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Порядок формування рейтингу успішності студентів  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка  

для призначення академічних стипендій 

 

1. Порядок формування рейтингу успішності в Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (далі – Коледж) розроблений на 

основі Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, 

курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для 

призначення академічних стипендій, затвердженого наказом МОН №261 від 

20.02.2017 р. та є складовою Положення про порядок призначення і виплати 

стипендії у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка, 

розробленого 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).  

 

2. Коледж розраховує обсяг коштів, необхідний для забезпечення виплати 

академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному 

розрізі з урахуванням: 

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку 

Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених коледжу у 

встановленому порядку; 

затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому 

порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього 

навчального семестру, та їх успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом 

певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку. 

 

3. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за 

регіональним замовленням на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю, і набувають право на призначення академічної стипендії на строк 

до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або 

завершення навчання. 

Вчена рада коледжу  перед початком підведення підсумків кожного 

семестрового контролю у встановленому законодавством порядку визначає: 

загальний ліміт стипендіатів - відсоток стипендіатів, яким призначається 

академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи 

академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) - однаковий для всіх 

відділень, курсів та спеціальностей; 

ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, - може 
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бути різним для відділень, курсів та спеціальностей; 

ліміт стипендіатів з числа 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. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному відділенні, 

курсі за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний семестр буде 

призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі 

успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення 

до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного 

відповідно до пункту 3 цього порядку, на фактичну кількість студентів, які 

навчаються за регіональним замовленням на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю  станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення 

семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його 

початку (для студентів першого року навчання). 

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю студентів, які навчаються за повним та скороченим строками 

навчання, конкретна кількість стипендіатів встановлюється окремо для кожної з 

таких категорій відповідно до визначеного згідно з пунктом 3 цього порядку. 

  

 5. Рейтинг успішності студентів, першого року навчання усіх ступенів 

(освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до 

підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання. 

 

 6. Рейтинги успішності студентів, для призначення академічних стипендій 

на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього 

семестрового контролю на кожному відділенні, курсі і за кожною спеціальністю 

на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів) з 

урахуванням участі у науковій, науково-технічній, творчій діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання 

навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових 

дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні оцінки з 

вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки. Перелік таких 

показників встановлюється вченою радою коледжу не пізніше початку семестру. 

  

 7. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за 

певною спеціальністю та курсі в межах одного відділення за денною формою 

навчання, крім осіб, які: 

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під 

час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не 

з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни 

(навчального предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у 
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тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою 

покращення отриманої раніше оцінки; 

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального 

предмету), не захистили курсової роботи (проекту), звіт з практики, крім осіб, які 

внаслідок тимчасової непрацездатності не склали семестровий контроль у строк, 

визначений навчальним планом; 

виконали навчальне навантаження в кредитах ЄКТС за поточний  

навчальний рік, поточний навчальний семестр,  або з початку навчання в обсязі 

меншому, ніж мінімальний норматив, встановлений навчальним планом для 

відповідного семестру та спеціальності. 

 

8.  Рейтинговий бал студента обчислюється за формулою: 

b
OK
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8.1. iO  – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни (навчального 

предмета) 

8.2. nkkkK  ...21  – сума вагових коефіцієнтів дисциплін 

(навчальних предметів) 

8.3. O  – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) становить 

12 балів.; 

8.4. k — додатній ваговий коефіцієнт визначається:  

- з екзаменаційних предметів k = 1 

- із диференційованих заліків k = 0,75 

8.5. b — додатковий бал за окремі досягнення у науковій діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності. Максимальне значення 

b становить 10 балів.  В перелік основних досягнень для розрахунку 

додаткового балу включаються досягнення, вказані в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Досягнення студентів у науковій діяльності, громадському житті, творчій 

та спортивній діяльності 

                             Показники участі студента у науковій, науково-дослідній 

діяльності * 

Види діяльності Бали 

Призер Перемо

жець 

Коледжні предметні олімпіади, мовні та творчі 

конкурси, І етап МАН 

1  

 

2 
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Обласні, регіональні предметні олімпіади, мовні та 

творчі конкурси, ІІ етап МАН  

4 

 

6 

 

Всеукраїнські предметні олімпіади, мовні та творчі 

конкурси, ІІІ етап МАН  

8 

 

 

10 

Міжнародні предметні олімпіади, мовні та творчі 

конкурси 

10 10 

Публікація статей у фахових журналах та збірниках               7 

Участь та публікація тез доповідей коледжного рівня 

конференцій  

               1 

Участь та публікація тез доповідей регіонального 

рівня конференцій 

2 

Участь та публікація тез доповідей всеукраїнського 

рівня конференцій 

3 

Участь та публікація тез доповідей міжнародного 

рівня конференцій 

4 

Показники участі студента у спортивній діяльності 

Чемпіонат області:  * 

- особистий залік 

- командний залік 

 

3 

2 

 

5 

4 

Чемпіонат України:* 

- особистий залік 

- командний залік 

 

8 

6 

 

10 

8 

Чемпіонат світу та Європи:* 

- особистий залік 

- командний залік 

 

10 

10 

 

10 

10 

Виконання нормативу на присвоєння звання «майстер 

спорту України»* 

10 

Виконання нормативу на присвоєння звання 

«кандидат в майстри спорту України»* 

5 

Участь у спортивно-масових заходах коледжу, 

міста** 

1 

Показники участі студента у творчій діяльності 

Обласні / регіональні конкурси та фестивалі:* 

- особистий залік 

- командний залік 

 

3 

2 

 

5 

4 
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Всеукраїнські / міжнародні конкурси та фестивалі:* 

- особистий залік 

- командний залік 

 

8 

6 

 

10 

8 

Учасник народного колективу художньої 

самодіяльності** 

1 

Показники участі студента у громадській діяльності 

Староста групи** 4 

Голова студентської ради, голова ради гуртожитку 

заступники голови студентської ради, голови 

профспілкового комітету студентів** 

4 

Члени студентської ради та профспілкового комітету** 2 

Участь у волонтерській діяльності та громадських 

організаціях * 

1 

*згідно наданих документів (грамоти, дипломи, копії тез, доповідей тощо) 

**за поданням 

9. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та 

особистого внеску студента. Якщо сума балів студента за участь у науковій 

діяльності, громадському житті та/або спортивній діяльності перевищує 

визначене коледжем максимальне значення, то його додатковий бал 

встановлюється рівним максимальному значенню. 

10. Додаткові бали не нараховуються, якщо студент має більше 20 

пропусків занять без поважних причин протягом семестру. 

11. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого. У разі важливості розташування студентів у рейтингу для 

призначення академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим 

значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення 

місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна 

комісія. 

12. Рейтинг успішності студента формується протягом трьох робочих 

днів після закінчення сесії завідуючими відділеннями відповідно до форми 

(Додаток 1 до Порядку формування рейтингу успішності студентів) за поданням:  

- класних керівників (академічний показник); 

- заступника директора з виховної роботи (показники участі у творчій та 

спортивній діяльності, громадській роботі); 

- голови студентської ради, голови профкому студентів (показники участі у 

громадській роботі); 

- заступника директора з навчально-методичної роботи  (показники участі у 

науковій, науково-дослідній роботі).  

13.  Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження 

стипендіальною комісією. 
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Додаток 1  

до  Порядку формування  рейтингу успішності студентів  

Кременчуцького педагогічного коледжу  

імені А.С. Макаренка для призначення академічних стипендій 

 

 

 РЕЙТИНГ 

успішності студентів курсу _____ 

спеціальності (напрям підготовки)_____________________ 

денної форми навчання за результатами І семестру 2020-21 року 
Всього студентів______ 

За державним замовленням_________ 

№ Прізвище, ім’я по 

батькові  

Рейтинговий бал успішності Примітка 

(пільгова 

категорія) 
Бал за 

навчальні 

досягнення  

(max 90) 

Додаткові 

бали  

(max 10) 

Рейтинговий 

бал студента 

(max 100) 

      

      

      

      

      

      
 


