Критерії для нарахування додаткового балу
**Сума додатково нарахованих балів не повинна перевищувати 10% від навчальних
досягнень.
№
п/п
1

1

2

1
2

3

4
5
6

7

Максимальна
кількість
Примітки
балів
2
3
4
Блок 1. Наукова робота
4
Бали блоку, можуть додаватися, але
максимальна кількість не повинна
перевищувати 4
Участь у конференціях,
3
1 бал за виступ на конференціях, але не
конкурсах, олімпіадах
більше 2 балів за семестр.
(міжнародних,
Диплом 1 ступеня – 3б.
міжвузівських)
Диплом 2 ступеня - 2б,
Диплом 3 ступеня – 2 б.
Документ для підтвердження
Участь у
1
0,5 бали за виступ на конференції,але не
загальнотехнікумівських
більше 1 балу за семестр.
конференціях, олімпіадах
Диплом 1 ступеня – 1 б.
Диплом 2 ступеня – 0,5 б.
Диплом 3 ступеня - 0,5 б.
Участь - 0,25 б.Витяги з протоколів ЦК.
Блок 2. Участь у діяльності органів студентського самоврядування
Оцінується рівень
3
Бали блоку можуть додаватися , але
громадської активності
максимальна кількість балів не повинна
студентів
перевищувати 3
Голови РСС технікуму,
2
Бали (від 0 і до максимального показника)
відділень, гуртожитку
нараховуються після аналізу виконання
плану роботи відповідного органу
Заступники голів та
1
студентського самоврядування за
секретарі РСС технікуму,
навчальний семестр.
відділень, гуртожитку
Витяг з протоколу засідання відповідного
Голови секторів
0.5
органу студентського самоврядування.
студентського
самоврядування технікуму,
відділення, гуртожитку
Старости поверхів (блоків)
0.2
гуртожитку
Старости академічних груп
1
Заступник голови старости
0.5
академічної групи, голови
секторів студентського
самоврядування у групі
Організація та участь у
0,5
0,5 бал – активна участь
волонтерському заході на
0,25 бал- вибіркова участь
рівні технікуму
Бали нараховуються після аналізу участі
особи у волонтерській роботі групи,
технікуму.
Витяг з протоколу засідання відповідного
органу студентського самоврядування.
Блок 3. Культурно – масова та спортивно – масова робота
Критерії оцінки

1.

2.

1.

2

1.

2.

3.

2
3
4

Оцінюється участь в
4
Бали блоку можуть додаватися, але
культурних, спортивно –
максимальна кількість балів не повинна
масових заходах та рівень
перевищувати 4
зайняття фізкультурою і
спортом.
3.1 Участь у мистецьких та виховних заходах на рівні технікуму тощо
Організація та участь в
2
0,5 балів за один захід, але не більше 2
мистецьких та виховних
балів за семестр. Підтверджується
заходах на рівні технікуму
відповідним
чином
оформленими
поданням заступника директора з
виховної
роботи,
завідуючим
відділенням.
Участь у мистецьких заходах
2
1 бал за один захід, але не більше 2 балів
на рівні міста, області та
за семестр. Підтверджується відповідним
представлення технікуму на
чином
оформленими
поданням
міжвузівському, державному
заступника директора з виховної роботи,
та міжнародному рівні.
завідуючим відділенням.
3.2. Спортивно – масова діяльність
Участь в спортивних заходах
1
0,25 балів за один захід, але не більше 2
технікуму
балів за семестр. Підтверджується
відповідним
чином
оформленими
довідками керівника фізичного виховання
Членство у збірних командах
2
1 бал за один захід, але не більше 2 балів
технікуму
семестр. Підтверджується відповідним
чином оформленими заявками на підставі
яких керівником фізичного виховання
оформлюється довідка
Блок 4. Господарська робота
Допомога в облаштуванні
0,5
0,25 балів за участь в одному заході, але
гуртожитку,
навчального
не більше 0,5 балу за семестр.
корпусу,
майстерні
та
Підтверджується відповідним чином
прилеглої території
оформленими
поданням
заступника
директора
з
адміністративногосподарської
роботи,
завідуючим
практикою, завідуючим відділенням.
Блок 5. Стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку*
Вчинення порушення, що
-1
Витяг з протоколу засідання Ради
передбачає дисциплінарне
студентського самоврядування,
стягнення у вигляді
пояснювальна записка правопорушника
зауваження (на основі
доповідної)
Вчинення порушення, що
-2
Копія наказу про оголошення догани
передбачає дисциплінарне
стягнення у вигляді догани
Вчинення порушення, що
-4
Витяг з протоколу засідання ради з
передбачає дисциплінарне
профілактики правопорушень
стягнення у вигляді
виселення з гуртожитку.
5.1 Стягнення за пропуски занять без поважних причин*
2 год = - 0,4 б.
Від 10 до 20 г. б/п
-4
До 30 г. б/п
-6
Від 31г. б/п
-10

Критерії для нарахування додаткового балу
**Сума додатково нарахованих балів не повинна перевищувати 10% від навчальних
досягнень.
**Сума додатково нарахованих балів не повинна перевищувати 10% від навчальних
досягнень.

Підсумкові оцінки студентів ІІ курсу з загальноосвітніх
дисциплін (навчальних предметів), які виставлені за 12-ти
бальною шкалою оцінювання, переводяться в чотирибальну
шкалу оцінювання згідно таблиці:
Шкала оцінювання
12-бальна
4-бальна

Оцінки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
3
4
5
k – кількість дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт
(проектів), практик;
2). Визначити складову успішності (Y)
Y=(X-3)·45 – для 5 бальної системи оцінювання,
Y=(X-4)·11,25 – для 12 бальної системи оцінювання,
де Х – середній бал.

Анкета
для визначення рейтингового балу
студента _____групи ______________________________________
№ групи

№
п/п

Назва блоку

1

Навчальні
досягнення

2

Блок №1
Участь у наукових
конференціях,
олімпіадах
та
конкурсах

3

Блок №2
Участь у діяльності
органів
студентського с
амоврядування

4

Блок №3
Культурно-масова
та
спортивно–
масова робота

5

Блок №4
Господарська
робота

6

Блок №5
Стягнення за
порушення

ПІП студента

Назва категорії

Нарахована
кількість
балів

Підстава для
нарахування*

Підпис
відповідальної
особи *

Рівень
опанування
загальноосвітніх та спеціальних
навчальних
предметів
та
дисциплін
Участь
у
конференціях,
конкурсах,
олімпіадах
(міжвузівських)
Участь
у
загальнотехнікумівських
конференціях, олімпіадах
Голови
РСС
технікуму,
відділень, гуртожитку
Заступники голів та секретарі
РСС
технікуму,
відділень,
гуртожитку
Голови секторів студентського
самоврядування
технікуму,
відділення, гуртожитку
Старости
поверхів
(блоків)
гуртожитку
Старости академічних груп
Заступник
голови
старости
академічної
групи,
голови
секторів
студентського
самоврядування у групі
Організація
та
участь
у
волонтерських заходах на рівні
технікуму
Організація
та
участь
в
мистецьких та виховних заходах
на рівні технікуму
Участь в мистецьких заходах на
рівні
міста,
області
та
представлення технікуму на
міжвузівському, державному та
міжнародному рівні.
Участь в спортивних заходах
технікуму
Членство у збірних командах
технікуму
Допомога
в
облаштуванні
гуртожитку,
навчального
корпусу, майстерні та прилеглої
території
Стягнення за порушення правил
внутрішнього розпорядку**
Стягнення за пропуски занять
без поважних причин**
ВСЬОГО

Класний керівник _________________

Староста групи

_________________

