
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні питання 
 

1.1. Порядок формування рейтингу успішності для призначення стипендії  

(далі – Порядок) студентам  Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора 

(далі - Коледж) визначається Правилами призначення стипендій та розроблено 

з метою визначення процедури формування рейтингу студентів та створення 

реєстру осіб, які претендують на отримання стипендії. 

1.2. Затвердження та оприлюднення формування рейтингу здійснюється не 

пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом 

навчального року зміни до такого порядку не вносяться. 

 

2. Обов’язкові вимоги до формування рейтингу: 

2.1. Рейтинг успішності (далі - Рейтинг) складається на підставі 

об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 

з  кожного навчального предмета (дисципліни). 

2.2. До Рейтингу включаються всі студенти Коледжу, які навчаються за 

денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю. 

2.3. Рейтинг, відповідно до якого студентам Коледжу призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 

першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 

здобутого ними під час вступу до Коледжу. У випадку рівної кількості 

конкурсного балу рейтинговий список впорядковується: 

- за середнім балом додатка до документа про освіту від більшого до 

меншого; 

- з врахуванням вищого балу з предмету, що має більший ваговий 

коефіцієнт (спеціальний клас); 

- з врахуванням вищого балу з сольфеджіо; 

- з врахуванням вищого балу з української мови. 

2.4. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, 

складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним 

курсом на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з 

урахуванням участі у виконавських конкурсах різних рівнів, олімпіадах, 

наукових конференціях, семінарах, громадському житті та спортивній 

діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 

відсотків рейтингового бала.  

2.5. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у 

рейтингу, є однаковою для всіх студентів, які навчаються на одному курсі за 

однією спеціальністю в Коледжі. 

2.6. Навчальні досягнення студентів І-ІУ курсів з вивчення навчальних 

предметів спеціального циклу визначаються у балах за п’ятибальною шкалою 

оцінювання. 

2.7. Навчальні досягнення студентів І-ІІ курсів з вивчення навчальних 

предметів загальноосвітньої підготовки визначаються у балах за 

дванадцятибальною шкалою оцінювання. 



2.8. Середній бал успішності студентів І-ІІ курсу обчислюється за 

п’ятибальною шкалою оцінювання шляхом переводу оцінок за шкалою: 

12-10 балів – 5 балів 

9-7 балів    – 4 бали 

6-4 бали     – 3 бали  

3-1 бали     – 2 бали 

2.9. Особи, що отримали 1-3 бали за дванадцятибальною шкалою та 2 бали 

за п’ятибальною шкалою, не виконали вимог з певного навчального предмета 

за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають 

зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання. 

 

3. До рейтингу не включаються особи, які: 

3.1. на момент закінчення поточного навчального семестру згідно з 

графіком навчального процесу, відповідного навчального року з будь - якого 

навчального предмету (дисципліни), практики, тощо набрали поточний бал 

успішності менше 3 за 5-шкалою, або менше 4 за 12-бальною шкалою.  

Рішенням директора таким особам 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. Такі особи не можуть бути включеними до 

рейтингу успішності осіб, що претендують на призначення стипендій. 

 У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, 

студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним 

замовленням. 

 

4.  Організація та впровадження рейтингової системи  
 

4.1. Загальне керівництво організацією та впровадженням рейтингової 

системи діяльності студентів покладається на завідувача відділення Коледжу. 

4.2. Інформацію за видами діяльності студентів для розрахунку Рейтингу 

надають куратори груп на підставі даних, одержаних від структурних 

підрозділів (циклових комісій, викладача фізичного виховання, Студентської 

ради, студентського профкому, керівників колективів тощо). 

4.3. Розрахунок Рейтингу студентів покладається на куратора групи, що 

несе відповідальність за достовірність результатів, а подальше зведення 

результатів – на завідувача відділення. 

4.4. Рейтинг студентів розраховується двічі на рік – до 1 січня та до 1 

липня кожного року. 

4.5.Рейтинг студентів обговорюється Студентською радою, погоджується 

завідувачем відділення, подається на розгляд стипендіальної комісії Коледжу 

для врахування при визначенні претендентів для призначення академічної 

стипендії і оприлюднюється на інформаційних стендах Коледжу. 

4.6. Результати рейтингової оцінки студентів оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Коледжу, інформаційних стендах, зберігаються в 



завідувача відділення протягом періоду навчання і є вільними для 

ознайомлення викладачами, студентами та їх батьками. 

4.7. Рейтинг студентів, які навчаються за денною формою навчання за 

відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-

сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після 

прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією. 

4.8. За поданням стипендіальної комісії директор затверджує реєстр осіб, 

яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не 

суперечить вимогам законодавства та Правилам призначення стипендій 

студентам Коледжу. 

4.9. На підставі реєстру осіб, яким призначаються стипендії, формується 

наказ про призначення стипендій студентам І-ІУ курсів, який затверджується 

директором Коледжу.  

 


