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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Основна мета  Правил - стимулювання систематичної та самостійної 

роботи студентів денної форми здобуття освіти закладів фахової передвищої 

освіти через визначення рейтингу студентів Відокремленого структурного 

підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського державного 

університету науки і технологій» для підвищення якості знань та об'єктивності 

їх оцінки, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, 

спонукання їх до активного, свідомого навчання, самостійного оволодіння 

знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей на основі: 

- використання семестрових рейтингових балів для призначення 

стипендій студентам, у т.ч. іменних, надання студентам додаткових заохочень, 

матеріальної допомоги; 

- використання рейтингу студента як підстави для отримання 

рекомендацій на роботу до престижних підприємств, організацій та установ; 

- заохочення студентів до участі у науково-творчій діяльності, 

громадському житті, спортивній та культурно-мистецькій діяльності. 

1.2. Правила призначення академічних і соціальних стипендій студентам 

Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий  коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (далі - Правила) 

встановлюють порядок визначення рейтингу студентів коледжу і є нормативним 

документом, що регламентує порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати академічних і соціальних стипендій. 

1.3. Нормативна база 

Правила  розроблено  на  підставі: 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту від 06.06.2019 № 2745-

VIII // Відомості Верховної Ради. - 2019. - № 30, с. 119.  

- Постанов Кабінету  Міністрів України: 

«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів в вищої освіти» № 266; 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій» 

№ 1043; 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» № 1045; 

«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах 

наукових установах» № 1047; 

«Деякі питання стипендіального забезпечення» № 1050; 

«Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій» від 2 грудня 

2021р. № 1256 

1.4. Основні визначення та поняття даних Правил 

Рейтинг студента — це місце особи у рейтингу серед студентів, які 

навчаються на одному відділенні за відповідним курсом та спеціальністю в 

коледжі, визначене після закінчення семестру на підставі його відповідних 

семестрових рейтингових балів. 

 
Семестровий рейтинговий бал - це індивідуальний показник успішності 



студента з кожного навчального предмету (дисципліни) з урахуванням участі у 

науковій, науково - творчій діяльності, громадському житті, спортивній та 

культурно-масовій діяльності. При цьому складова успішності повинна 

становити не менше 90 відсотків рейтингового балу. 

Семестровий контроль - екзамен або диференційований залік з 

навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою навчальної 

дисципліни за семестр. 

Диференційований залік - це семестровий контроль оцінювання 

результатів навчання студента в балах, який полягає у підведенні підсумку 

виконання курсових проектів (робіт), проходження практики, засвоєння 

студентом матеріалу навчальної дисципліни. 

Екзамен - оцінювання результатів навчання студента в балах із вивчення 

навчального матеріалу навчальної дисципліни за результатами поточного та 

екзаменаційного контролів. 

1.5. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у  

Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» за державним 

замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 

студентів денної форми здобуття освіти закладу фахової передвищої освіти. 

1.6. Порядок формування рейтингу для призначення стипендій в коледжі 

визначається відповідно до цих Правил, затверджених педагогічною радою 

коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів. 

1.7. Затвердження і оприлюднення Правил призначення академічних і 

соціальних стипендій студентам Відокремленого структурного підрозділу 

«Нікопольський фаховий  коледж Українського державного університету науки 

і технологій»  здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку навчального 

семестру (до початку поточного семестрового контролю, визначеного 

навчальним планом відповідно до діючого законодавства). Протягом 

навчального семестру зміни до Правил не вносяться. 

1.8. Рейтинг, відповідно до якого студентам  коледжу призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу (результатів 

вступних випробувань) отриманого під час під час вступу до Відокремленого 

структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського 

державного університету науки і технологій». 

1.9. Рейтинги, відповідно до яких студентам  коледжу призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, 

складаються за результатами останнього навчального семестру у  коледжі за 

кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з 

кожної дисципліни з урахуванням участі у науково-творчій діяльності, 

громадському житті, культурно-мистецькій та спортивній діяльності. Складова 

успішності становить 90 відсотків рейтингового бала. 

 

 

 

2. ЛІМІТ СТИПЕНДІАТІВ 



 

2.1. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 

контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне 

забезпечення, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей 

ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 

результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у 

відсотках (у діапазоні згідно з діючими Постановами КМУ) фактичної кількості 

студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним 

замовленням на певному відділенні, курсі, за певною спеціальністю станом на 

перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та 

спеціальностей. 
Конкретна кількість стипендіатів визначається педагогічною радою в 

межах коштів, передбачених для виплати стипендії коледжу. 

2.2. 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 результатів вступних 

випробувань під час вступу до Відокремленого структурного підрозділу 

«Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і 

технологій». 

2.3. Ліміт стипендіатів встановлюється педагогічною радою закладу 

фахової передвищої освіти перед початком підведення підсумків кожного 

семестрового контролю. Ліміт першокурсників - стипендіатів встановлюється до 

1 липня попереднього навчального року. 

2.4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення 

академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до 

здобуття освіти студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по 

закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з доглядом 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. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ 

 

3.1 Підсумковий рейтинговий показник (рейтинг) студента визначається 

за формулою:    R= Rнав + R дод  × 0,1 
  

де Rнав  - середній бал якісної успішності 

R дод = R1 + R2+ R3+ R4+ R5+ R6 

  

R1  - поведінка; 

R2  - участь в громадській роботі; 

R3  - участь в науково-дослідній та творчо-пошуковій роботі; 

        R4- участь в культурно-масовій роботі; 

        R5 - участь в спортивно-оздоровчому житті; 



        R6 - показник який враховує пропуски занять без поважних причин, який 

розраховується за формулою: 

R 6 = К •  0,01, (для 5-ти бальної системи) 

R 6 = К • 0,024 (для 12-ти бальної системи)  

де К - кількість пропусків без поважних причин; 

0,01 (0,024)- коефіцієнт, який визначає долю пропусків від загальної кількості 

аудиторних годин в семестрі. 

3.2 Успішність вивчення певної навчальної дисципліни вимірюються у 

балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними 

відповідними цикловими комісіями у залежності від обсягу та складності 

навчального матеріалу, трудомісткості підготовки та кожного контрольного 

заходу, що передбачений навчальним планом. 

3.3 Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної 

дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями 

оцінювання, що прийняті в коледжі (5-бальною або 12-бальною шкалою 

оцінювання результатів навчання з подальшим перерахунком у 5-бальну). 

3.4 Рейтинг за результатами навчання визначається за всіма 

навчальними предметами (дисциплінами), за якими в останньому навчальному 

семестрі згідно з навчальним планом з відповідної спеціальності здійснюється 

семестрове оцінювання. 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується в балах і визначає середній 

бал якісної успішності. 

Середній бал успішності розраховується до сотих одиниць ж 

середньоарифметичне значення. Враховуються оцінки екзаменів, що визначені 

навчальним планом, а також оцінки: 
- за диференційованими заліками; 
- за курсовими проектами та роботами; 
- за навчальною практикою. 

3.5 Рейтинг за результатами участі у науково-творчій діяльності, 

громадському житті, спортивній та культурно-мистецькій діяльності, а також 

рівня виконання правил внутрішнього розпорядку становить 10 відсотків 

рейтингового бала студента. 

3.6 Додаткові бали за участь студента у науково-творчій діяльності, 

громадському житті, спортивній та культурно-мистецькій діяльності, виконання 

правил внутрішнього розпорядку:  

3.7 Вразі винесення студенту догани протягом семестру, він 

позбавляється права отримати додаткові бали Rдод до балів успішності, окрім 

вирахування  R6(пропуски занять). 
 
Поведінка: (R1 ) 
 

(R1 )  

для 12-ти 

бальної 

системи 

для 5-ти 

бальної 

системи 

max 1,2 0,5 

має догану за порушення правил внутрішнього 

розпорядку 0 0 



має/мав окремі зауваження до поведінки та 

виконання правил внутрішнього розпорядку 
0,1-0,4 0,1 

є шкідливі звички (тютюнопаління, наприклад), 

але не допускає правопорушень 
0,5 - 0,7 0,2 

не має шкідливих звичок (тютюнопаління), не 

конфліктує, не запізнюється на заняття  0,8 -0,9 
0,3 - 0,4 

«зразкова поведінка», не пропускає заняття, без 

поважних причин, виконує всі правила 

внутрішнього розпорядку, є прикладом для 

інших, має заохочення в наказах. 

1,0-1,2 0,5 

 

Громадська робота : (R2 ) 
 

 (R2)  

для 12-ти 

бальної 

системи 

для 5-ти 

бальної 

системи 

  max 1,2 0,5 

пасивне ставлення до громадського життя 0 0 

інколи виконував окремі доручення 0,1-0,5 0,1-0,3 

мав/має постійне громадське навантаження 0,6-0,9 0,4-0,6 

бере активну участь в громадському житті 

коледжу, місті і. т. д.; 
1-1,5 0,7-0,9 

має відповідальне громадське навантаження 

(профорг, староста, член студентської ради 

тощо) та добросовісно його виконує, взірець для 

інших. 

1,6-2,4 1 

 

Науково-дослідна та творчо-пошукова робота : (R3 ) 
 

(R3)  

для 12-ти 

бальної 

системи 

для 5-ти 

бальної 

системи 

max 12 0,5 

не брав участі в жодних видах цієї роботи; 0 0 

допомагав в організації та проведенні заходів 

цього спрямування; 
0,1-0,4 0,1 

брав участь в одному з відповідних заходів; 0,5 - 0,7 0,2 

постійний учасник наукового товариства 

студентів, активний учасник різних наукових, 

інтелектуальних, творчо-пошукових заходів або 

проектів різного рівня; 

0,8-0,9 0,3 - 0,4 

посідав призові місця у відповідних заходах 

(конференціях, конкурсах, турнірах будь-якого 

рівня) 

1-1,2 0,5 

 

 

 



Культурно-мистецька  робота : (R4 ) 
 

(R4)   

для 12-ти 

бальної 

системи 

для 5-ти 

бальної 

системи 

  max 1,2 0,5 

не брав участь в культурно-мистецькій роботі; 0 0 

брав участь в підготовці окремого(их) заходу(ів); 0,1-0,4 0,1 

брав участь у заходах групи, відділення, 

коледжу. 0,5-0,7 0,2 

брав активну участь у загальноколеджівських та 

позаколеджівських заходах, є учасником 

колективу художньої самодіяльності або клубу; 

0,8-0,9 0,3 - 0,4 

займав призові місця в культурно-мистецьких 

заходах. 1-1,2 0,5 

 

Спортивно-оздоровче життя : (R5 ) 
 

(R5)   

для 12-ти 

бальної 

системи 

для 5-ти 

бальної 

системи 

  max 12 0,5 

не бере участі в спортивно-оздоровчих заходах 0 0 

брав участь в окремих спортивно-оздоровчих 

заходах групи, відділення, коледжу 
0,1-0,4 0,1 

брав активну участь у спортивно-оздоровчому 

житті коледжу 
0,5-0,7 0,2 

є постійним учасником змагань за коледж у 

складі спортивної команди  0,8 -0,9 
0,3-0,4 

займав призові місця у змаганнях різного рівня 1 -1,2 0,5 

 

3.8 Студентам-першокурсникам першого семестру навчання стипендії 

призначаються в межах встановленого ліміту за вступним рейтингом 

спеціальності. 

3.9 До рейтингу не включаються особи, які: 
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу 

кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного 

навчання. Рішенням керівника закладу фахової передвищої освіти таким особам 

може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити 

результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального 

семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом 

підготовки). У разі, коли у визначений строк академічна заборгованість* не 

ліквідована, здобувач фахової передвищої освіти підлягає відрахуванню з числа 

осіб, які навчаються за державним замовленням; 

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового 



контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*; 

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складання 

контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни). 

3.10 Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце студента 

у рейтингу, є однаковою для всіх студентів коледжу. 

3.11 Рейтинг студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті не 

пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 

стипендіальною комісією. 
 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального 

предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному 

закладі межа незадовільного навчання; 

- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі 

межа незадовільного навчання. 

 
4. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ ВСП «НФК УДУНТ» 

 

4.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам 

ВСП «НФК УДУНТ», які за результатами навчального семестру не мають 

академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до 

рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій: 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, 
а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків, і мають право на отримання академічної стипендії; 

- особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, мають пільги 

під час призначення стипендії; 

- особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних 

стипендій; 

- особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, 

один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського 

протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної 

стипендії. 

4.2. Особи, зазначені у пункті 4.1. цих Правил, які вперше претендують 



або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до 

стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення 

із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання 

пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими 

актами. 

4.3. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про 

призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на 

призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, 

визначеними пунктом 4.1. цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому 

зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї 

соціальної стипендії.  

4.4. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання 

письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на 

отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного 

рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення. 

 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального 

предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному 

закладі межа незадовільного навчання; 

- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета 
(дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі 
межа незадовільного навчання. 

 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Контроль за своєчасне проведення рейтингу та надання відомостей на 
призначення стипендії виконує завідувач відділення. 

5.2 Відповідальність за правильність визначення порядкової позиції серед 

студентів певного курсу певної спеціальності, що є основою для призначення 

стипендіальної комісією академічних та соціальних стипендій відповідно до 

Правил, несуть керівники та активи груп. 
 


