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ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОЛОЖЕННЯМ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ
СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ
У зв’язку з затвердженням нових Постанов Кабінету міністрів від 28.12.2016
року № 1045, 1047, 1050, щодо стипендіального забезпечення
НЕОБХІДНО:
1. Класним керівникам навчальних груп ознайомити на класних годинах всіх
студентів з змінами у Порядку призначення і виплати стипендій (Постанова
Кабінету міністрів від 28 грудня 2016 року № 1050), а саме:
1) рейтинги, відповідно до яких студентам ВНКЗ «Одеське педагогічне
училище» призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом
наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього
навчального семестру за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі
успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у
науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких
спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності (але не більше ніж
0,3 бала). При цьому складова успішності повинна становити не менше 90
відсотків рейтингового бала, який розраховується за 5-ти бальною системою.
Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є
однаковою для студентів, які навчаються на одному курсі за однією
спеціальністю.
Рейтинговий бал розраховується як сума середнього балу успішності за
останній семестр навчального року (подання класного керівника) та додаткового
бала, за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та
спортивній діяльності. До стипендіальної комісії керівники структурних
підрозділів подають подання з списком студентів, яким встановлюються
додаткові бали, а саме мають право встановлювати 0,1 бала:
1. Завідувач відділення - старостам навчальних груп за активну участь у
науково-технічній діяльності, відмінне виконання покладених обов’язків.
2. Завідувач з навчально-виробничої практики - старостам з практики за активну
участь у науково-технічній діяльності, за відмінне виконання покладених
обов’язків.
3. Заступник директора з виховної роботи (або культорганізатор) за активну
участь у громадському житті (підготовка та участь у культурно-масових

заходах, конкурсах, святах, що проводяться в училищі) та роботі Ради
студентського самоврядування.
4. Методист училища студентам, що приймають активну участь у внутрішніх
наукових заходах ВНКЗ «Одеське педагогічне училище», міжнародних,
всеукраїнських, обласний олімпіадах, тощо.
5. Керівник фізичного виховання студентам, які приймають активну участь у
спортивних іграх та змаганнях ВНЗ І-ІІ р.ак. Одеської області, та спортивномасових заходах ВНКЗ «Одеське педагогічне училище».
6. Голова профкому студентам за активну участь у громадському житті, роботі
та заходах профспілкового комітету.
Рішення про встановлення рейтингового балу приймає стипендіальна комісія
для кожного студента окремо, кожний студент може мати не більше 0,3
додаткового балу.
2) до рейтингу не включаються особи, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу
кількість балів, ніж межа незадовільного навчання, а саме у разі оцінювання за 12бальною системою – 4 (чотири) бала, за 5-ти бальною системою – 3 (задовільно).
станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета
(дисципліни).
У разі однакового рейтингового бала стипендіальна комісія, для
визначення порядку розташування студентів у рейтинговому списку враховує
наявність:
* додаткових балів,
* статусу дитини-інваліда, або інваліда І-ІІІ групи,
* статусу дитини з багатодітної родини,
* якщо дитина виховується у неповній сім’ї (одним з батьків),
* рекомендацій класного керівника у поданні на призначення стипендії (
участь у заходах, що проводяться в училищі; кількість пропущених занять без
поважних причин; запізнення на навчальні заняття, наявність порушень Правил
внутрішнього розпорядку та інше);
* кількість оцінок 5 (відмінно) та 10,11,12 балів;
* для студентів І-ІІ курсів середній бал перераховується за 12-бальною
системою,
В. о. директора училища
В.о. голови профкому, зав. відділення
Голова РСС

В. П. Горанська
Т.Г. Долинська
Р.І. Антрушина

У зв’язку з затвердженням Постанов Кабінету міністрів від 28.12.2016 року
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