Розглянуто та схвалено
на засіданні педагогічної ради
ДВНЗ «Харківський коледж
будівництва, архітектури та
дизайну»
Протокол № 3 від 18.12.2018р.

Затверджено:
Директор ДВНЗ «Харківський
коледж будівництва,
архітектур^ та дизайну»
5
|г.І.Филипенко
«19» Грудня /2018р.

х

-к

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
РЕЙТИНГУ
(зі змінами)

І. Загальні положення
Порядок формування рейтингу успішності студентів у ДВНЗ
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (далі Коледж) є
складовою Правил призначення стипендій у Коледжі 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) (далі – Порядок).
Цей Порядок затверджується педагогічною радою коледжу за
погодженням з органом студентського самоврядування, а також
оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
Цей Порядок не стосується призначення академічних стипендій
особам:
які навчаються згідно з угодами, укладеними між коледжем та
фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися
за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
Академічні стипендії в підвищеному розмірі призначаються:
студентам Коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, які навчаються за спеціальностями, визначеними переліком
спеціальностей, затвердженим у встановленому порядку (для старших курсів
– з урахуванням Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти).
ІІ. Стипендіальний фонд
Коледж щомісячно розраховує обсяг коштів, необхідних для
забезпечення виплат 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 у Коледжі у
встановленому порядку;
затвердженого директором Коледжу реєстру студентів, 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;
інших визначених законодавством випадків.
2. Місячний обсяг коштів (стипендіального фонду), затверджений
Коледжу у встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату
академічних стипендій:
- встановленому ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають

найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних
стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також студентів, які відповідно до
законодавства, мають право на отримання академічних стипендій одночасно з
соціальними;
- за особливі успіхи у навчанні, що засновані Президентом України,
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок
призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
- особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після
поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця
завершення першого після поновлення навчального семестрового контролю
включно або завершення навчання - у розмірі, встановленому, за результатами
навчання в останньому, перед призовом навчальному семестрі;
- особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої
довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк,
визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату
академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації
академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;
- особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких
стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у
повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному
закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого
пункту 14 Порядку КМУ.
Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту,
повинен забезпечувати індексації академічних стипендій у встановленому
законодавством порядку та виплату академічних стипендій в інших,
визначених законодавством, випадках.
3. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам,
сформованих у поточному місяці, належать:
- сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності
студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому
закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення
навчання включно або на поточний місяць;
- сформовані в поточному місяці перед студентами, які мають право на
призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості
до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю
або закінчення навчання включно, або на поточний місяць.

ІІІ. Ліміт стипендіатів
1. Ліміт стипендіатів відзначає відсоток студентів, які навчаються за
державним 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.
Педагогічна рада Коледжу 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 призначається академічна стипендія за
особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, може 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 Коледжу.
2. Конкретна кількість стипендіантів, 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 1 розділу ІІІ Порядку, на
фактичну кількість студентів, денної форми навчання за державним
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).
3. У разі 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 1 розділу ІІІ
Порядку .
4. В межах коштів, затверджених Коледжем на виплату академічних
стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення
раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту
стипендіатів, що становить від 40% до 45% фактичної кількості студентів
денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному
відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю, згідно з навчальним
планом для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

ІV. Рейтинг успішності студентів
1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання для
призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого
семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала,
отриманого ними під час вступу на навчання.
2. Рейтинг успішності студентів для призначення академічних
стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами
останнього семестрового контролю на кожному відділенні, курсі за кожною
спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних
предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з
урахуванням участі у фахових олімпіадах, конференціях, публікації статей,
тез, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників
оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з
обов’язкових дисциплін (предметів), а також екзаменаційні оцінки з
вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи
(проекти), захисти практик. Перелік таких показників встановлюється
педагогічною радою Коледжу не пізніше початку семестру. Середній бал
успішності розраховується до сотих одиниць як середньоарифметичне
значення.
3. 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’явилися на контрольний захід без поважної причини з будь-якої
дисципліни (навчального предмету), захисту курсової роботи (проекту), звіту
з практики, у 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
випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту 2 розділу ІІ;
виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний
рік, навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж
мінімальний норматив, встановлений навчальним планом для відповідного
відділення, семестру та спеціальності.

V. Порядок визначення рейтингового балу студентів
1. Рейтинговий бал студента розраховується з урахуванням таких
показників:
- середній бал успішності;
- поведінка;
- громадська діяльність;
- творчо-пошукова робота;
- культурно-масова діяльність;
- спортивно-масова діяльність;
- відповідальне ставлення до навчання;
- показник, який враховує пропуски занять без поважних причин;
- показник, який враховує порушення дисципліни.
2. Рейтинговий бал студентів ІІ курсу розраховується за 5-ти бальною
шкалою оцінювання результатів навчання або 12-бальною шкалою
оцінювання результатів навчання .
3. Загальний рейтинговий бал студента визначається за формулою:
R=(Rнав+Rдод)- (R7+ R8)
Де Rнав – середній бал успішності
Rдод = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6
R1 – поведінка;
R2 – громадська діяльність ;
R3 – творчо-пошукова робота;
R4 – культурно-масова діяльність;
R5 – спортивно-масова діяльність;
R6 – відповідальне ставлення до навчання;
R7 – показник який враховує порушення навчальної дисципліни;
R8 – показник який враховує пропуски занять без поважних причин.
Критерії додаткових балів зазначені в додатках (1; 2).
4. Успішність вивчення певної навчальної дисципліни вимірюється у
балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними
відповідними цикловими комісіями у залежності від обсягу та складності
навчального матеріалу, трудомісткості підготовки та кожного контрольного
заходу, що передбачений навчальним планом. За 5-бальною шкалою
оцінювання результатів навчання.
5. Розрахунок рейтингового балу студентів по академічній групі
здійснює класний керівник (Додаток 3).
6. Нарахування
додаткових
балів
досягнення
студентів
підтверджуються наказом директора.
7. Розрахунок рейтингового балу по академічній групі класний

керівник надає завідуючому відділення не пізніше трьох днів до засідання
стипендіальної комісії.
8. Відповідальність за розрахунок рейтингового балу та своєчасне
надання достовірної інформації завідуючому відділення, по академічній групі,
несе класний керівник.
9. Рейтинговий список по відділенню, курсам та спеціальностям
формує завідувач відділенням.
10. Відповідальність за формування рейтингового
списку по
відділенню, курсам та спеціальностям несе завідувач відділенням.
11. Спірні питання при формуванні рейтингових списків по
відділенню, курсам та спеціальностям вирішує завідуючий відділенням.
12. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом
від більшого до меншого.
13. У разі однакового розташування студентів у рейтинговому списку,
вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні
досягнення при цьому пріоритетність надається профільним навчальним
дисциплінам (предметам) (додаток 4).
Уразі коли навчальні досягнення студентів однакові, вища позиція
надається особі з меншим показником пропусків занять без поважних причин.
У разі коли всі показники, за якими розраховується рейтинговий бал
однакові, позиція у рейтинговому списку визначається за алфавітом.
14. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною
комісією.

Додаток 1
(зі змінами)
Нарахування додаткових балів
Критерії
R1
Поведінка
R2
Громадська діяльність

R3
Творчо-пошукова
робота

Бали
0,5

0,1

Бали нараховуються, якщо немає жодного
пропуску занять без поважних причин, немає
жодного запізнення на заняття, студент виконує
всі правила внутрішнього розпорядку.
Бали нараховуються:
- з урахуванням участі студентів в організації та
проведенні загальноколеджівських іміджевих
заходів різного спрямування (окрім культурномасових);
- після аналізу виконання плану роботи органу
студентського самоврядування за семестр;
- роботу старости групи.
Бали нараховуються за:

2,0
1,5
1,0
0,1

R4
Культурно-масова
діяльність
R5
Спортивно-масова
діяльність

Примітка

0,1

І місце в обласних олімпіадах,
ІІ місце в обласних олімпіадах,
ІІІ місце в обласних олімпіадах.
За участь в олімпіадах, конференціях тощо.
Бали нараховуються при наявності заохочення в
наказах на підставі рапортів викладачів.
Бали нараховуються при наявності заохочення в
наказах, рапортів заступника директора з
виховної роботи.

0,5

За І-ІІІ місце за участь в обласних та місцевих
змаганнях

0,1

За участь в спортивних змаганнях
Участь підтверджується рапортом керівника
фізичного виховання, наказом директора
коледжу.

R6
відповідальне
ставлення до навчання

3

Навчається на «4» та «5»; за 5-ти бальною
системою
Навчається на «7» та «12» за 12-ти бальною
системою
Бал нараховується, якщо студент немає
пропусків занять без поважних причин

Додаток 2
(зі змінами)
Стягнення за порушення навчальної дисципліни
Критерії

Бали

R7
Порушення дисципліни

-0,5

-0,1
R8
Показник який
враховує пропуски
занять без поважних
причин

Примітка

Має догану за порушення правил внутрішнього
розпорядку коледжу, гуртожитку, за
безвідповідальне ставлення до навчання (згідно
наказу).
Догана за запізнення щомісячно (студент має
30% запізнень за місяць)
Студент має до 5% пропусків занять від
загальної кількості аудиторних годин за семестр

- 1

Студент має від 5% до 15% пропусків занять від
загальної кількості аудиторних годин за семестр

- 2

Студент має від 15% до 30% пропусків занять
від загальної кількості аудиторних годин за
семестр
Студент має від 30% до 50% пропусків занять
від загальної кількості аудиторних годин за
семестр

- 3

Додаток 4
Пріоритетність профільних навчальних дисциплін (предметів)
Спеціальність
(спеціалізація)

Курс

Семестр

Назва предмету

1

Українська література
Математика
Фізика
Українська мова
Математика
Фізика
Інженерне креслення
Інженерна геодезія
Конструкції будівель і споруд
(Курсовий проект з Конструкції будівель і
споруд)
Будівельне матеріалознавство
Технологія і організація будівельного
виробництва
Конструкції будівель і споруд
(Курсовий проект з Конструкції будівель і
споруд)
Технологія і організація будівельного
виробництва
(Курсовий проект Технологія і організація
будівельного виробництва)
Основи розрахунку будівельних конструкцій
(Курсовий проект Основи розрахунку
будівельних конструкцій)
Технологія і організація будівельного
виробництва
Охорона праці в будівництві
Технологія і організація будівельного
виробництва
(Курсовий проект з Технологія і організація
будівельного виробництва)
Економіка будівництва
(Курсова робота з Економіка будівництва)
(Кошторис будівельних робіт з ПЕОМ)
Будівельне матеріалознавство
Інженерне креслення

І
2

3

Будівництво та
експлуатація будівель та
споруд

ІІ

4

ІІІ

5

6

ІV

7

8

1
І
Будівництво та
експлуатація будівель та
споруд
(на базі кваліфікованого
робітника)
ІІ

2

Конструкції будівель і споруд
(Курсовий проект Конструкції будівель і споруд)
Основи розрахунку будівельних конструкцій

3

Основи розрахунку будівельних конструкцій
(Курсовий проект Основи розрахунку
будівельних конструкцій)
Технологія і організація будівельного
виробництва

4

Технологія і організація будівельного
виробництва
(Курсовий проект з Технологія і організація
будівельного виробництва)
Економіка будівництва
(Курсова робота з Економіки будівництва)

1

Українська література
Математика
Фізика
Українська мова
Математика
Фізика
Інженерна геодезія
Інженерне креслення
Котельні установки і водопідготовка
(Курсова робота Котельні установки і
водопідготовка)
Теплотехніка
Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря
(Курсовий проект опалення, вентиляція і
кондиціювання повітря)
Котельні установки і водопідготовка
Теплопостачання
(Курсовий проект Теплопостачання)
Монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного
обладнання
Технологія і організація будівництва та ремонту
теплових мереж та споруджень
Економіка і планування виробництва
(Курсова робота Економіка і планування
виробництва)
Українська література
Математика
Фізика
Українська мова
Математика
Фізика
Математика
Фізика
Креслення та основи нарисної геометрії
Малюнок і живопис
Архітектурна графіка і будівельне креслення
Основи технічної механіки
Конструкції будівель і споруд
(Курсовий проект КП-1 архітектурне
проектування)
Основи типології будівель

І
2

3
Монтаж і обслуговування
теплотехнічного
устаткування і систем
теплопостачання

ІІ

4

5
ІІІ
6

7
ІV

1
І
2
Архітектурне проектування
та внутрішній інтер’єр

3
ІІ
4

5

ІІІ

6

Планування та благоустрій населених місць
Курсовий проект КП-2 Архітектурне

7
ІV
8

1
І
2

3
ІІ
4
5
Опорядження будівель і
споруд та будівельний
дизайн

проектування)
Основи розрахунку будівельних конструкцій
Малюнок і живопис
Малюнок і живопис
Комп’ютерне проектування та архітектурний
дизайн
Курсовий проект КП-3 Архітектурне
проектування
Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів
Українська література
Математика
Фізика
Українська мова
Математика
Фізика
Математика
Фізика
Креслення і перспектива
Малюнок і живопис
Технічний рисунок і основи графічного дизайну
Основи кольорознавства і кольористики
Основи композиції
Конструкції будівель і споруд
Основи архітектурного проектування
(Курсовий проект Основи архітектурного
проектування)
Основи технічної механіки та опору матеріалів

ІІІ
6

Кольоровий та просторовий
(Курсовий проект Кольоровий та просторовий)
Основи дизайну
Економіка в будівництві

7

Кольоровий та просторовий дизайн
(Курсовий проект Кольоровий та просторовий
дизайн)
Технологія опоряджувальних робіт та захист
споруд
Економіка в будівництві

8

Комп’ютерне проектування та 3-D графіка
Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів

ІV

