
1 
 

                                                                                                                                                                               Додаток 

                                                                                                                              до Правил призначення академічних і  

                                                                                                                              соціальних стипендій у Горлівському 

                                                                                                                              інституті іноземних мов ДВНЗ ДДПУ  

 

ПОРЯДОК 

формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних 

стипендій у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»  

 

 

І. Загальні положення 

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів у Горлівському 

інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» (далі - Інститут) 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), наказу 

МОН України від 20.02.2017 р. №26 . 

2. Цей Порядок визначає формування рейтингу успішності здобувачів 

вищої освіти за денною формою навчання ступенів бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які навчаються за державним 

замовленням в Інституті.  

3. Цей Порядок не стосується призначення академічних стипендій 

особам: 

які навчаються згідно з угодами, укладеними між Інститутом  та 

фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за 

рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди; 

які є іноземцями і навчаються в Інституті згідно з угодами про 

міжнародну академічну мобільність, виплата стипендій яким може 

здійснюватися за рахунок власних надходжень Інституту. 

 

ІІ. Стипендіальний фонд 

1. Інститут розраховує обсяг 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;  
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видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Інституту у 

встановленому порядку; 

затвердженого директором інституту реєстру осіб, яким в установленому 

порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього 

навчального семестру, та їх успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора інституту протягом 

певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

інших визначених законодавством випадків. 

2. Помісячний обсяг стипендіального фонду інституту повинен 

забезпечувати виплату академічних стипендій: 

встановленому згідно з пунктом 13 Порядку КМУ ліміту стипендіатів, 

включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на 

призначення академічних стипендій за 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, що засновані Президентом України, 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок 

призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами; 

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після 

поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця 

завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю 

включно або завершення навчання - 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; 

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких 

стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у 

повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх 

навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі 

на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого  

пункту 14 Порядку КМУ;  

особам, які є іноземцями, навчаються у Інституті відповідно до 

міжнародних договорів України або актів КМУ, виплата стипендій яким 
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здійснюється відповідно до зазначених документів, у разі якщо такими 

документами передбачена виплата академічних стипендій.  

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на 

основі рейтингу успішності студентів Інституту розраховується з урахуванням: 

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Інституту у 

встановленому порядку; 

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій 

студентам; 

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у 

поточному місяці. 

4. 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; 

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані 

на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким 

студентам було призначено академічну стипендію за результатами 

семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця 

завершення наступного семестрового контролю включно або завершення 

навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

 

ІІІ. Ліміт стипендіатів 

1. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів денної форми навчання, 

які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на 

призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного 

семестрового контролю включно або завершення навчання. 

Вчена рада інституту у встановленому законодавством порядку визначає: 

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх факультетів, курсів та 

спеціальностей (напрямів підготовки), відсоток стипендіатів, яким  

призначається академічна стипендія за результатами семестрового контролю на 

основі здобутого ними рейтингового балу, включаючи академічну стипендію за 

особливі успіхи в навчанні; 
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ліміт стипендіатів-відмінників, яким призначається академічна стипендія 

за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу 

(може встановлюватись різний для факультетів, курсів та спеціальностей 

(напрямів підготовки)); 

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік 

навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися 

академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до 

навчального закладу. 

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюються у відсотках (у діапазоні 

40-45%) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються 

за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, 

наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними 

планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів 

підготовки). 

3. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і яким на 

наступний навчальний 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 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 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).  

У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та 

скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються 

окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути встановлено 

єдиний ліміт стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах та/або 

факультетах за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо такі 

студенти навчаються за однаковими навчальними планами. 

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 

стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У 

разі наявності тільки двох осіб на одному курсі за певною спеціальністю 

(напрямом підготовки) встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну 
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особу. За наявності тільки однієї особи, призначення академічної стипендії 

відбувається за умови успішності студента при середньому балі 76 і вище. 

4. В межах коштів, затверджених Інституту на виплату академічних 

стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення 

раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону від 40 до 45 

відсотків).  

ІV. Рейтинг успішності 

1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів 

(освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до 

підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на навчання.  

2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій 

на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього 

семестрового контролю на кожному факультеті, курсі і за кожною 

спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з 

дисциплін (навчальних предметів), з урахуванням участі у науковій діяльності  

(за поданням Відділу наукової роботи студентів) та громадській діяльності (за 

поданням Відділу організації виховної роботи студентів за погодженням з 

органом студентського самоврядування Інституту).  

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі 

підсумкові оцінки з завершених дисциплін, Перелік таких показників 

встановлюється вченою радою факультету не пізніше початку семестру та 

доводиться до відома студентів шляхом їх оприлюднення у журналах 

академічних груп .  

3. До рейтингу успішності включаються всі студенти денної форми 

навчання, які навчаються за державним замовленням на певній спеціальності 

(напрямі підготовки) та курсі в межах факультету крім осіб, які: 

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або 

під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або 

не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої 

дисципліни, 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), крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту другого розділу 

ІІ цього Порядку. 

4. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 
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де: a – максимальна оцінка, встановлена за навчальні досягнення в 

інституті - 90; 

ik  – додатній ваговий коефіцієнт i -ї дисципліни, практики, який 

дорівнює кількості кредитів ЄКТС цієї дисципліни; 

iO  – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни, практики ; 

nkkkK  ...21  – сума вагових коефіцієнтів дисциплін, практик, 

яка відповідає сумі кредитів ЄКТС з відповідних дисциплін; 

O  – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою 

оцінювання інституту; 

ab 100  – додатковий бал за участь у науковій діяльності, 

громадському житті, максимальний розмір якого становить (b = 100 – 90 = 10).  

При цьому складова успішності становить 90 відсотків рейтингового 

балу, складова участі у науковій діяльності — 5 відсотків рейтингового балу, 

складова участі у громадській діяльності — 5 відсотків рейтингового балу. 

Процедура визначення рейтингового балу, що визначає місце особи у рейтингу, 

є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на факультетах 

Інституту, на курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки). 

 

Перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу з визначеними  

додатковими балами, що надаються за кожне з таких досягнень 

 

№ Макс. 

бал 

Найменування критерію Кількість балів 

І. 5 Досягнення у науковій діяльності  

1  Студентські олімпіади:  

  Участь у міжнародній олімпіаді 5 

  Призове місце у міжнародній олімпіаді 5 

  Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

3 

  Призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

5 

  Переможець у І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

2 

2  Наукові публікації :  

  У виданні, що входить до науково-метричних 

баз даних 

5 

  У фаховому виданні України 5 

3  Участь з одноосібною доповіддю у наукових 

конференціях (з публікацією тез): 

 

  За кордоном 5 
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  Міжнародних в Україні 3 

  Всеукраїнських 3 

  Інституту 1 

4  Наукові конкурси:  

  Переможець (призер) ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

5 

  Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

3 

  Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

3 

  Перемога в інших наукових конкурсах 3 

  Участь у інших наукових конкурсах 2 

5  Участь у роботі студентського наукового 

товариства (СНТ) 

 

  Голова Ради СНТ інституту 3 

  Заступник голови Ради СНТ інституту 2 

  Голова Ради СНТ факультету 2 

    

ІІ. 5 Досягнення у громадській діяльності  

6  Відзнаки України, ОДА, обласної ради:  

  Грамота 3 

  Подяка 2 

7  Відзнаки на рівні міста/інституту:  

  Почесна грамота 1 

  Грамота 0,5 

  Подяка 0,5 

8  Участь у роботі студентського самоврядування:  

  Голова Студентської ради інституту 5 

  Заступник голови Студентської ради інституту 4 

  Голова Студенської ради факультету 

/представник у виконавчих органах 

самоврядування обласного/всеукраїнського 

рівня 

 

4 

  Заступник голови студентської ради факультету 3 

  Староста групи 1,5 

  Участь у спортивному житті  

9  Член збірної команди з виду спорту:  

  України 5 

  Інституту 2 

10  Участь у офіційних спортивних змаганнях:  

  Міжнародних 4 

  Призове місце у міжнародних змаганнях 5 

  Всеукраїнських 3 

  Призове місце у всеукраїнських змаганнях 4 
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  Обласних, міських 2 

  Призове місце в обласних змаганнях 3 

  Інститутських/міських змаганнях 1 

11  Участь у культурному житті:  

  Дипломант Всеукраїнського конкурсу 4 

  Лауреат Всеукраїнського конкурсу 3 

  Дипломант обласного/міського конкурсу 1,5 

  Лауреат обласного/міського конкурсу 1 

  Участь у творчих заходах на рівні Інституту 1 

12  Участь у роботі громадських організацій (на 

постійній основі) 

1 

13  Участь у міжнародних грантових програмах 2 

14  Перемога у грантових програмах 5 

15  Участь у міжнародних проектах 3 

16  Перемога у міжнародних проектах 5 

17  Волонтерська діяльність (на постійній основі) 3 

 

Примітка: Сумарна кількість нарахованих додаткових балів не повинна 

перевищувати 10. Якщо сума балів студента за участь у науковій діяльності та 

громадському житті перевищує визначене Інститутом максимальне значення 

(по 5 балів відповідно), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому 

максимальному значенню – 10 (у т.ч.  5  - за участь у науковій діяльності і 5 – за 

участь у громадській діяльності). 

 

        5. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за рейтинговим балом 

від більшого до меншого.  

6. За умови однакового рейтингового балу у двох і більше студентів вища 

позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні 

досягнення.  

7. Рейтинговий список здобувачів вищої освіти Інституту, які навчаються 

за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю 

(напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті інституту не 

пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною  

комісією. 

 

Приклад для розрахунку стипендії 

 

Вчена рада інституту визначає відсоток студентів, які мають право на 

отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають 

право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови 

балансу стипендіального фонду: 

 LSkLVkKKSF es  )1()( 10 , 

де: 
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F  – розмір місячного стипендіального фонду після вирахування 

стипендій аспірантам; 

0K  – загальна кількість студентів, які навчаються за державним 

замовленням на денній формі навчання; 

1K  – загальна кількість студентів, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням на денній формі навчання за спеціальностями, 

переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 

28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі); 

s  -  місячний розмір звичайної академічної стипендії (1100 грн. для 

студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;); 

ek  – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у 

навчанні  ( 455,1ek ); 

sk  – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів,  які навчаються за 

спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів 

України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в 

підвищеному розмірі), 

2727,1
1100

1400
sk  для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

LS - загальний ліміт стипендіатів; 

LV  – ліміт стипендіатів-відмінників; 

Алгоритм розрахунку для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

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: 

)1/()
)(
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або з урахуванням конкретних числових значень  

)
)*2727,1(

(*1978,2
10

LS
KKS

F
LV 


 . 

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. 

 


