
Додаток № 1 

до Положення про стипендіальне 
забезпечення студентів ВП «Костопільський 
медичний коледж КЗВО «Рівненська медична 
академія» 

Перелік основних досягнень студентів ВП «Костопільський медичний 

коледж» та значення додаткового балу, що враховується в рейтингу 

успішності 

 
№ Досягнення Значення 

додаткового 
коефіціета 

 Наукова діяльність 
 

 

1.  Участь у міжнародних та всеукраїнських 
конференціях, конкурсах науково-дослідницьких 
робіт. 

0,1 

2.  Участь у регіональних та обласних конференціях, 
конкурсах науково-дослідницьких робіт. 

0,02 

3.  Участь у загальноколеджних конференціях, 
конкурсах, науково-дослідницькій діяльності. 

0,01 

 Громадська та суспільно-корисна робота 
 

 

1.  Систематична робота в  органах студентського 
 Самоврядування (студентська рада коледжу, 

студентська рада гуртожитку). 

0,02 

2. Активна волонтерська діяльність. 0,02 

3. Робота старости. 0,02 

4. Систематична участь у відкритих виховних заходах 
національно-патріотичного, професійно 
зорієнтованого, художньо-естетичного 
спрямування. 

0,01 

5. Активна участь у гуртках коледжу (участь у 
художній самодіяльності). 

0,01 

 Спортивна діяльність 
 

 

1. Участь у Всеукраїнських спортивних змаганнях. 0,1 
2. Участь в обласних спортивних змаганнях. 0,02 

3. Учасникам міських спортивних змагань, призові 
місця у загальколеджних змаганнях. 

0,01 

 

 

          Заступник директора  

          з навчальної роботи                                                           О.П. Жук 



                             Додаток №2 

до Положення про стипендіальне 
забезпечення студентів ВП «Костопільський 
медичний коледж КЗВО «Рівненська медична 
академія» 

 

 

1. При призначенні академічної стипендії, в разі однакової кількості балів,  

перевагу надати таким студентам: 

 

- які мають вищий бал за навчальні досягнення; 

- які мають більше оцінок «відмінно» по предметах, які виносяться на ДПА 

та  державний іспит; 

- студентам в яких немає «3»; 

- які не мають пропусків без поважних причин. 

 

 

2. При формуванні рейтингу на призначення стипендії,  перездача оцінки з 

предметів не враховується. 

3. Підвищена стипендія не призначається студентам, які закінчили семестр на 

«відмінно», крім предмету «Фізичне виховання». 

4. При формуванні рейтингу для призначення стипендії,  враховуються оцінки 

отримані при складанні ЗНО. 

 

 

 

 

          Заступник директора  

          з навчальної роботи                                                           О.П. Жук 

 

 



                             Додаток №3 

до Положення про стипендіальне 
забезпечення студентів ВП «Костопільський 
медичний коледж КЗВО «Рівненська медична 
академія» 

 

 

1. У рейтинг на призначення стипендії на І курсі спеціальності 223 

«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» переведення оцінки  

5-ти бальної системи у 12-ти бальну, наступним чином :  

     «5» - 11 балів, «4» - 8 балів і «3» - 5 балів. 

 

2. На ІІ курсі спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська 

справа» переведення оцінки з 12-ти бальної системи у 5-ти бальну, 

наступним чином:  

 

12 балів – «5,00», 11 балів – «4,75», 10 балів – «4,50», 9 балів – «4,00»,  

8 балів – «3,75», 7 балів – «3,50»,  6 балів – «3,00», 5 балів – «2,75»,  

4 бали – «2,50», 3 бали – «2,25». 

 

 

 

          Заступник директора  

          з навчальної роботи                                                           О.П. Жук 
 

 


