І. Загальні положення
1. Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів вищої освіти
у Кам’янець-Подільському медичному училищі розроблене на основі
Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII), зокрема статті 62 зі
змінами, прийнятими Постановою КМУ № 5130 від 6 грудня 2016 року
та Статуту Кам’янець-Подільського медичного училища.
2. Основна мета запровадження рейтингового оцінювання знань студентів
– складання рейтингу, який буде основою при нарахуванні стипендій
студентам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок
коштів державного бюджету.
3. Порядок формування рейтингу в училищі визначається правилами
призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою відповідно
до цього Порядку за погодженням з органом студентського
самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які
навчаються.
При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:
- 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;
- рейтинг, відповідно до якого здобувачам освіти призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного
бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу.
Рейтинги, відповідно до яких здобувачам освіти, призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних
семестрів, складаються за результатами останнього навчального
семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю
(напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального
предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науковотехнічній
діяльності
(творчій
активності
для
мистецьких
спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При
цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків
рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що
визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої
освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією
спеціальністю (напрямом підготовки) в училищі;
навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета
(дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з
критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими
комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу,
трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або
темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду

навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного
контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;
визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом
протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з
певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними
критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним
критеріям, мають незадовільні результати навчання;
4. 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 визначена у навчальному закладі межа
незадовільного навчання. Рішенням директора училища 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 (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;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансфернонакопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі,
меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для
відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
- 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).
5. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
педагогічна рада відповідного навчального закладу з урахуванням
видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному
закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх
факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки)
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами такого семестрового контролю. Цей показник
встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної
кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за
державним (регіональним) замовленням на певному факультеті
(відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)
станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення
семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних
факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

6. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю
за 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.

Визначення навчального рейтингу здобувача освіти:
- рейтинг здобувача освіти – це його порядкова позиція серед
здобувачів освіти даного курсу відповідної спеціальності, визначена
на підставі його рейтингової оцінки;
- середній
бал
здобувача
освіти
обчислюється
як
середньоарифметичне оцінок, отриманих студентом під час
останньої заліково-екзаменаційної сесії (без врахування оцінок,
отриманих при перездачі), з точністю до сотих, а в разі потреби і до
тисячних;
- оцінки за виробничі практики вважаються екзаменаційними
оцінками;
- залікові оцінки з предмету «Фізичне виховання та Фізична культура»
при обчисленні рейтингової оцінки студента не враховуються.
- за умови набору однакової кількості балів у декількох студентів,
пріоритет надається тому студенту, який виконує один чи кілька з
перелічених критеріїв (порядок пріоритетності вказаний нижче):
а) отримання студентом призових місць на Всеукраїнських,
обласних олімпіадах, та/або конкурсах студентських науководослідних робіт і Всеукраїнських, обласних спортивних змаганнях;
б) виконання студентом громадських доручень відділення,
спеціальності (староста, тощо), участь у волонтерській діяльності,
активісти студентського самоврядування, донори;
в) студенти із соціально-незахищених сімей (напівсироти, з
багатодітних сімей, батьки інваліди, батьки учасники АТО, тощо).
Схвалено на засіданні стипендіальної комісії КПМУ, протокол № 2 від
28.12.2017 року.

