
 

 



 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ 

 

 1. Положення розроблено згідно з Законом України «Про вищу освіту», 

Законом «Про фахову передвищу освіту», постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2006 № 150 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення», 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 983 «Про внесення 

змін до Порядку призначення і виплати стипендій», постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.11.2012 № 1084 «Про внесення змін до Порядку 

призначення і виплати стипендій», постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1043 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Міністерства освіти і науки України для виплати академічних 

стипендій», постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 

1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у 

державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів», постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 

№ 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань стипендіального забезпечення»,  постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.01.2021 № 52 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047», постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 933 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. № 882, від 28 

грудня 2016р. № 1047», постановою Кабінету Міністрів України від 

02.12.2021 № 1256 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати 

стипендій» 
2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються у 

технікумі за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету – студентів денної форми навчання Кам’янського 

державного енергетичного технікуму (далі – КаДЕТ). 

3. Порядок формування рейтингу для призначення стипендій в 

технікумі визначається відповідно до цього Положення, затвердженого 

педагогічною радою технікуму за погодженням з органом студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. 



 

4. Затвердження і оприлюднення Положення про визначення рейтингу 

здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

Протягом навчального року зміни до Положення не вносяться. 

5. Рейтинг, відповідно до якого студентам технікуму призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 

першого семестрового контролю, формується на підставі результатів 

вступних випробувань під час вступу до КаДЕТ. 

6. Рейтинги, відповідно до яких студентам технікуму призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних 

семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру у 

технікумі на кожному відділенні, курсі і за кожною спеціальністю на підставі 

успішності з кожного предмету (дисципліни) з урахуванням участі у науково-

технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Складова 

успішності становить 90 відсотків рейтингового бала.  

 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ 

 

1. Підсумковий рейтинговий показник (рейтинг) студента визначається 

як: 

                    

 

де      – рейтинг за результатами навчання; 

     – рейтинг за результатами участі у науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності. 

У разі виникнення питання щодо кількості стипендіатів з приводу 

однакових рейтингів у декількох студентів використовується формула 

розрахунку з урахуванням коефіцієнтів складності кожного предмету 

(дисципліни) відповідного навчального плану: 

 

R = 0,9 
∑     
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де 0,9 – коефіцієнт за навчальні досягнення, визначається Порядком 

формування рейтингу успішності у вищому навчальному закладі; 

     Ki – додатній ваговий коефіцієнт і-ї дисципліни (навчального 

предмета), курсової роботи (проекту), практики; 

     Oi – підсумкова оцінка студента з і-ї дисципліни (навчального 

предмета), курсової роботи (проекту), практики; 

     K=k1+k2+…+kn – сума вагових коефіцієнтів дисциплін 

(навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик; 



 

    O – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за 

шкалою оцінювання вищого навчального закладу; 

    0,1 – коефіцієнт за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності; 

    Di – додаткові бали. 

2. Успішність вивчення певного навчального предмету (дисципліни) 

вимірюється у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, 

визначеними відповідними цикловими комісіями. 

3. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмету 

(дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями 

оцінювання, що прийняті в технікумі (4-бальною, 12-бальною, шкалою ECTS 

оцінювання результатів навчання).  

4.  Рейтинг за результатами навчання визначається за всіма 

навчальними предметами (дисциплінами), за якими у останньому 

навчальному семестрі згідно з навчальним планом з відповідної 

спеціальності здійснюється семестрове оцінювання.  

   Семестрова рейтингова оцінка розраховується в балах і визначає 

середній бал успішності. 

   Середній бал успішності розраховується до тисячних одиниць як 

середньоарифметичне значення. Враховуються оцінки іспитів, що визначені 

навчальним планом, а також оцінки: 

 за диференційованими заліками; 

 за курсовими проектами та роботами; 

 за навчальною, виробничою та переддипломною практиками.  

5. Рейтинг за результатами участі у науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності становить 10 відсотків 

рейтингового бала студента. 

6. Додаткові бали за участь студента у науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності: 

- участь (очно, дистанційно, публікація тез) у Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних, регіональних, міських науково-практичних 

конференціях і отримання дипломів (сертифікатів), інших відзнак: 

 диплом І ступеня, визнання за номінаціями (очно, 

дистанційно) – 2 бали; 

 диплом ІІ ступеня, визнання за номінаціями (очно, 

дистанційно) – 1,5 бала; 

 диплом ІІІ ступеня, визнання за номінаціями (очно, 

дистанційно) – 1 бал; 

 диплом учасника, публікація тез – 0,5 бала. 



 

- участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських 

олімпіадах та конкурсах: 

 посіли І місце – 2,5 бала; 

 посіли ІІ місце – 1,5 бала; 

 посіли ІІІ місце  – 1 бал; 

 участь – 0,5 бала. 

- участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших 

громадських об’єднаннях (громадська робота): 

 участь у роботі студентського парламенту технікуму, 

студентській раді гуртожитку –1,5 бала; 

 виконання функції лідера студентського самоврядування 

групи – 1 бал; 

 участь у діяльності міських, обласних студентських 

формувань – 1,5 бала; 

 волонтерська діяльність – 1 бал; 

- участь у спортивних змаганнях на рівні міста, регіону, області: 

 посіли І місце – 2,5 бала; 

 посіли ІІ місце – 1,5 бала; 

 посіли ІІІ місце  - 1 бал. 

Примітка: максимальна кількість додаткових балів, які враховуються 

у конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів. 

7. Рейтинг студентів першокурсників першого семестру навчання 

визначається як середньоарифметичне значення балів, отриманих ними на  

вступних випробуваннях, переведених у 4-бальну систему; для студентів 

зарахованих на другий курс – за конкурсом сертифікатів ЗНО. 

8. До рейтингу не включаються студенти, які за результатами 

семестрового контролю мають незадовільні оцінки або не атестовані з 

предметів (дисциплін) без поважних причин. 

9. Якщо при використанні даної формули спірне питання залишається, 

кількість стипендіатів вирішується на користь студентів, коли це не 

перебільшує 40% загальної кількості осіб. У протилежному випадку на 

засіданні стипендіальної комісії за поданням голів ЦК розглядається 

індивідуально кожна кандидатура зі студентів, що мають однаковий 

рейтинговий бал, та колегіально приймається рішення про призначення 

стипендії. 

10. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце 

студента у рейтингу, є однаковою для всіх студентів технікуму.  



 

11. Рейтинг студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті не 

пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 

стипендіальною комісією. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ  

 

1. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 

контролю педагогічна рада технікуму, з урахуванням видатків на 

стипендіальне забезпечення, затверджених технікуму в установленому 

порядку Міністерством освіти і науки України, 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 від 35 до 

40) фактичної кількості студентів денної форми навчання, 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.  

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 КаДЕТ.  

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Відповідальність за своєчасне проведення рейтингу і правильність 

визначення порядкової позиції серед студентів певного курсу певної 

спеціальності, що є основою для призначення академічних та соціальних 

стипендій відповідно до Положення, несуть куратори груп та завідувачі 

відділень. 

 

   

 

 


