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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Це Положення «Про порядок формування рейтингу успішності 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних стипендій» (далі 

– Положення) 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), 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 лютого 2017р. № 261, Положення 

«Про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та 

докторантам Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця (в новій редакції), затвердженого наказом ректора від 

16.02.2017р. № 199-С, закону України «Про вищу освіту», Статуту ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця.  

Положення «Про порядок формування рейтингу успішності у ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця для призначення академічних стипендій» є складовою правил 

призначення і виплати стипендій в університеті (Положення «Про порядок 

призначення і виплати стипендій» наказ ректора від «16» лютого 2017р. № 199-

С) відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. № 882  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.  

№ 1050).  

 Правила призначення академічних стипендій затверджуються Вченою 

радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця за погодженням з органом студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, 

аспірантів та докторантів університету а також оприлюднюються не пізніше 

ніж за тиждень до початку навчального семестру. 

Академічні стипендії у підвищеному розмірі призначаються: 

студентам університету, які досягли особливих успіхів у навчанні; 

Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні в межах ліміту 

стипендіатів призначається студентам денної форми ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які 

за результатами підсумкового контролю з  кожної  дисципліни без 

виключення отримали 90 – 100 балів, за 100-бальною шкалою оцінювання  і 

займають найвищі рейтингові позиції (Додаток 1). 

2. Цей Порядок не стосується призначення академічних стипендій 

особам: 
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які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України 

згідно з угодами про міжнародну академічну  мобільність, виплата стипендій 

яким може здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного 

навчального закладу; 

які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами 

та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися 

за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

3. ХНЕУ ім. С. Кузнеця має право врегульовувати відповідні питання 

самостійно, на власний розсуд за умови дотримання положень Закону України 

«Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України. 
 

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

4. ХНЕУ ім. С. Кузнеця 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; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця у встановленому порядку; 

затвердженого ректором ХНЕУ ім. С.Кузнеця реєстру осіб, яким в 

установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами 

останнього навчального семестру, та їх успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних 

стипендій; 

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку; 

інших визначених законодавством випадків. 

5. Помісячний обсяг коштів, затверджений ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 

встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних 

стипендій: 

встановленому згідно з пунктом 13 «Порядку призначення і виплати 

стипендій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016р. № 1050)  (далі – Порядку) 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; 
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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 начальному закладі 

на території України чи поза її поза межами відповідно до абзацу восьмого 

пункту 14 Порядку; 

особам, які є іноземцями, навчаються у ХНЕУ ім. С.Кузнеця  відповідно 

до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, 

виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів, у 

разі якщо такими документами передбачена виплата академічних стипендій. 

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, 

повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в 

інших визначених законодавством випадках. 

  6. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 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. 
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ЛІМІТ СТИПЕНДІАТІВ 
 

 7. 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 ХНЕУ ім. С. Кузнеця у встановленому законодавством 

порядку визначає: 

загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким призначається 

академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала 

(включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) –однаковий 

для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки); 

ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за особливі 

успіхи в навчанні (за умови складання підсумкового контролю з кожної 

дисципліни без виключення 90 – 100 балів за 100 – бальною шкалою («А» 

за шкалою ECTS))  на основі здобутого ними рейтингового бала, - може бути 

різним для факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).  

ліміт стипендіатів з числа 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 ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця. 

Ліміти стипендіатів встановлюються Вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт 

стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання за освітніми програмами 

бакалавра та магістра, встановлюється до 1 вересня поточного навчального 

року. 
       

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СПИСКУ СТИПЕНДІАТІВ 
 

Навчальний відділ до початку семестрового контролю передає до 

бухгалтерії інформацію щодо контингенту студентів за однією формою 

навчання із розподілом по факультетам, спеціальностям (напрямом підготовки), 

курсам. Відповідальна особа бухгалтерії формує розподіл стипендіального 

фонду пропорційно контингенту. Із стипендіального фонду віднімаються суми 

персональних стипендій заснованих Президентом України, Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких 

визначаються окремими нормативно- правовими актами. 

Розподіл стипендіального фонду передається на факультети для 

формування списку стипендіатів. Організаційні аспекти функціонування 

рейтингової системи успішності студентів представлені в Додатку 7. 
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Відповідальна особа деканату/заступник декана збирають інформацію 

щодо  основних досягнень студентів у науковій, науково – технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності (підкріплену 

документально), накопичену за семестр, і подають у вигляді таблиць (Додаток 5 

«Довідка для розрахунку додаткового балу активності студента»), поіменно для 

кожного студента, декану факультету за два тижня до початку сесії для 

розрахунку додаткового бала при формуванні рейтингу успішності. Облік 

довідок деканати фіксують у журналі (Додаток 9). 

Декан – голова стипендіальної комісії факультету організовує їх 

обговорення, перевірку та затвердження за один тиждень до початку сесії. 

За підсумками  сесії деканат розраховує рейтинг успішності студентів 

(академічний та досягнень студентів) і надає їх до розгляду стипендіальній 

комісії факультету.  

Стипендіальні комісії факультетів спільно з деканатами впродовж трьох 

днів після завершення семестрового контролю формують рейтинг успішності 

студентів окремо по кожній спеціальності (напряму підготовки),  курсу, на 

основі прийнятих показників успішності. Разом з цим визначається кількість 

студентів, які будуть отримувати стипендію підвищеного розміру за особливі 

досягнення у навчанні. 

Виходячи з суми стипендіального фонду по кожній спеціальності 

(напряму підготовки), курсі, деканат розраховує кількість стипендіатів 

звичайної та підвищеної стипендії та подає список стипендіатів стипендіальній 

комісії факультету. Стипендіальна комісія факультету приймає рішення щодо 

формування списку стипендіатів і подає витяг з протоколу засідання на 

затвердження стипендіальній комісії університету (Додаток 8). 

Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 

40 до 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 та освітніми програмами. 

 8. 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 факультету шляхом округлення до 

цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного 

відповідно до пункту 7 «Примірного порядку формування рейтингу успішності 

студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових 
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установ) для призначення академічних стипендій» (наказ МОН України від 

20.02.2017р. № 261) (далі – Примірний порядок), 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 строками навчання, конкретна кількість стипендіатів 

встановлюється окремо для кожної з таких категорій відповідно до 

визначеного згідно з пунктом 7 Примірного порядку. 

Стипендіальна комісія університету може приймати рішення щодо  

встановлення єдиного  ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на 

різних курсах та/або факультетах за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки), якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними 

планами. 

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному факультеті, курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 

стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії 

факультету. 

У разі наявності тільки двох осіб на одному факультеті, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 

стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість 

стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією факультету залежно від 

рівня її успішності. 

9. В межах коштів, затверджених ХНЕУ ім. С. Кузнеця на виплату 

академічних стипендій, стипендіальна комісія університету може приймати 

рішення про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах 

діапазону ліміту стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пунктом 13 

Порядку). 

10. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями 

(напрямами підготовки), для яких навчальними планами не передбачено 

семестрового контролю в останньому навчальному семестрі, академічні 

стипендії призначаються за результатами попереднього навчального семестру 

до закінчення навчання. 
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РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
                                

11. Положення «Про порядок формування рейтингу успішності студентів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних стипендій» є складовою 

Положення «Про порядок  призначення і виплати стипендій у ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця» відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р.  

№ 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. 

№ 1050). 

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 бала, отриманого ними під час вступу на навчання. 

12. 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 

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. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі 

екзаменаційні оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи 

(проекти), захисти практик, тощо, які передбачено навчальними планами 

відповідного семестру. Перелік таких показників встановлюється вченою 

радою факультету, затверджується Вченою радою університету не пізніше 

початку семестру. 

Для розрахунку показників встановлюються оцінки тільки завершених 

навчальних дисциплін та виробничих практик відповідно до навчального плану. 

13. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) та курсі в межах одного 

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 

дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, 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, не захистили 
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курсової роботи (проекту), звіт з практики, крім випадку, передбаченого 

абзацом п’ятим пункту 5 Примірного порядку;  

виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – EKTC)за поточний навчальний 

рік, навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж 

мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для 

відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки). 

Наприклад, для восьми семестрової програми з підготовки бакалавра 

може бути встановлений такий мінімальний норматив:  1 семестр – 30 кредитів, 

2 семестр – 55 кредитів, 3 семестр – 80 кредитів, 4 семестр – 110 кредитів, 5 

семестр - 140 кредитів, 6 семестр – 175 кредитів, 7 семестр – 210 кредитів, 8 

семестр – 240 кредитів ЄKTC. 

 

14. Рейтингова позиція студента визначається наступним чином. 
 

Рейтингова позиція студента визначається за його рейтинговим балом, 

який складається з балів його навчальної успішності та додаткового балу за 

участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, 

культурно - творчій та спортивній діяльності.  

Бали студента за навчальну успішність визначаються його підсумковою 

оцінкою з кожного виду оцінювання  за результатами складання екзаменаційної 

сесії відповідно навчальному плану (екзамени, оцінки диференційованих 

заліків, оцінки за курсові роботи (проекти), захист звітів за практики) за 100- 

бальною шкалою університету. 

Максимальний бал, який може отримати студент за кожен вид 

підсумкового оцінювання навчальної успішності, складає 100 балів. 

Рейтинговий бал за навчальну успішність обчислюється, як 

середньоарифметична сума балів видів оцінювання: 

Р= (а1+а2+а3+…+аn)/N, 

де а1…аn – бали (оцінка) за кожен вид підсумкового оцінювання, 

N – кількість видів оцінювання. 
 

Додаткові бали надаються студенту за його участь у науковій, науково-

технічній діяльності (1-й вид активності), громадському житті, культурно - 

творчий діяльності (2-й вид активності), спортивній діяльності (3-й вид 

активності). Кожній максимальній активності студента у кожному виду 

активності присвоюється 100 балів. Таким чином, якщо він проявив 

максимальну активність за всіма трьома видами, то одержить 300 балів. 

Для обґрунтування додаткових балів рекомендується обчислювати 

відсоток його загальної активності за формулою: 
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%,100
300

b+b+b
p 321

 

 

де b1 - бали за участь студента у науковій, науково-технічній діяльності (1-й вид 

активності); b2 -  бали за участь студента у громадському житті, культурно - 

творчий діяльності (2-й вид активності); b3 - бали у спортивній діяльності (3-й 

вид активності). 

Додаткові бали обчислюються для кожного студент за його участь у 

науковій, науково-технічній діяльності (1-й вид активності), громадському 

житті, культурно - творчий діяльності (2-й вид активності), спортивній 

діяльності (3-й вид активності) за формулою: 

.
100

p
10b  

 

                  Приклад визначення рейтингової позиції студента 
 

Приклад обчислення балу за навчальну успішність 

           Студент Шаповал М.В. за результатами складання екзаменаційної сесії 

отримав з навчальних дисциплін наступні бали: 

1. Поведінкова економіка (маг-майнор1) (а1) 95 балів 

2. Соціальна відповідальність (маг-майнор2) (а2) 96 балів 

3. Глобальна економіка (а3) 95 балів 

4. Антикризова діяльність підприємства (а4) 93 балів 

5. Економічне управління підприємством (а5) 90 балів 

6. Корпоративні фінанси (а6) 96 балів 

 Сума балів за результатами екзаменаційної сесії 565 балів 
 

Рейтинговий бал за навчальну успішність – 94,17 (95+96+95+93+90+96)/6  

 

ПРИКЛАД ОБЧИСЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ 

Студент Шаповал М.В. активно приймав участь у науковій, науково-

технічній діяльності (1-й вид активності), за що він одержав 97 балів: 

- публікація статті у міжнародному науковому виданні, яке входить до 

міжнародних науко метричних баз даних Web of Science іноземною мовою – 50 

балів; 

- публікація у вітчизняному науковому фаховому журналі  -  20 балів; 

- призер (друге місце) другого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт – 20 балів; 

- участь шляхом публікацій тез доповідей та виступів на конференціях 

молодих вчених та аспірантів університету – 7 балів 

          Усього за  1-й вид активності -   97 балів  
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-  за участь у громадському житті та творчий діяльності (2-й вид 

активності) він одержав 65 балів:  

- голова органу студентського самоврядування молодіжної організації – 

25 балів; 

- участь в організації профорієнтаційного заходу «День відкритих 

дверей»  - 5 балів; 

- участь в організації заходу університету «Ярмарок вакансій» - 15 

балів; 

- участь у художній самодіяльності (перемога в колективному виступі 

від імені Університету на всеукраїнському рівні) – 20 балів 

         Усього за 2 – й вид активності – 65 балів 

за участь у спортивній діяльності (3-й вид активності) він одержав 10 

бали: 

- учасник спортивних заходів виховного характеру за «Здоровий спосіб 

життя» -  10 балів 

         Усього за 3 – й вид активності – 10 балів 

 Таким чином, за всю свою активність він одержав 172 бали, у відсотках 

це становить: 
 

%,3,57%100
300

10+65+97
p  

 

Студент Шаповал М.В. за участь у науковій, науково-технічній діяльності 

(1-й вид активності), громадському житті, культурно - творчий діяльності (2-й 

вид активності) та спортивній діяльності (3-й вид активності) отримує 

додаткові бали у кількості: 

.73,5
100

57,3
10b  

          Рейтингова позиція студента складає – 99,90 балів (94,17+5,73) 

Рейтингова позиція студента розраховується в електронній версії: 

поточна інформація успішності щодо виконання завдань передбачених 

технологічною картою викладача береться представником деканату з 

електронного журналу; підсумкові оцінки екзаменаційної сесії (бали за 

навчальну успішність) беруться з екзаменаційних відомостей, що представлені 

викладачем до деканату; інформація щодо визначення додаткових балів 

передається на підставі довідки, узгодженої з керівниками відповідних 

структурних підрозділів та проректорами з науково-педагогічної роботи 

(відповідальних за виховну та наукову роботу), передається до деканату; на 

основі вище представлених даних рейтингова позиція студента визначається 

автоматично (Додаток 6).  



12 

 

При визначенні рейтингового балу не ураховуються оцінки з військової 

підготовки. 

Для призначення суми додаткових балів b рекомендується перелік 

основних досягнень, що враховуються в рейтингу і не належать до показників 

успішності у навчанні. Додаткові бали b призначаються стипендіальною 

комісією факультету за поданням кафедри відповідної спеціальності (напряму 

підготовки), керівників відповідних структурних підрозділів, наукових 

керівників з урахуванням досягнень протягом семестру, за результатами якого 

призначається стипендія. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня 

досягнень та особистого внеску студента (Додатки 2-3-4-5) 

Максимальна кількість додаткових балів окремо за наукові досягнення, 

громадську та культурно-творчу діяльність, спортивні досягнення, які 

враховуються у конкурсній оцінці  рейтингу успішності студентів, не може 

перевищувати 100 балів. 
 

 

   Для призначення додаткових балів за види діяльності, що не можуть 

бути підтверджені документально, до стипендіальних комісій факультетів 

подаються заяви, візовані відповідальними особами (як правило, керівниками 

структурних підрозділів університету), що гарантують відповідність дійсності 

такої заяви. Такими відповідальними можуть бути завідувачі відповідних 

кафедр, керівник Молодіжного центру, завідувач кафедри фізичного виховання 

та спорту (щодо спортивних заходів), голова органу студентського 

самоврядування, голова первинної профспілкової організації студентів, 

аспірантів та докторантів, голова студентської ради гуртожитку, заступники 

декана, керівник науково-дослідного сектору. 

15. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого. 

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення 

академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за  навчальні досягнення. 

Так у разі, якщо двоє або більше студентів мають однаковий 

рейтинговий бал, то перевага віддається: 

студенти, які мають вищий бал з навчальної дисципліни з найбільшим 

обсягом кредитів; 

студенти , які мають більше відмінних оцінок з навчальних дисциплін 

(«відмінно»/А/≥90); 

студенти, які мають меншу кількість пропусків занять з неповажних 

причин; 

студенти – напівсироти; 
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студенти з дітьми; 

студенти – інваліди; 

студенти з багатодітних сімей 

При неможливості визначення місця в рейтингу за цими показниками 

відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія факультету. 

16. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-

сайті університету не пізніше ніж через три робочих дні після його 

затвердження стипендіальною комісією університету. 

17. Дане Положення та зміни до нього затверджуються Вченою радою 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця і вводяться в дію наказом ректора. 
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Додаток № 1 

 до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів  

 ХНЕУ ім. С.Кузнеця для призначення 

академічних стипендій» 

 

 1. Критерії призначення і порядок участі в рейтингу успішності на 

отримання академічної стипендії за особливі успіхи у навчанні 

1.1. Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні в межах ліміту 

стипендіатів призначається студентам денної форми ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які 

за результатами підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни (виду 

оцінювання) без виключення отримали 90 – 100 балів, за 100-бальною шкалою 

оцінювання є переможцями, призерами або учасниками олімпіади, конкурсу, 

змагання та іншого заходу, спрямованого на виявлення навчальних досягнень  і 

займають найвищі рейтингові позиції. 

Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні призначається при 

відповідності цієї діяльності таким критеріям: 

 а) отримання студентом за підсумками семестрового контролю протягом 

семестру, що передує призначенню академічної стипендії, оцінок 90-100 балів 

(відмінно) і 74-89 балів (добре) за наявності не менше п'ятдесяти відсотків 

оцінок 90-100 балів (відмінно) та відсутності пропусків занять без поважних 

причин; 

 б) визнання студента переможцем або призером проведених ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, іншими організаціями, що здійснюють освітню діяльність, 

громадськими та науковими організаціями міжнародної, всеукраїнської, 

відомчої або регіональної олімпіади, конкурсу, змагання та інших заходів, 

спрямованих на виявлення навчальних досягнень студентів, проведених 

протягом  навчального року, що передують призначенню академічної стипендії 

за особливі успіхи у навчанні. 

 Студенти, які претендують на академічну стипендію за особливі успіхи 

за критерієм, зазначеним у підпункті "б" цього пункту, повинні представити в 

стипендіальну комісію факультету копію грамоти, дипломи переможця та 

призера, іншого документа учасника, що підтверджує відповідність діяльності 

студента вказаному критерію. 

 1.2. Для участі в конкурсі на отримання академічної стипендії за особливі 

успіхи у навчанні претендент повинен представити в стипендіальну комісію 

факультету такі документи: 

  - Документи, що підтверджують відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим у додатку до цього Положення. 

 1.3.  За умови отримання академічної стипендії за особливі успіхи по 

даному виду діяльності, претендент не може використовувати в подальших 

конкурсах на отримання академічної стипендії за особливі успіхи  у навчанні 

вже надані раніше документи. 
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 2. Критерії оцінки діяльності студента, який претендує на  

академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні 

 

Види робіт Бали 

 

Отримання студентом за результатами 

проміжної атестації протягом семестру, що 

передує призначенню академічної стипендії за 

особливі успіхи, оцінок 90-100 балів (відмінно), 

за шкалою ECTS «А» за всіма навчальними 

дисциплінами (видами оцінювання) 

90-100 балів 
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Додаток № 2 

до Положення «Про порядок формування рейтингу 

успішності студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для 

призначення академічних стипендій»  

1. Критерії призначення додаткового балу на отримання академічної 

стипендії за досягнення у   науковій, науково-технічній діяльності (творчій 

активності) 

 

 1.1 Академічна стипендія призначається студентам ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

за досягнення у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності). 

 1.2. Академічна стипендія за досягнення студента в науковій, науково-

технічній діяльності (творчій активності) призначається при відповідності цієї 

діяльності одному або кільком з таких критеріїв: 

 а) отримання студентом протягом навчального року, що передують 

призначенню академічної стипендії: 

 - Нагороди (призу) за результати наукової, науково-технічної роботи 

(творчій активності), що проводиться ХНЕУ ім. С.Кузнеця, або іншою 

організацією, що здійснює освітню діяльність, науковою або іншою 

організацією; 

 - Документа, що посвідчує виключне право студента на досягнутий ним 

науковий (науково-методичний, науково-технічний, науково-творчий) 

результат інтелектуальної діяльності (патент, авторське свідоцтво); 

 - Гранту на виконання науково-дослідної роботи; 

 б) наявність у студента публікації в науковому (навчально-науковому, 

навчально-методичному) міжнародному, всеукраїнському, відомчому або 

регіональному виданні, в виданні ХНЕУ ім. С. Кузнеця, іншої організації, що 

здійснює освітню діяльність, наукової чи іншої організації протягом 

навчального року, що передує призначенню  академічної стипендії; 

 в) інше публічне представлення студентом протягом року, що передує 

призначенню академічної стипендії результатів науково-дослідної, науково-

технічної роботи (творчій активності), в тому числі шляхом виступу з 

доповіддю (повідомленням) на конференції, семінарі і іншому міжнародному, 

всеукраїнському, відомчому, регіональному заході, що проводиться ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, іншою організацією, що здійснює освітню діяльність.  

1.3.Для участі в рейтингу успішності (конкурсі) на отримання академічної 

стипендії за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності (творчій 

активності) претендент повинен подати такі документи: 

- Список опублікованих наукових праць, творчих творів; 

 - Рекомендація завідувача кафедрою, наукового керівника або керівника 

науково-дослідного сектору ХНЕУ ім. С. Кузнеця (обов'язково); 

 - Документи, що підтверджують відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим п. 1.2.  цього додатка до Положення. 

 1.4.  За умови отримання академічної стипендії за даний вид діяльності, 

претендент не може використовувати в подальших конкурсах на отримання  
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Продовження додатка 2 

 

академічної стипендії за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності 

(творчій активності) вже надані раніше наукові роботи або документи. 
 

2. Критерії оцінки діяльності студента для розрахунку додаткового балу, 

який претендує на участь у рейтингу успішності на отримання академічної 

стипендії за досягнення в науковій, науково-технічній діяльності (творчій 

активності)  
 

Види робіт Бали 

1 2 

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНОСТІ 

(ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ) 
100 балів 

Участь у виконанні науково-дослідних, науково-

технічних, творчих освітніх проектів, що виконуються в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця та фінансуються міністерствами, 

підприємствами, фондами, іншими установами, а також 

бізнес структурами за наявності підтверджуючих 

документів 

 

 

 

 

15 балів 

Публічне представлення студентом протягом 

року(семестру), що передує призначенню академічної 

стипендії, результатів наукової, науково-технічної роботи 

(творчої активності), у тому числі шляхом виступу з 

доповіддю (повідомленням) на конференції, семінарі і 

іншому заході, проведеному ХНЕУ ім. С. Кузнеця іншою 

організацією, що здійснює освітню діяльність,  громадській, 

науковій або іншою організацією 

Публікація статей у міжнародних наукових виданнях, 

які входять до міжнародних науко метричних баз даних 

Web of Science та/або  Scopus ( у разі наявності 

співавторства загальна сума балів ділиться на кількість 

співавторів),публікація літературних творів: 

Іноземною мовою   

Українською мовою   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 балів 

 20  балів 

Публікація у вітчизняних наукових фахових журналах 

та збірниках ( у разі наявності співавторів загальна сума 

балів нараховується пропорційно до числа співавторів), 

літературних творів 

 

 

10 балів 

Участь у національних та міжнародних наукових 

конференціях шляхом публікації тез доповідей та виступів, 

що підтверджено програмою конференції та тезами 

доповідей, публікації творів  

 

 

 

7 бали 
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1 2 

Отримання охоронного документу 

Патенту на корисну модель  

Авторське свідоцтво на твір                                      

 

50 балів 

20 балів 

Участь та перемога в міжнародних і державних (МОН 

України, НАН України), студентських конкурсах наукових 

робіт, олімпіадах: 

всеукраїнські конкурси (олімпіади): 

 

Переможці у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 
 

Призові місця  у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт: 

I   місце  

II  місце   

III місце   

Участь у другому турі Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт    

 

 

25 балів 

20 балів 

15 балів 

 

7 балів 

Переможці у першому турі (ХНЕУ ім. С.Кузнеця) 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт    

Призові місця  у першому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт: 

I   місце  

II  місце  

III місце  

Участь у першому турі Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт  

 

 

 

 

20 балів 

15 балів 

10 балів 

 

5 балів 
Регіональний конкурс 
Переможці конкурсу студентських наукових робіт 
Призові місця конкурсу 
I   місце  
II  місце  
III місце  
Учасники регіонального конкурсу (фактична участь)  

 
 
 

22 бала 
17 балів 
12 балів 
7 балів 

Переможці в другому турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальних дисциплін або 

спеціальностей 

 

Призові місця в другому турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальних дисциплін або 

спеціальностей: 

I   місце 

II  місце 

III місце 

  

 

 

25 балів 

      20 балів 

      15 балів 

Учасники II туру студентських олімпіад з навчальних 

дисциплін або спеціальностей  (фактична участь) 

 

7 балів 



19 

 

Закінчення додатка 2 

 

1 2 

Переможці в першому турі (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін або спеціальностей 

I   місце     

II  місце    

III місце      

Учасники I туру студентських олімпіад з навчальних 

дисциплін або спеціальностей  (фактична участь) 

 

 

 

15 балів 

10 балів 

5 балів 

 

2 бала 

Міжнародні конкурси (олімпіади) 

Переможці 

Призові місця 

I    місце  

II   місце  

III місце   

 

  

 

40 балів 

      30 балів 

      25 балів 

Участь 

Інші види наукової діяльності (пропозиції декана, 

керівника науково - дослідного сектора) 

 

 

10 балів 
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Додаток № 3 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця для призначення академічних 

стипендій» 

 

1. Критерії призначення додаткового балу на отримання академічної 

стипендії за досягнення в громадській, культурно-творчій діяльності 
 

 1.1. Академічна стипендія за досягнення студента в громадській, 

культурно-творчій діяльності призначається при відповідності цієї діяльності 

одному або кільком з таких критеріїв: 

 а) систематична участь студента в проведенні (забезпеченні проведення): 

 - соціально-орієнтованої, культурної (культурно-просвітницької, 

культурно-виховної) діяльності в формі шефської допомоги, благодійних акцій 

та інших подібних формах; 

 - громадської діяльності, спрямованої на пропаганду загальнолюдських 

цінностей, поваги до прав і свобод людини, а також на захист природи; 

 - суспільно значущих культурно-масових заходів; 

- отримання студентом протягом навчального року, що передує 

призначенню академічної стипендії, нагороди (призу) за результати культурно-

творчої діяльності, здійсненої ним в рамках діяльності, що проводиться ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, іншою організацією, що здійснює освітню діяльність, 

організацією культури і мистецтва чи іншої  організацією, в тому числі в 

рамках конкурсу, огляду та іншого аналогічного міжнародного, 

всеукраїнського, відомчого, регіонального заходу; 

- публічне представлення студентом протягом року, що передує 

призначенню академічної стипендії створеного ним твору літератури чи 

мистецтва (літературного твору, драматичного, музично-драматичного твору, 

сценарного твору, хореографічного твору, пантоміми, музичного твору з 

текстом або без тексту, аудіовізуального твору, твори живопису, скульптури, 

графіки, дизайну, розповіді, коміксу, іншого твору образотворчого мистецтва, 

твори декоративно-прикладного, в тому числі у вигляді проекту, креслення, 

зображення, макета, фотографічного твору,  а також іншого твору); 

- систематична участь студента в проведенні (забезпечення проведення) 

публічної культурно-творчої діяльності виховного, пропагандистського 

характеру і іншої суспільно значущої публічної культурно-творчої діяльності. 

б) систематична участь студента в діяльності з інформаційного 

забезпечення суспільно значущих заходів, суспільного життя ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця (в розробці сайту ХНЕУ ім. С.Кузнеця, організації та забезпеченні 

діяльності засобів масової інформації, в тому числі в виданні газети «Моя 

кар’єра», журналу, створення і реалізації теле- і радіопрограм ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця); 

 в) участь та / або членство студента в громадських організаціях протягом 

року, що передує призначенню академічної стипендії та волонтерство; 
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 г) систематична участь студента в забезпеченні захисту прав студентів; 

 д) систематичне безоплатне виконання студентом суспільно корисної 

діяльності, в тому числі організаційної, спрямованої на підтримку громадської 

безпеки, благоустрій навколишньої середовища, природоохоронної діяльності 

або іншої аналогічної діяльності. 

 1.2.Для участі в конкурсі на отримання академічної стипендії за 

досягнення студента в громадській, культурно-творчій діяльності претендент 

повинен представити в стипендіальну комісію факультету такі документи: 

- Клопотання або  рекомендаційний лист із зазначенням конкретних 

заслуг студента, що дозволяють об'єктивно оцінити творчій внесок студента в 

діяльність, що отримала суспільне визнання; 

 - Документи, що свідчать про відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим п. 1.1 цього додатка до Положення. 

 1.3.  За умови отримання академічної стипендії по даному виду 

діяльності, претендент не може використовувати в подальших конкурсах на 

отримання академічної стипендії за досягнення в громадській, культурно-

творчій діяльності вже надані раніше документи. 

 
 

3. Критерії оцінки діяльності студента, який претендує на академічну 

стипендію за досягнення в громадській, культурно-творчій діяльності 

(максимальна кількість балів - 100) 

 

3.1. Заохочення студентів-організаторів (співорганізаторів, виконавців) в 

залежності від масштабу проведеного заходу) 

 

Рівень заходу, критерії 
   Бали( *1) 

Виконавець (*2) Організатор (*3) 

1. структурного підрозділу ХНЕУ ім.С. Кузнеця (*4) 

2. університетського (ХНЕУ ім.С.Кузнеця) рівня або 

регіонального міського центру (*5) 

3. міського (м.Харків) або регіонального рівня; 

4. всеукраїнського рівня; 

5. міжнародного рівня 

5 балів 

 

10 балів 

15 балів 

20 балів 

20 балів 

10 балів 

 

15 балів 

20 балів 

25 балів 

30 балів 

Систематична участь студента у здійснен-

ні (забезпеченні проведення) публічної культурно-

творчої діяльності виховного, пропагандистського 

характеру та іншої суспільно значущої публічної 

культурно-творчої діяльності 

5 балів 10 балів 
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Закінчення додатка 3 
 

3.2. Заохочення студентів-переможців (призерів, учасників) в залежності 

від підсумків проведеного заходу 
 

Участь у громадській, культурно-творчій діяльності, що 

підтверджується отримання студентом протягом 

навчального року, що передують призначенню 

академічної стипендії, нагороди (призу) за результати 

культурно-творчої діяльності, здійсненої ним в рамках 

діяльності, що проводиться ХНЕУ ім. С.Кузнеця, іншою 

організацією, що здійснює освітню діяльність, 

організацією культури і мистецтва, в тому числі  в рамках 

конкурсу, огляду та іншого аналогічного заходу: 

 - Рівня структурного підрозділу ХНЕУ ім. С.Кузнеця; 

 -Університетського (ХНЕУ ім.С.Кузнеця) рівня  

-міських (м.Харків) або регіонального рівня; 

 - всеукраїнського рівня; 

 - міжнародного рівня 

 

Переможець 

 

Призер Учасник 

 

 

 

 

 

 

6 

9 

15 

20 

30 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

10 

15 

25 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

7 

15 
 

3.3. Заохочення студентів в залежності від масштабу представлення 

творчої роботи 
 

Публічне представлення студентом протягом навчального року, 

що передує призначенню       академічної стипендії, створеного ним 

твору літератури чи мистецтва (літературного твору, драматичного, 

музично-драматичного твору, сценарного твору, хореографічного 

твору, пантоміми, музичного твору з текстом або без тексту, 

аудіовізуального твору,  твори живопису, скульптури, графіки, 

дизайну,  коміксу, іншого твору образотворчого мистецтва, твори 

декоративно-прикладного, в тому числі у вигляді проекту, креслення, 

зображення, макета, фотографічного твору, а також іншого твору): 

 - на рівні структурного підрозділу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 - на університетському (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) рівні  

- на міському (м.Харків) або регіональному рівні; 

 - на всеукраїнському рівні; 

 - на міжнародному рівні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів 

10 балів 

15 балів 

20 балів 

30 балів 

 
Пояснення: 

(*1) - при продовженні заходу більш двох днів, до отриманого за захід балу додається ще два 

бали; 

(*2) - виконавець – це волонтер на заході, який здійснює допомогу та підтримку в його 

проведенні на основі інструкцій (плану) організатора; 

(*3) - організатор – це безпосередній ініціатор, керівник заходу та (або) член організаційного 

комітету заходу, який відповідає за організацію і керівництво заходу або якоїсь його частини;  

(*4) - у даний критерій оцінки діяльності студента включається, у тому числі, виконання 

обов’язків старости групи та участь у роботі органів студентського самоврядування факультету 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів 

факультету, студентській раді гуртожитку 

(*5) - у даний критерій оцінки діяльності студента включається членство (виконавець) та 

головування (організатор) у роботі органів студентського самоврядування університету; вченій раді 

університету; первинній профспілковій організації студентів, аспірантів та докторантів університету;   

науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів університету;  клубі університету для 

проведення дебатів; спортивному клубі університету; студентському волонтерському штабі.                                                           
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 Додаток № 4 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця для призначення академічних стипендій»  
 

  Критерії призначення  додаткового балу на отримання академічної 

стипендії  за досягнення у спортивній діяльності 
 

 1.1. Академічна стипендія за досягнення студента в спортивній 

діяльності призначається при відповідності цієї діяльності одному або кільком з 

таких критеріїв: 

 а) отримання студентом протягом року, що передує призначенню 

академічної стипендії, нагороди (призу) за результати спортивної діяльності, 

здійсненої ним в рамках спортивних міжнародних, всеукраїнських, відомчих, 

регіональних заходів, що проводяться ХНЕУ ім. С. Кузнеця, іншими 

організаціями, що здійснюють освітню діяльність,  організаціями, що 

здійснюють діяльність в галузі фізичної культури, спорту і туризму або іншими 

організаціями; 

 б) систематична участь студента в спортивних заходах виховного, 

пропагандистського характеру і (або) інших суспільно значущих спортивних 

заходах. 

 1.2.Для участі в рейтингу успішності (конкурсі) на отримання 

академічної стипендії за досягнення студента в спортивній діяльності 

претендент повинен представити в Стипендіальну комісію факультету такі 

документи: 

- клопотання або рекомендаційний лист із зазначенням конкретних заслуг 

студента, що дозволяють об'єктивно оцінити його спортивні досягнення (при 

наявності); 

 - документи, що свідчать про відповідність діяльності студента 

критеріям, встановленим п. 1.1 цього додатка до Положення. 

 1.3.  За умови отримання академічної стипендії по даному виду 

діяльності, претендент не може використовувати в подальших конкурсах на 

отримання академічної стипендії за досягнення у спортивній діяльності вже 

надані раніше документи. 
 

 2. Критерії оцінки діяльності студента, який претендує на участь в 

рейтингу успішності (конкурсі) на отримання академічної стипендії за 

досягнення у спортивній діяльності 
 

№

№ 

пп 

Критерії 
Перемо-

жець 
Призер Учасник 

1 2 3 4 5 

      1 

Участь в спортивній діяльності, що 

підтверджується отриманням студентом протягом 

навчального року, що передує призначенню 

академічної стипендії, нагороди (призу) за результати 

спортивної діяльності, здійсненої ним в рамках 
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Закінчення додатка 4 

 
1 2 3 4 5 

 

1 

спортивних заходів, що проводяться ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, іншою організацією, що здійснює освітню 

діяльність, організаціями, що здійснюють діяльність в 

галузі фізичної культури,  спорту і туризму та іншою 

організацією: 

 - на університетському рівні; 

 - на регіональному рівні; 

 - на всеукраїнському рівні; 

 - на міжнародному рівні 

 

 

 

 

 

15 

25 

30 

40 

 

 

 

 

 

10 

20 

25 

35 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

2

2 

Систематична участь студента у спортивних 

заходах виховного, пропагандистського характеру і 

(або) інших суспільно значимих спортивних заходах 

10 балів 

3

3 

Інші види діяльності (пропозиції декана, 

завідуючого кафедри фізичного виховання та спорту) 
5 балів 
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Додаток 5 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій» 
 

Довідка для розрахунку додаткового балу активності студента № ________ 

Видана Білодіду Івану Вікторовичу студенту(ці) факультету _____________________  

    (ПІБ)                             (назва факультету) 

факультету, спеціальності (напряму підготовки) _____________________________  

_____ курсу, ___________ групи про те, що він(вона) дійсно приймав(ла) участь у 

нижчезазначених заходах:  

№ 

з.п. 

Назва заходу (конференції, 

конкурсу, спортивні 

змагання, тощо) 

Рівень заходу  

 (х
1
) 

Дата 

проведення 

заходу 

Нагороди 

(хх
2
) 

Сума балів 

згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

 

Підпис 

керівник 

структурного  

підрозділу 

Участь у науковій діяльності 

1. Участь у НДР Факультетський   15  

2. 
Участь у національних та 

міжнародних конференціях 
Факультетський   7  

3. Регіональний конкурс Регіональний   22  
Участь у громадському житті 

1. 

Участь у громадській, 

культурно-творчій 

діяльності  

Університетський   9 

 

2. 
Публічне представлення 

макета 
Міжнародний   30 

 

3. 
Участь у культурно-творчій 

діяльності 
Факультетський   10 

 

Участь у спортивній діяльності 

1. 
Участь в спортивній 

діяльності 
Університетський   15 

 

2. 

Участь у спортивних 

заходах виховного та 

пропагандистського 

характеру 

Факультетський   10 

 

3. Інші види діяльності Факультетський   5  

Примітки: 

(х
1
) Факультетські, загально університетські, всеукраїнські, міжнародні заходи (конференції, конкурсу, 

спортивні змагання, тощо), що проходять на території України, міжнародні конференції, що проходять за 

межами території України, всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт за галузями наук, наукових 

конкурсах, олімпіадах. 

(хх
2
) Дипломи I, II, III ступенів.  

               ______________           _______________________ 
       (підпис студента)                          (дата заповнення) 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова органу студентського  

самоврядування факультету              ______________           _______________________ 
          (підпис)                                                        (ПІБ) 

Голова первинної профспілкової  

організації студентів факультету   ______________            _______________________ 
          (підпис)                                                         (ПІБ) 
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Додаток 6 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій» 
 

Визначення рейтингової позиції 
 

ПІБ студента 

П
о

в
ед

ін
к
о

в
а 

ек
о

н
о

м
ік

а 
 

(м
аг

-м
ай

н
о

р
 1

) 

С
о

ц
іа

л
ь
н

а 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

іс
ть

 

(м
аг

-м
ай

н
о

р
 2

) 

Г
л
о

б
ал

ь
н

а 

ек
о

н
о

м
ік

а
 

А
н

ти
к
р

и
зо

в
а 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а
 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
е 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
о

м
 

К
о

р
п

о
р

ат
и

в
н

і 

ф
ін

ан
с
и

 

СУМА балів 

(а1+а2+а3+аn) 

середнє 

значення балів 

(а1+а2+а3+аn)/

Σдисциплін 

b1 b2 b3 

 
%,100

300

b+b+b
p 321

 

 

.
100

p
10b  

 

ВСЬОГО 

середнє 

значення+b 

а1 а2 а3 а4 а5 а6 Бал Бал додаткові бали 
активність 

студента 

додатковий 

бал 
рейтингова 

позиція 

Шаповалов М.В. 95 96 95 93 90 96 565 94,17 52 33 5 30,00 3,00 97,17 

Духняк Т.О. 95 90 86 88 83 90 532 88,67 30 47 2 26,33 2,63 91,30 

Кіріченко К.А. 95 94 86 87 90 87 539 89,83 47 30 8 28,33 2,83 92,67 

Кобозєва К.В. 93 86 84 83 90 82 518 86,33 52 32 2 28,67 2,87 89,20 

Коник М.М. 95 88 88 90 95 88 544 90,67 50 14 3 22,33 2,23 92,90 

Зарицька О.І.  90 98 90 90 81 91 540 90,00 61 33 7 33,67 3,37 93,37 

Піляєва О.В. 85 94 91 90 95 90 545 90,83 60 47 10 39,00 3,90 94,73 

Гачек А.Р. 95 90 83 84 90 90 532 88,67 52 30 5 29,00 2,90 91,57 

Сичова А.О. 94 94 92 87 90 94 551 91,83 30 32 8 23,33 2,33 94,17 

Сиволоб К.А. 95 94 70 81 86 81 507 84,50 47 20 2 23,00 2,30 86,80 

Афоніна Т.Ю. 93 84 83 86 83 88 517 86,17 52 18 2 24,00 2,40 88,57 

Голик О.М. 92 84 82 83 80 82 503 83,83 50 10 5 21,67 2,17 86,00 

Статівка К.О. 76 86 75 82 83 91 493 82,17 61 40 1 34,00 3,40 85,57 

Демидюк К.М. 94 90 66 79 78 79 486 81,00 0 0 0 0,00 0,00 81,00 

Ковтун В.А. 92 90 81 84 92 84 523 87,17 52 47 8 35,67 3,57 90,73 

Кондрашенко С.В. 90 74 74 87 79 93 497 82,83 75 47 10 44,00 4,40 87,23 
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Додаток № 7 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій»  

 

Організаційні аспекти функціонування рейтингової системи 

 

 

1. Рейтинг успішності студентів кожного курсу, кожної спеціальності 

(напряму підготовки) розраховується два рази на навчальний рік: після зимової, 

включаючи поточну успішність (1 і 2 модуль/проміжний контроль) та літньої 

екзаменаційних сесій, включаючи поточну успішність (3 і 4 модуль/проміжний 

контроль). Організаційне, методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення 

формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних 

стипендій здійснюють кафедри і деканат. 

2. Попередній поіменний рейтинг студентів за академічну успішність та 

додаткові досягнення (без зазначення рівня стипендії, до розгляду стипендіальною 

комісією) публікується на сайті факультету не пізніше п’яти днів до засідання 

стипендіальної комісії. 

3. Протягом двох днів розглядаються звернення студентів і викладачів з 

приводу уточнення оцінок у рейтингу і після цього (не пізніше трьох днів до 

призначення стипендії) рейтинг затверджується деканом факультету. 

Затверджений рейтинг оприлюднюється на сайті факультету і після цього 

коректуватися не може. 

4. У всіх випадках при визначенні рейтингу враховується результат першого 

складання студентом кожного екзамену (виду оцінювання). Перескладання до 

уваги не приймаються. 

5. Усі навчальні дисципліни по яким складаються зовнішні екзамени за 

програмою  академічної мобільності (за програмою університету Ліон – 2, іншими 

програмами за угодами між ХНЕУ ім. С.Кузнеця  і університетами-партнерами) 

розглядаються стипендіальною комісією факультету спільно з відповідною 

кафедрою за спеціальністю при розрахунку рейтингу якщо вона відповідає 

навчальному плану як семестрова навчальна дисципліна відповідно цього 

Положення. 

6. Рівні стипендії (ординарні (звичайні) академічні стипендії; стипендії у 

підвищеному розмірі) формуються на основі рейтингової позиції студента 

відповідно цього Положення. Інформація за рівнями стипендій повідомляється 

студентам в деканаті. 

7.  Викладачі  кафедр до початку семестру зобов’язані надати робочу 

програму дисципліни, регламент проведення занять (індивідуальний 

план/технологічну карту) та критерії оцінювання знань, вмінь, навичок 

(компетентностей) студентів із навчальних дисциплін (видів оцінювання), що 

викладаються.  



28 

 

Закінчення додатка 7 

 

8. Викладачі  зобов’язані на першому тижні поточного семестру ознайомити 

студентів з встановленими  умовами в програмі навчальної дисципліни і  

накопичувальною системою відповідно до індивідуального плану/технологічної 

карті та розмістити умови на сайті в системі ПНС. 

9. Персональна відповідальність за здійснення формування академічного 

рейтингу успішності: заповнення екзаменаційних відомостей, а також повноту, 

достовірність і своєчасність наданої інформації, як в паперовому, так і в 

електронному вигляді (електронний журнал корпоративної мережі університету) 

покладено на викладача. 

10. Відповідальність за збір інформації для розрахунку додаткового балу та 

контроль її достовірності, а також забезпечення кафедр відомостями, довідками 

покладено на деканат. Рейтинговий показник за семестр підраховує відповідальна 

особа  деканату/ заступник декана факультету. Відповідальна особа/заступник 

декана факультету відповідає за своєчасне інформування студентів викладачами 

про критерії та результати академічного рейтингу з окремих дисциплін. 

11. У випадку неявки студента на екзамен з поважної причини (при наявності 

медичної довідки) у підсумкову оцінку з навчальної дисципліни включається 

результат наступного (послідуючого) першого складання їм даного екзамену (за 

виключенням зовнішніх екзаменів по яким перескладання і перенос екзаменів не 

допускається). Медична довідка повинна бути представлена студентом в деканат 

протягом трьох навчальних днів після закриття. 

12. У випадках неучасті студента у будь-якій формі поточного або 

семестрового контролю без поважної причини при розрахунку рейтингової оцінки 

за дану форму контролю він отримує «0» і до рейтингу не допускається. 
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Додаток № 8 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій»  

 

Порядок формування списку стипендіатів 

Початок семестрового контролю (проміжної атестації) відповідно графіку 

навчального процесу навчального плану. 
 
 

I семестр (зимовий семестровий контроль) з 3 січня до 10 січня 2018 р. 

II семестр (весняний семестровий контроль) з 04 червня до 23 червня 2018 р. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендіальна комісія факультету впродовж трьох 

днів після завершення семестрового контролю формує 

рейтинг успішності студентів. 

Визначає кількість студентів, які будуть отримувати 

стипендію за особливі успіхи у навчанні. Подає витяг 

з протоколу засідання на затвердження стипендіаль-

ній комісії університету. 

 

За 2 тижні до початку 

екзаменаційної сесії 

Інформація передається Декану 

факультету – Голові 

стипендіальної комісії 

факультету 

За тиждень до початку 

екзаменаційної сесії 
організовує їх обговорення, 

перевірку та затвердження за один 

тиждень до початку екзаменаційної 

сесії. 

Деканати 

За підсумками сесії розраховують 

рейтинг успішності студентів 

(академічна успішність та 

досягнення студентів) і надає їх до 

розгляду стипендіальній комісії 

факультету 

Навчальний відділ  

Передається інформація щодо 

контингенту студентів  

1. Розподіл по факультетам;  

2. Спеціальностям/напрямам 

підготовки 

3. Курсам. 

Бухгалтерія 

 

Формує розподіл стипендіального 

фонду пропорційно контингенту і 

передається на факультети для 

формування списку студентів. 

Деканати факультетів 

Збирають інформацію щодо 

основних досягнень студентів 

відповідно до Положення 

(підкріплену документально) і 

подають у вигляді таблиць 

поіменно для кожного 

студента (Додаток 5,9) 

                     Бухгалтерія 
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Додаток № 9 

до Положення «Про порядок формування 

рейтингу успішності студентів ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій»  

 

Журнал обліку довідок 

 _______________ факультету 

 

№ 

з.п 
ПІБ студента Група 

Дата 

отримання 

Підпис особи 

деканату, яка 

отримала довідку 

1. Лобас Юлія Юріївна 6.04.04.16.01 18.05.2017  

2. Меліхов Дмитро Вадимович 6.04.04.16.01 18.05.2017  

3. Бондар Євген Анатолійович 6.04.52.16.01 18.05.2017  

4. Барбашина Олена Вадимівна 6.04.51.16.01 18.05.2017  

n     

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 

 

Н А К А З 

 

 

 
30.08.2019 р.                                            м. Харків                                                                   № 154/1 

 

Про введення в дію змін до  Положення «Про порядок  

формування рейтингу успішності студентів 

Харківського національного економічного 

 Університету імені Семена Кузнеця  

для призначення академічних стипендій» 

  

 

 

 

Відповідно до рішення Вченої ради Університету від 30.08.2019 р. 

Протокол № 1 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. 1. ВВЕСТИ в дію зміни до Положення «Про порядок  формування 

рейтингу успішності студентів Харківського національного економічного  

Університету імені Семена Кузнеця для призначення академічних 

стипендій», а саме розділ «Рейтинг успішності» п.14 останній абзац в 

наступній редакції: 

« Для призначення додаткових балів за види діяльності, що не можуть бути 

підтверджені документально, до стипендіальних комісій факультетів 

подаються заяви, візовані відповідальними особами (як правило, керівниками 

структурних підрозділів університету), що гарантують відповідність 



дійсності такої заяви. Такими відповідальними можуть бути завідувачі 

відповідних кафедр, керівник Молодіжного центру, завідувач кафедри 

фізичного виховання та спорту (щодо спортивних заходів), голова органу 

студентського самоврядування, голова первинної профспілкової організації 

студентів, аспірантів та докторантів, голова студентської ради гуртожитку, 

заступники декана, керівник науково-дослідного сектору, керівник відділу 

маркетингу та корпоративних комунікацій. 

 

2. КОНТРОЛЬ за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор                   Пономаренко В.С. 

 

 

 

 


