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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про рейтинг здобувачів освіти в Житомирському
агротехнічному коледжі (далі – Положення) розроблено відповідно до
Законів України: «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про
вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 р. №
261 «Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу
успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів
(наукових установ) для призначення академічних стипендій», Статуту
коледжу, інших нормативно-правових актів.
2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
2.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Додат ковий бал – бал за досягнення здобувача освіти у науковій,
навчальній діяльності, громадському житті, культурній та спортивній
діяльності визначений відповідно до даного Порядку.
Рейт инговий бал – сума середнього балу за досягнення в освітній
діяльності та додаткових балів за досягнення у науковій, навчальній
діяльності, громадському житті, культурній та спортивній діяльності.
(Максимальний рейтинговий бал – 100 балів).
Рейт инг – список здобувачів освіти, що складений за рейтинговим
балом від більшого до меншого.
Рейт ингова позиція – порядковий номер здобувача вищої освіти у
рейтингу.
Середній бал успішност і – значення, що обчислюється як сума оцінок
за всі модулі, вивчення яких завершилося протягом навчального року та
оцінок отриманих під час семестрового контролю і захисту практики,
розділена на кількість таких оцінок.
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ
ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
3.1. Порядок формування рейтингу успішності в Коледжі є складовою
Положення «Про правила призначення і виплату стипендій
у
Житомирському агротехнічному коледжі».
3.2. Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти першого року
навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого
семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу,
отриманого ними під час вступу на навчання.
3.3. Рейтинги успішності здобувачів освіти для призначення
академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за
результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням,
курсом, спеціальністю (напрямом підготовки) та за одним навчальним
планом на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів),
захистів курсових робіт (проектів).
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Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі
екзаменаційні оцінки з дисциплін (предметів), оцінки за диференційовані
заліки, захист курсових проектів (робіт) тощо.
3.4. До рейтингу успішності включаються всі здобувачі освіти, які
навчаються за одним навчальним планом на певній спеціальності (напрямі
підготовки) та курсі в межах відділення за денною формою навчання, крім
осіб, які: – до дати завершення семестрового контролю, визначеної
навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни
(навчального предмету), курсової роботи (проекту), практики. – в разі
повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої
раніше оцінки.
3.5. Рейтинговий бал здобувачів освіти розраховується:
- для здобувачів освіти на першому та другому курсі на основі базової
середньої освіти за формулою:
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