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для призначення академічних стипендій
Порядок формування рейтингу успішності студентів комунального закладу
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради для призначення академічних стипендій (далі –
Порядок) є складовою Правил призначення стипендій у комунальному закладі
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради, складений відповідно до Порядку призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12.07.2004 № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»),
Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення
академічних стипендій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2017 № 261, та призначений для працівників навчального
відділу, деканатів факультетів, кафедр, інших підрозділів комунального закладу
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради (далі – академія), які відповідають за стипендіальне
забезпечення в академії.
1.

Ліміт стипендіатів

1.1. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
Вчена рада академії з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення,
затверджених закладу освіти у встановленому порядку, визначає однаковий для
всіх факультетів, курсів та спеціальностей (у разі суттєвих відмінностей у
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навчальних планах – за спеціалізаціями) ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового
контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45)
фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за
державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за
певною спеціальністю (у разі суттєвих відмінностей у навчальних планах – за
спеціалізаціями) станом на перше число місяця, наступного за датою
закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для
відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (спеціалізацій).
1.2. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий
семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, 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 академії.
1.3. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті,
курсі за певною спеціальністю, і набувають права на призначення академічної
стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно
або завершення навчання.
Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:
– загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх факультетів, 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;
– ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія
за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала
(може встановлюватись різний для факультетів, 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.
1.4. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за
особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному
факультеті, курсі за певною спеціальністю (у разі суттєвих відмінностей у
навчальних планах – за спеціалізаціями) шляхом округлення до цілого числа в
бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів
денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним)
замовленням на певному факультеті, 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
першокурсників).
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У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною
спеціальністю студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами
навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням
стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для
різних курсів та/або факультетів за певною спеціальністю, якщо відповідні
студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.
У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю кількість
стипендіатів становить одну особу. У разі наявності чотирьох осіб на курсі за
певною спеціальністю кількість стипендіатів становить дві особи.
Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення
до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по
закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною,
а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям
студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення
академічних стипендій іншим особам.
1.5. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання
мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів,
курсів та спеціальностей не передбачається надалі проведення семестрового
контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим
контролем).
2.

Рейтинг успішності

2.1. Академія в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає
академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності, що складається
на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни і до якого
включаються всі студенти академії, які навчаються на певному факультеті за
денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.
2.2. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у
рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному
факультеті, курсі за однією спеціальністю (у разі суттєвих відмінностей у
навчальних планах – за спеціалізаціями) в академії.
Рейтинг успішності студентів першого року навчання всіх рівнів вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю,
формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на
навчання.
Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на
наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього
семестрового контролю за кожним факультетом, курсом і за кожною
спеціальністю (у разі суттєвих відмінностей у навчальних планах – за
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спеціалізаціями) на підставі підсумкових балів з навчальних дисциплін,
захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у
науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких
спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.
2.3. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень становить 90%
рейтингового бала та включає всі екзаменаційні бали з обов’язкових та
вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані та недиференційовані заліки,
курсові роботи (проекти), захисти практик тощо.
Успішність з вивчення навчальної дисципліни визначається в балах, які
встановлюються згідно з критеріями оцінювання відповідно до «Положення
про критерії оцінювання знань студентів».
Вченою радою визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на
дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом
навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певної
навчальної дисципліни за мінімальними критеріями. Встановлюється, що
особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати
навчання.
2.4. Перелік показників оцінювання досягнень у науковій діяльності (творчій
активності), громадському житті та спортивній діяльності студентів
становить 10% та включає такі:
І показник – соціально значуща діяльність: громадська діяльність; сумлінне та
ініціативне виконання трудових доручень; популяризація академії.
ІІ показник – участь у науково-дослідній, творчій діяльності (науковопрактичні конференції, предметні олімпіади, конкурси професійної
майстерності, виставки, наукові гуртки, наукові роботи на конкурси тощо);
ІІІ показник – участь у спортивних заходах (участь в індивідуальних і
командних змаганнях).
Студент має право одночасно набирати бали на отримання стипендії за
кількома показниками.
2.5. Бали за досягнення в науковій діяльності (творчій активності),
громадському житті та спортивній діяльності заносяться до Щоденника
досягнень у науковій діяльності (творчій активності), громадському житті та
спортивній діяльності студентом. Нараховані бали в щоденнику щомісяця
перевіряються та підписуються куратором, та щосеместрово деканом
факультету. Щоденник з нарахованими балами, підписаний у належному
порядку, здається до деканату до початку екзаменаційної сесії.
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ТВОРЧІЙ АКТИВНОСТІ),
ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ТА СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Показники
Бали
Назва заходу
І. Соціально значуща діяльність:
Громадська діяльність:
самостійна організація
та проведення
10
загальноакадемічних
заходів
самостійна організація
та проведення заходів у
5
межах факультету
участь у концертах та
2
інших заходах в академії
відповідальне, творче
виконання доручень
2
куратора, майстра,
адміністрації
участь у
профорієнтаційній
2
діяльності
участь у роботі органів
студентського
самоврядування
(бали нараховуються
щомісяця):
у межах групи
2
у межах академії
3
у межах міста, області,
5
України
активна участь
і відвідування заходів
обласного та міського
5
рівня у позанавчальний
час
відвідування художніх
2
виставок
волонтерська та
благодійна діяльність;
2
реалізація соціальних
проектів
5

Бали

№
Показники
Бали
Назва заходу
1.10. художня творчість
студентів (участь у
конкурсах, показах,
оглядах художньої
майстерності):
1) у межах академії:
5
1 місце
4
2 місце
3
3 місце
2
участь
2) обласного, міського
рівня:
1 місце
8
2 місце
7
3 місце
6
участь
5
3) всеукраїнського та
міжнародного рівня:
1 місце
10
2 місце
9
3 місце
8
участь
7
2.
Сумлінне та
ініціативне виконання
трудових доручень:
2.1. прибирання закріпленої
за групою території
академії та
реабілітаційного парку;
2
2.2. участь у суботниках
2
II. Участь у науково-дослідній, творчій діяльності
(науково-практичні конференції, предметні олімпіади, конкурси
професійної майстерності, виставки, наукові гуртки):
1) у межах академії:
1 місце
5
2 місце
4
3 місце
3
участь
2

6

Бали

№

Показники
Бали
Назва заходу
2) обласного, міського
рівня:
1 місце
8
2 місце
7
3 місце
6
участь
5
3) всеукраїнського та
міжнародного рівня:
1 місце
10
2 місце
9
3 місце
8
участь
7
4) наукові публікації
тези
5
стаття
10
проект
10
ІІІ. Участь у спортивних заходах
(участь в індивідуальних і командних змаганнях):
1) у межах академії:
1 місце
5
2 місце
4
3 місце
3
участь
2
2) обласного, міського
рівня:
1 місце
8
2 місце
7
3 місце
6
участь
5
3) всеукраїнського та
міжнародного рівня:
1 місце
10
2 місце
9
3 місце
8
участь
7

Бали

2.6. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на
певній спеціальності (у разі суттєвих відмінностей у навчальних планах – на
спеціалізаціях) та курсі в межах факультету за денною формою навчання, 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 навчальної
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дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, в 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 навчальної дисципліни, курсової
роботи (проекту), практики;
– виконали навчальне навантаження в кредитах ЄКТС за поточний навчальний
рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний
норматив, встановлений навчальним (робочим) планом для відповідного
факультету, семестру та спеціальності.
2.7. У рейтингу успішності вища позиція надається особі з більшим значенням
складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в
рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна
комісія.
2.8. Узагальнена інформація у вигляді рейтингу успішності по завершенню
семестрового контролю деканатом подається до стипендіальної комісії
академії.
2.9. Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті академії за денною
формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється
на офіційному веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж через три робочих дні
після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.
3. Прикінцеві положення
3.1. Порядок формування рейтингу успішності студентів затверджується
Вченою радою за погодженням з органом студентського самоврядування та
вводиться в дію наказом ректора.
3.2. Зміни та доповнення до цього Порядку розглядаються і ухвалюються
Вченою радою академії за поданням деканатів факультетів, кафедр,
навчального відділу та інших підрозділів, які відповідають за стипендіальне
забезпечення в академії та вводяться в дію наказом ректора академії.
3.3. Порядок оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового
навчального року.

8

