестація студента з конкретної навчальної 
дисципліни проводиться під час:

- останнього тижня навчального семестру;
-тижнів, відведених для складання екзаменів.

2 Основні положення

2.1 Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в коледжі за 
державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду 
державного (відповідного місцевого) бюджету -  студентів денної форми 
навчання Автотранспортного коледжу Національного технічного 
університету «Дніпропетровська політехніка» (надалі — Студенти).

2.2 Порядок формування рейтингу для призначення стипендій в коледжі 
визначається відповідно до цих Правил, затверджених педагогічною радою



коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування та 
первинною профспілковою організацією.

2.3 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.

2.4 Рейтинг, відповідно до якого студентам коледжу призначаються і 
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 
отриманого ними під час вступу до Автотранспортного коледжу 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (надалі -  
Коледж).

2.5 Рейтинги, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і 
виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних 
семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру на 
підставі успішності з кожної дисципліни з урахуванням участі у науково- 
технічної діяльності, громадському житті, творчій та спортивної діяльності 
(рейтинг формується на основі показників Додатку). У випадку, коли студент 
за загальною сумою балів отримав за участь у науково-технічної діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивної діяльності понад 100 балів, його 
кінцевий рейтинговий показник дорівнює 100 балам. Складова успішності 
становить 90 відсотків рейтингового бала.

Підсумковий рейтинговий показник (рейтинг) студента визначається як:
Я = ̂ -0,9+Д„

де Rn ■- рейтинг за результатами навчання (п.5);
Rm - рейтинг за результатами участі у науково-технічної діяльності,

громадському житті, творчій та спортивної діяльності (використовується для 
розрахунку рейтингу починаючи з весняного, другого семестру 2016/2017 
навчального року).

2.6 Процедура визначення рейтингового бала, що визначає 
консолідоване місце особи у рейтингу, є однаковою для всіх студентів 
коледжу.

2.7 Процедура визначення консолідованого показника успішності*, що 
установлює місце певної особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів 
вищої освіти, які навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю в 
коледжі.

2.8 Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної 
дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями 
оцінювання, що прийняті в коледжі (100 бальна шкала оцінювання 
результатів навчання).

2.9 Успішність вивчення певної навчальної дисципліни вимірюються у 
балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, у залежності від 
обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, що 
передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений 
освітнім (навчальним) планом.



__________  *  консолідований показник успішності здобувана вищої освіти
показник, що визначає рейтинг певного здобувана вищої освіти за всіма 

навчальними предметами (дисциплінами), за якими у  останньому 
навчальному семестрі згідно з навчальним планом з відповідної спеціальності 
(напряму підготовки) здійснюється підсумкове оцінювання;

З Порядок формування рейтингу

3.1 До рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 
контролю з будь-якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів, 
ніж визначена в Коледжі межа незадовільного навчання (60 балів). Наказом 
директора коледжу, за поданням завідувачів відділеннями таким особам 
може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити 
результати навчання, але не більш як до дати початку наступного 
навчального семестру згідно з освітнім (навчальним) планом за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки). 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 освітнім (навчальним) планом, мають 
академічну заборгованість*;

- 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 дисципліни.

3.2 Рейтинг академічної успішності, підсумковий рейтинг студента з 
урахуванням рейтингу академічної успішності та участі у громадському 
житті та спортивній діяльності для подання стипендіальній комісії 
складається завідувачами відділень, які призначені відповідальними за 
складання рейтингу за дорученням (розпорядженням) директора коледжу.

Порядкова позиція серед студентів певного курсу визначає рейтинг 
студента після закінчення кожного семестру на підставі його відповідної 
семестрової рейтингової оцінки. Цю оцінку розраховують за семестровими 
оцінками з навчальних дисциплін.

3.3 Семестрова рейтингова оцінка здобувана вищої освіти 
розраховується в балах (100 бальна система оцінки) і визначає середній бал 
успішності.



3.4 Середній бал успішності розраховується до сотих одиниць як 
середньоарифметичне значення. Враховуються оцінки екзаменів, що 
визначені освітнім (навчальним) планом, а також оцінки:

- за диференційованими заліками;
- за курсовими проектами та роботами;
- за навчальною, виробничою та переддипломною практиками 

(враховуються під час призначення стипендії на весняний семестр або згідно 
з графіком освітнього (навчального) процесу).

4. Порядок реалізації рейтингу успішності 
здобувачів вищої освіти

4.1 Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 
контролю стипендіальна комісія Коледжу, з урахуванням видатків на 
стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу у встановленому 
порядку, визначає однаковий для обох спеціальностей (напрямів підготовки) 
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 
результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється 
45 відсотків від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 
навчаються за державним (регіональним) замовленням за певною 
спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, 
наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальними планами спеціальностей (напрямів підготовки).

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 навчального закладу.

4.3 У рейтингу успішності студенти впорядковуються за рейтинговим 
балом.

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.

4.4 Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не 
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною 
комісією.

5. Умови нарахування балів до рейтингу здобувана вищої
освіти для призначення стипендії, з урахуванням участі у 

громадському житті та спортивній діяльності

5.2 Додаткові бали за участь у науково-технічної діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивної діяльності (до 10 балів у



рейтингової оцінки) встановлюються на підставі клопотання куратора, 
старости та профорга групи, завідуючого відділенням або відповідного 
керівника структурного підрозділу коледжу та встановлюється в балах за 
кожне із таких досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума додаткових балів студента перевищує встановлений рівень, 
то його додатковий бал встановлюється рівним 10.

Рекомендовані таблиці оцінки досягнень студентів затверджуються на 
засіданні стипендіальної комісії

5.1 Випадки, не передбачені даним Правилами, особливі обставини та 
ситуації щодо призначення стипендії розглядаються на підставі заяви
студента та обґрунтованого подання завідувача відділенням і вирішується
стипендіальної комісією в межах її повноважень.

Прикінцеві положення

Відповідальність за своєчасне проведення рейтингу і правильність 
визначення порядкової позиція серед здобувачів вищої освіти певного курсу 
обох спеціальностей, що є основою для призначення академічних та 
соціальних стипендій відповідно до діючих Правил несуть завідувачі 
відділеннями та директор коледжу.

В.о. заступника директора 
з навчально-виробничої роботи А.С. Семеніхіна

Юрисконсульт О.Б. Якобчук



Таблиця рейтингової оцінки участі студента у науково-технічній діяльності
Додаток 1

Бал

Показники Рівень Результат
Науково-
практичні

конференції

Конкурси
творчих

робіт

Науково-
дослідницька

діяльність

Олімпіади
3

дисциплін

Технічна
творчість
(гурткова
робота)

Інше

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Всеукраїнський
Переможець,

призер
9 Учасник
8

Обласний
Переможець

7 Призер
6 Учасник
5

Міський
Переможець

4 Призер
3 Учасник
2 AT

Державного 
ВНЗ «НГУ»

Переможець

1
Призер

1) «Науково-практичні конференції» -  графа для оцінки досягнень і здобутків студенів, які були представлені на наукових 
конференціях.

2) «Конкурси творчих робіт» -  графа для оцінки досягнень і здобутків студенів за результатами конкурсів творчих робіт. 
Конкурси творчих робіт оцінюються як за рівнем проведення, так і за місцем, яке студенти у них посіли.
3) «Науково-дослідницька діяльність» - графа для оцінки досягнень і здобутків студентів, які були представлені на науково- 

дослідницьких конференціях.
5) «Технічна творчість (гурткова робота)» - графа для оцінки досягнень роботи студентів в межах гурткової роботи коледжу.
6) «Інше» - графа, що відображає інші досягнення студентів, що не увійшли до перших п’яти граф.

Серед інших досягнень можуть бути нагороди переможців та учасник конкурсів фахової майстерності та переможці науково- 
виробничих конференцій, які проходять на базі коледжу.



Таблиця рейтингової оцінки участі студента у громадській діяльності
Додаток 2

Бал

Показники
Рівень Результат

Гуртожитки Рада студентів Студентські
ініціативи

Громадські
організації

Культурно-
освітня Інше

1 2 3 4 5 6 7 8

10 УМПОДССС
УВЗПРСС

ОГЗМР
УГЗМР

УКФВР,
II всо, о

Міжнародний
Всеукраїнський

Переможець
Призер

Учасник
9 ОГЗВР УКФРР, о Регіональний
8 ГРСТ УГЗВР І всо, о

АТ ДВНЗ НГУ

Переможець
7 ЗГРСТ, СРСТ ОГЗРР І всо, о Призер

6 ЧВРУ, ГДРСУ УГЗРР УКФТ,
І всо, о Учасник

5 ГСРГ ГРСВ ГСІ ОГЗМР о
Відділення

Переможець
4 ЧСРГ ГДРСВ УГЗМР о Призер
3 СПГ ДКСТ ЧСІ чго УКФВ, о Учасник
2 ОВЗГ ск о Груповий Призер
1 СКГ, УВЗГ САГ о Учасник

Умовні позначки:
1 -  «Гуртожитки» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента при здійсненні організаційної роботи та участі у студентському самоврядуванні 
гуртожитку коледжу
1.5 ГСРГ -  голова студради гуртожитку
1.4 ЧСРГ -  член студради гуртожитку
1.2 ОВЗГ -  організатор виховних заходів гуртожитку
1.1 СКГ -  староста кімнати гуртожитку; УВЗГ -  учасник виховних заходів гуртожитку 
110 СПГ -  староста поверху гуртожитку

2 -  «Рада студентів» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента при забезпеченні участі у роботі студентського самоврядування 
2.11 УМПОДССС -  учасник міжнародних програм з обміну досвідом у сфері студентського самоврядування
2.10 УВЗПРСС -  учасник всеукраїнських заходів щодо питань роботи студентського самоврядування 
2.8 ГРСУ -  голова ради студентів коледжу
2.7 ЗГРСТ - заступник голови ради студентів коледжу, СРСТ -  секретар ради студентів коледжу
2.6 ЧВРТ -  член педагогічної ради коледжу, ГДРСТ-голова департаменту ради студентів коледжу
2.5 ГРСВ -  голова ради студентів відділення



2.4 ГДРСВ -  голова ради студентів відділення
2.3 ДКСУ -  делегат на конференцію студентів коледжу
2.2 СК -  староста курсу
2.1 САГ -  староста академічної групи

3 -  «Студентські ініціативи» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у роботі окремих студентських об’єднань
3.5 ГСІ -  голова студентської ініціативи
3.3 ЧСІ -  член студентської ініціативи

4 -  «Громадські організації» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у роботі громадських організацій 
4.11 ОГЗМР -  організатор громадських заходів міжнародного рівня
4.10 УГЗМР -  учасник громадських заходів міжнародного рівня
4.9 ОГЗВР -  організатор громадських заходів всеукраїнського рівня
4.8 УГЗВР -  учасник громадських заходів всеукраїнського рівня 
4.7 ОГЗРР -  організатор громадських заходів регіонального рівня
4.6 УГЗРР -  учасник громадських заходів регіонального рівня
4.5 ОГЗМР - організатор громадських заходів місцевого рівня
4.4 УГЗМР -  учасник громадських заходів місцевого рівня
4.3 ЧГО -  член громадської фракції

5 -  «Культурно-освітня» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента при участі у культурологічних, мистецьких, освітніх (позанавчальних) 
заходах різних рівнів
5.11 УКФМР -  учасник культурного фестивалю міжнародного рівня, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.10 УКФВР -  учасник культурного фестивалю всеукраїнського рівня, IIВСО -  переможець (учасник, призер) другого етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.9 УКФРР -  учасник культурного фестивалю регіонального рівня, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.81 ВСО -  переможець першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.7 І ВСО -  призер першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.6 УКФТ -  учасник культурного фестивалю коледжу, І ВСО -  учасник першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, О -  учасник 
різноманітних навчальних олімпіад
5.5 О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.4 О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.3 УКФВ -  учасник культурного фестивалю відділення, О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад
5.2 О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад 
5.1 О -  учасник різноманітних навчальних олімпіад

6 -  «Інше» -  графа для оцінки досягнень та здобутків студента, які не увійшли до перших п’яти граф



Додаток З

Таблиця рейтингової оцінки участі студента у спортивній діяльності

Бал Рівень Змагання з різних видів 
спорту Результат Звання Інше

10 Міжнародний Переможець, призер

9

Всеукраїнський

Переможець Майстер спорту

8 Призер

7 Учасник

6
Обласний

Переможець Кандидат у майстри 
спорту

5 Призер

4
Міський

Переможець І розряд

3 Призер

2
AT Державного 
ВНЗ «НГУ»

Переможець
Масові розряди

1 Член збірної команди


