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Порядок формування рейтингу успішності студента 

і розрахунку стипендіального фонду для призначення стипендії   

в Донбаській державній машинобудівній академії 
 

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення 

стипендій у ДДМА і розрахунку стипендіального фонду розробляється відпо-

відно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016року №1050 

«Деякі питання стипендіального забезпечення»,  Наказу Міністерства освіти і 

науки України № 261 від 20.02.2017 р. «Про затвердження примірного порядку 

формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих нав-

чальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій», 

Правил нарахування і виплати стипендій студентам ДДМА і затверджується 

Вченою радою ДДМА за погодженням з органом студентського самоврядуван-

ня та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються. 

2. Порядок формування рейтингу успішності студента 

2.1 Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійсню-

ється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом 

навчального року зміни до такого порядку не вносяться. 

2.2 Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються 

академічні стипендії протягом першого року навчання до першого підсумково-

го семестрового контролю, формується Стипендіальною комісією факультету 

на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу до ДДМА і за-

тверджується Стипендіальною комісією ДДМА.  

2.3 Рейтинги успішності студентів, відповідно до яких студентам призна-

чаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних 

семестрів, формуються Стипендіальною комісією факультету за результатами 

підсумкового семестрового контролю останнього навчального семестру (відпо-

відно осіннього або весняного) за кожним факультетом, курсом і за кожною 

спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навча-

льного предмета (навчальної дисципліни), захистів курсових проектів (робіт) та 

звітів з практик з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності 

становить не менше 90 відсотків рейтингового балу.  

2.4 Процедура визначення рейтингового балу, що визначає місце особи у 

рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному 

факультеті, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки); 

2. 5 Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає підсу-

мкові оцінки з усіх навчальних дисциплін (навчальних предметів), які входять 
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до навчального плану за відповідний період, оцінок з захистів курсових проек-

тів (робіт), оцінок за проходження практик і т. ін.  

2.6 Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета 

(навчальної дисципліни) визначаються у балах, виходячи із 100-бальної систе-

ми оцінки знань, які встановлюються, згідно з критеріями оцінювання, визна-

ченими відповідними кафедрами залежно від обсягу та складності навчального 

матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або те-

мами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, 

що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений 

навчальним планом. 

2.7 Особа, яка на останній день семестру згідно з затвердженим графіком 

навчального процесу протягом навчального семестру отримала менше 30 балів 

(по 100-бальній шкалі оцінювання), належить до таких, що не виконали вимог 

навчального плану з певного навчального предмета (навчальної дисципліни) за 

мінімальними критеріями і має незадовільні результати навчання за результа-

тами роботи в семестрі. Для визначення таких студентів на останній день семе-

стру відповідно затвердженого графіка навчального процесу провідні викладачі 

усіх навчальних дисциплін, які вивчали студенти у відповідному семестрі не 

залежно від форм підсумкового семестрового контролю (екзамен, диф. залік, 

залік), подають до відповідного деканату за приналежності студентської групи 

відомості успішності всіх студентів групи за результатами роботи в семестрі. 

2.8 До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на 

певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету за ден-

ною формою навчання, рейтинговий бал успішності яких становить більше 55 

балів при умові відсутності з окремих дисциплін і видів контролю балів менше 

55, що є межею задовільного навчання студентів за результатами підсумкового кон-

тролю знань за семестр. 

2.9 До  рейтингу успішності не включаються особи, які: 

2.9.1 станом на останній день семестру протягом навчального семестру  до 

початку підсумкового семестрового контролю з будь-якого навчального пред-

мета (навчальної дисципліни) набрали менше 30 балів, що в ДДМА є межею 

незадовільного навчання студентів за результатами роботи в семестрі.  

2.9.2 за результатами підсумкового семестрового контролю знань з будь-

якого навчального предмета (навчальної дисципліни) набрали менше 55 балів, 

що в ДДМА є межею задовільного навчання за результатами підсумкового се-

местрового контролю. Рішенням ректора ДДМА за поданням декана факульте-

ту таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть по-
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кращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного нав-

чального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю 

(напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгова-

ність* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа 

осіб, які навчаються за державним замовленням; 

2.9.3 виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредит-

ної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) з початку навчання, за 

поточний навчальний рік, або семестр в обсязі, меншому ніж мінімальний нор-

матив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факульте-

ту, семестру та спеціальності (напряму підготовки). 

2.9.4 мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-

накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж 

норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, кур-

су та спеціальності (напряму підготовки); 

2.9.5 станом на перше число місяця, що настає після закінчення підсумко-

вого семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну 

заборгованість*; 

2.9.6 під час семестрового контролю здійснювали повторне складення кон-

трольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**; 

2.9.7 до дати завершення підсумкового семестрового контролю, визначе-

ної навчальним планом і графіком навчального процесу, не склали підсумковий 

семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (навчальної дисцип-

ліни), не захистили курсовий проект (роботу), не захистили звіт з практики, 

мають інші заборгованості *. 

2.10 Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 
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де: Kнд– ваговий коефіцієнт оцінки за навчальні досягнення, Кнд = 0,90; 

Кi – кількість кредитів ЄКТС з відповідної дисципліни, курсової роботи 

(проекту), практики; 

Rі – підсумкова рейтингова оцінка студента за 100-бальною шкалою з від-

повідної (і-ї) навчальної дисципліни (навчального предмета), курсової роботи 

(проекту), практики; 

Кi – сума кредитів ЄКТС з дисциплін, курсових робіт (проектів), практик 

за відповідний період; 

Rд – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності (0 ≤ Rд ≤ 100). 
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Rд= Rді= Rд1+ Rд2+… +Rді; 

де: Rд1, Rд2,… Rді – додаткові бали за кожний вид робіт; 

ддK  - ваговий коефіцієнт оцінки за участь у науковій, науково-технічній ді-

яльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності, ддK =0,1. 

 

2.11 Сума додаткових балів Rд розраховується на момент закінчення семес-

тру (на останній день навчального семестру) у відповідності до графіку навча-

льного процесу. 

2.12 Студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів, 

самостійно надає заяву на ім’я декана факультету з відповідним проханням та 

представляє оригінали підтверджуючих відповідні досягнення документів. Зая-

ви збирають куратори (наставники) студентських груп, перевіряють наявність 

підтверджуючих документів і достовірність інформації, заносять інформацію в 

узагальнену форму (див. Додаток 1), яку в паперовому вигляді за своїм підпи-

сом і в електронній формі передають секретарю стипендіальної комісії факуль-

тету  до початку екзаменаційної сесії. Стипендіальна комісія факультету розг-

лядає і подає до стипендіальної комісії академії пропозиції з додаткових балів 

студентів, які включаються в рейтинговий список на призначення академічної 

стипендії. 

2.13 Види громадських робіт і додаткові бали, що за них встановлюються, 

наведені у таблиці 1, додаткові бали студентам за активну наукову роботу в ві-

дповідному семестрі (триместрі) – у таблиці 2. 

Таблиця 1 – Види громадських робіт і додаткові бали, що за них встанов-

люються 

 
Громадська робота або доручення, 

що виконуються 
Додатковий бал 

Особа, на прохання якої встано-

влюється додатковий бал 

Голова Ради студентського самовря-

дування Академії 
До 40 балів 

Перший проректор 

Член Ради студентського самовряду-

вання Академії 
До 30 балів 

Голова студентського самовряду-

вання Академії 

Член ради з виховної роботи Академії 
До 25 балів 

Голова ради з виховної роботи 

Академії 

Член вченої ради Академії до 25 балів Декан 

Голова ради студентського самовря-

дування факультету 
до 30 балів 

Декан, заступник декана 

Член ради студентського самовряду-

вання факультету 
до 20 балів 

Голова студентського самовряду-

вання факультету 

Голова студради гуртожитку до 30 балів Голова профспілки, декан, (засту-

пник декана), комендант гуртожи-

тку 

Член студради гуртожитку до 15 балів Голова профспілки, декан (заступ-

ник декана), комендант гуртожит-
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Громадська робота або доручення, 

що виконуються 
Додатковий бал 

Особа, на прохання якої встано-

влюється додатковий бал 

ку 

Голова студентської профспілки фа-

культету 
до 30 балів 

Голова профспілки 

Член профбюро факультету 
до 15 балів 

Голова студентської профспілки 

факультету 

Член вченої ради факультету до 20 балів Декан 

Член НВК факультету до 15 балів Декан 

Член НВК спеціальності до 15 балів Декан, завідуючий кафедрою 

Староста академгрупи до 25 балів Декан (заступник декана), куратор 

Профорг академгрупи до 10 балів Декан (заступник декана), куратор 

Культорг академгрупи  до 10 балів Профорг факультету, куратор 

Навчально-інформаційний  

сектор академгрупи 

до 10 балів Декан (заступник декана), куратор 

Фізорг академгрупи до 10 балів Декан (заступник декана), куратор 

Член медіагрупи “Академія” до 40 балів Редактор газети 

Постійна участь у академічних, місь-

ких, обласних заходах. Робота у студ-

клубі, участь в КВК, «Що? Де? Ко-

ли?», клубах за інтересами  і т. ін. 

до 20 балів Директор студклубу 

За виконання особливо важливих ро-

біт (завдань) для кафедри, факультету, 

академії 

до 20 балів Завідуючий кафедрою, декан, про-

ректор 

Призер чемпіонату світу, Європи з 

видів спорту 

до 40 балів Директор спортклубу 

Призер чемпіонату України з видів 

спорту 

до 30 балів Директор спортклубу 

Постійна участь у спортивних заходах, 

робота у спортклубі 

до 20 балів Директор спортклубу 

 

Таблиця 2 – Додаткові бали за активну наукову роботу 

 
Вид наукової роботи Додатковий бал 

Робота за програмою «Обдаровані студенти» 5 

Доповідь на Всеукраїнській або міжнародній конференції 20 

Доповідь на регіональній конференції 10 

Доповідь на науковій конференції Академії 5 

Стаття у виданнях, що входять до науко метричних баз SCOPUS, 

Web of Science (у співавторстві) 
40 

Стаття у виданнях, що входять до переліку ВАК або заява на винахід 

(одноосібно) 
30 

Стаття у виданнях, що входять до переліку ВАК або заява на винахід 

(у співавторстві) 
20 

Стаття у збірнику наукових праць (одноосібно) 15 

Стаття у збірнику наукових праць (у співавторстві) 10 

Переможець Міжнародної олімпіади 40 

Переможець Всеукраїнської олімпіади 30 

Призер Всеукраїнської олімпіади 20 

Переможець Міжнародного конкурсу 40 

Переможець Всеукраїнського конкурсу 30 

Призер Всеукраїнського конкурсу 20 

Переможець регіональної олімпіади 20 



7 

Вид наукової роботи Додатковий бал 

Призер регіональної олімпіади 15 

Учасник Міжнародної олімпіади 15 

Учасник Всеукраїнської олімпіади 10 

Учасник Регіональної олімпіади 5 

Учасник Міжнародного конкурсу 15 

Учасник Всеукраїнського конкурсу 10 

Учасник Регіонального конкурсу 5 
 

 

2.14 Рішення про призначення додаткових балів до загального рейтингу 

студента (Rд) за участь у громадському житті, творчій та спортивній діяльності 

- за пропозицією осіб, зазначених в табл.1, за участь у науковій, науково-

технічній діяльності – за пропозицією випускової кафедри приймає за заявою 

студента Стипендіальна комісія факультету. Підставою призначення додатко-

вого балу за наукову роботу є копії статей, дипломів тощо. 

2.15 Сумарний додатковий бал Rд за всі види робіт не повинен перевищу-

вати 100 балів. 

2.16 Кінцеве рішення про призначення додаткових балів до загального 

рейтингу студента (Rд) за участь у громадському житті, творчій, спортивній, 

науковій та науково-технічній діяльності приймає за поданням Стипендіальних 

комісій факультетів Стипендіальна комісія ДДМА. 

2.17 У рейтингу успішності студенти впорядковуються за спаданням рей-

тингового балу (від більшого до меншого).  

2.18 У разі неможливості розташування студентів у рейтингу для призна-

чення стипендій із-за рівної кількості балів, вища позиція надається особі з бі-

льшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визна-

чення місця в рейтингу за указаним показником рішення ухвалює Стипендіаль-

на комісія ДДМА. 

2.19 Рейтинг успішності студентів для призначення академічної стипендії, 

сформований Стипендіальними комісіями факультетів, затверджується Стипе-

ндіальною комісією ДДМА і оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДДМА 

не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною 

комісією ДДМА. 

3 Розрахунок стипендіального фонду 

3.1 Вчена рада Академії за поданням Стипендіальної комісії ДДМА ви-

значає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипен-

дій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених 

академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду: 
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де: F  – розмір місячного стипендіального фонду після вирахування сти-

пендій аспірантам та докторантам; 

0K  – загальна кількість студентів, які навчаються за державним замов-

ленням на денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за спеціаль-

ностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України 

№ 1047 від 28 грудня 2016 року; 

1K  – загальна кількість студентів, які навчаються за державним замов-

ленням 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 сту-

дентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

ek  – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчан-

ні  ( 455,1ek ); 

sk  – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів,  які навчаються за 

спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів Ук-

раїни № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвище-

ному розмірі), 

2727,1
1100

1400
sk для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

LS  – загальний ліміт стипендіатів; 

LV  – ліміт стипендіатів-відмінників. 

3.2 Загальний ліміт стипендіатів становить 40-45 % від контингенту сту-

дентів, які навчаються в ДДМА за державним замовленням за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету за денною формою навчання (з відри-

вом від виробництва). 


