І. Загальні положення
1. Порядок формування рейтингу успішності студентів технікуму для
призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено 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 КМУ) і є
додатком до Положення про порядок призначення і виплати стипендій
студентам Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського
обліку, затвердженого 5січня 2017 року.
ІІ. Стипендіальний фонд
1. Технікумрозраховуєобсяг коштів необхідних 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
навчальному закладу у встановленому порядку;
– затвердженого директором технікуму реєстру осіб, яким в
установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами
останнього навчального семестру, та їх успішності;
– реєстру осіб, які відповідно до рішення директора технікуму
протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних
стипендій;
– необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у
встановленому законодавством порядку;
– інших визначених законодавством випадків.
2. Помісячний обсяг стипендіального фонду технікуму повинен
забезпечувати виплату академічних стипендій:
– встановленому ліміту стипендіатів включаючи осіб, які займають
найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних
стипендійза 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, у тому числі, заснованих
Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими
нормативно-правовими актами;
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– особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким
виплачується академічна стипендія 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.
Крім того, обсяг коштів зазначений в абзаці першому цього пункту,
повинен забезпечувати здійснення 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 особами, 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 визначаєвідсоток студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною
спеціальністю, і набувають право на призначення академічної стипендії до
місяця завершення наступного семестрового контролю включно або
завершення навчання.
Педагогічна рада технікуму у встановленому законодавством порядку
визначає:
–
загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх курсів та
спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна
стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними
рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в
навчанні;
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–
ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна
стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового
бала (може встановлюватись різний для курсів та спеціальностей);
–
ліміт першокурсників-стипендіатів, 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.
Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою технікуму
перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт
першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня по переднього
навчального року.
2. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному курсі, за
певною спеціальністю і яким на наступний 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 на фактичну кількість студентів
денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному
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).
ІV. Рейтинг успішності
1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціалістдо першого семестрового
контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час
вступу на навчання.
2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій
на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього
семестрового контролюна кожному курсі і за кожною спеціальністю на підставі
семестрових, залікових та екзаменаційних оцінок з дисциплін (навчальних
предметів),захистів курсових робіт та звітів з практики з урахуванням участі у
громадському житті, спортивній та творчій діяльності.
3. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на
певній спеціальності та курсі за денною формою навчання, крім осіб, які:
–
протягом навчального семестру до початку семестрового контролю
або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову
оцінкуабо не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої
дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи, звіту з
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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), курсової роботи, практики, крім випадку, передбаченого абзацом
п’ятим пункту другого розділу ІІ цього Порядку.
4. Рейтинговий список студентівформується за рейтинговим балом від
більшого до меншого.
Рейтинговий бал студента складається з двох складових – академічної
успішності студента та додаткових балівза участь у громадському житті,
спортивній та творчій діяльності.
Для розрахунку додаткового балу сформульований перелік досягнень, що
враховуються в рейтингу, а також визначені бали, що надаються за кожне з
таких досягнень (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Перелік видів діяльності,
за результатами якої студенту нараховуються додаткові рейтингові бали

Додаткова діяльність студента
Активність у складі
студентської ради технікуму
Виконання обов’язків старости
академічної групи
Перемога та призові місця в
обласних (всеукраїнських)
предметних олімпіадах і
конкурсах
Перемога та призові місця в
обласних (всеукраїнських)
спортивних змаганнях
Перемога та призові місця в
обласних (всеукраїнських)
фестивалях і конкурсах
художньої самодіяльності
Максимально можлива
кількість додаткових балів

Кількість додаткових балів
студентам І курсу
(за 12-бальною системою
оцінювання)

Кількість додаткових балів
студентам ІІ–ІІІ курсів
(за 5-бальною системою
оцінювання)

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

1,3

0,5

При цьому складова успішності становить не менше 90 відсотків
рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає
місце особи у рейтингу, є однаковою для усіх студентів технікуму.
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Якщо сума балів студентаза участь у громадському житті, творчій та
спортивній діяльності перевищує визначене технікумом максимальне значення,
то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному
значенню.
За умови однакового рейтингового балу у декількох студентів, перевага
надається студентам з більшою сумою балів предметів (дисциплін)
семестрового контролю, які виносяться згідно навчального плану на державну
підсумкову атестацію чи державний екзамен (див. таблицю 2).
Таблиця 2
Профільні предмети і
дисципліни за семестрами

Спеціальність

Назва загальноосвітніх
предметів і спеціальних
дисциплін
Українська мова

071 «Облік і оподаткування»
(спеціалізація
«Бухгалтерський облік»)

Українська література
Математика

І, ІІ, ІІІ семестри
076 «Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» (спеціалізація
«Економіка підприємства»)

5.03050901 «Бухгалтерський
облік»
ІV семестр
5.03050401 «Економіка
підприємства»

5.03050901 «Бухгалтерський
облік»

V семестр
5.03050401 «Економіка
підприємства»
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Українська мова
Українська література
Математика
Українська мова
Українська література
Фінансовий облік
Українська мова
Українська література
Економіка і нормування
праці
Фінансовий облік
Економічний аналіз
Облік і звітність у
бюджетних установах
Контроль і ревізія
Податкова система
Економіка і нормування
праці
Планування та організація
діяльності підприємств
Фінансовий облік
Економічний аналіз
Управління витратами

При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником
рішення ухвалює стипендіальна комісія.
5. Стипендії у підвищеному розмірі можуть бути призначені студентам
технікуму, які досягли особливих успіхів у навчанні, тобто за результатами
семестрового контролю отримали відмінні оцінки з кожного навчального
предмета (дисципліни): 10 – 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за
п’ятибальною шкалою оцінювання.
6. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу
не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною
комісією.
Приклад для розрахунку стипендії
Педагогічнарада технікумe визначає відсоток студентів, які мають право
на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають
право на отримання підвищеної академічної стипендії, виходячи з умови
балансу стипендіального фонду:

F  ( S  K 0 )  LV (ke  1)  LS ,де:

F –розмір місячного стипендіального фонду;
K 0 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним
замовленням на денній формі навчання;

s – місячний розмір звичайної академічної стипендії (830 грн.);

ke – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні
( ke  1,455 );
LS – загальний ліміт стипендіатів;

LV – ліміт стипендіатів-відмінників;
Алгоритм розрахунку.
1.Встановлюється LS - загальний ліміт стипендіатів.Має бути в межах
від 0,4 до 0,45.
2. LV – ліміт стипендіатів-відмінників, які отримують підвищену за
особливі успіхи у навчанні.
З урахуванням конкретних числових значень ліміт стипендіатів відмінників становить:

LV  2,1978 * (

F
 LS ) .
(S  K 0 )

У формулі передбачається, що ліміт першокурсників-стипендіатів
встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.
У разі незадовільного значення ліміту стипендіатів-відмінників необхідно
скорочувати загальний ліміт стипендіатів.
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