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І. Загальні положення
1. Тимчасовий порядок формування рейтингу успішності студентів
Кіровоградського національного технічного університету (КНТУ) для призначення
академічних стипендій (далі – Порядок) 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 та постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 2017 року № 32) (далі – Порядок КМУ).
2. Цей Порядок розповсюджується на здобувачів вищої освіти денної форми
навчання рівнів вищої освіти «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст», які навчаються за державним замовленням.
3. Цей Порядок використовується для розроблення Правил призначення
академічних стипендій у КНТУ.
Правила призначення академічних стипендій затверджуються Вченою радою
КНТУ за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною
профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не
пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
4. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб:
- які навчаються згідно з угодами, укладеними між КНТУ та фізичними або
юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів
таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;
- які є іноземцями і навчаються у КНТУ згідно з угодами про міжнародну
академічну мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за рахунок
власних надходжень відповідного навчального закладу.
ІІ. Стипендіальний фонд
1. КНТУ посеместрово розраховує стипендіальний фонд для призначення
академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з
урахуванням:
- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку
Кабінетом Міністрів України;
- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених КНТУ у
встановленому порядку;
- затвердженого ректором університету реєстру осіб, яким в установленому
порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального
семестру, та їх успішності з урахуванням участі у науковій, науково-технічній
діяльності, громадському житті та спортивній діяльності;
- реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора університету протягом
певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.
2. Місячний обсяг стипендіального фонду університету повинен забезпечувати
виплату академічних стипендій:
- встановленому ліміту стипендіатів;

- за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України,
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні),
розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативноправовими актами;
- особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна
стипендія 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 навчальному закладі на території
України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.
3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі
рейтингу успішності студентів розраховується посеместрово з урахуванням:
- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених університетом у
встановленому порядку;
- раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;
- зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у
поточному місяці.
4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних
стипендій студентам:
- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів ;
- перед особами, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних
навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів
Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до
зазначених документів;
- перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується
стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед
призовом навчальному семестрі;
- перед особами, яка 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 в разі призначення академічної стипендії

після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів
та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;
- перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких
прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі
стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою
академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза
її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;
- щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок
поточного місяця.
При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань
з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством
випадках.
5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, 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;
- сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на
військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було
призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який
передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового
контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках,
передбачених законодавством.
ІІІ. Ліміт стипендіатів
1. Ліміт стипендіатів визначає частку 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 до місяця завершення наступного семестрового контролю
включно або завершення навчання.
Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:
- загальний ліміт стипендіатів - однаковий відсоток для всіх факультетів, курсів
та спеціальностей (напрямів підготовки) стипендіатів, яким буде призначатися
академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого
ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в
навчанні;

- ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі
успіхи в навчанні повинні в період заліково-екзаменаційної сесії скласти всі
(екзамени, диференційовані заліки, курсові проекти (роботи)) не нижче балу 90 за
100-бальною шкалою (оцінки за шкалою ECTS – А, «відмінно» за національною
шкалою) та не мати академічної заборгованості;
- ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і
яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія
на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.
Ліміти стипендіатів встановлюються Вченою радою університету перед
початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт
першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального
року.
Порядок формування списку стипендіатів
2. Відділ маркетингу та соціологічних досліджень до початку семестрового
контролю передає до планово-фінансового відділу інформацію щодо контингенту
студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету із розподілом по факультетам,
спеціальностям (напрямкам), курсам та спеціалізаціям (за потреби). Плановофінансовий відділ формує розподіл ліміту стипендіатів у відсотках (від 40 до 45)
пропорційно контингенту. Із ліміту стипендіатів віднімається кількість
персональних стипендій, встановлених Президентом України, Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких
визначаються окремими нормативно-правовими актами, а також кошти у фонд
матеріальної допомоги та заохочення. Вчена рада, за поданням
плановофінансового відділу, з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення,
затверджених Університетом у встановленому порядку, визначає для всіх
факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів,
яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового
контролю.
Деканати впродовж 7-ми днів після завершення семестрового контролю
формують рейтинг студентів, які навчаються за державним замовленням, окремо по
кожній спеціальності, спеціалізації, курсу, на основі прийнятих показників
успішності. Разом з цим визначається кількість студентів, які мають право
претендувати на отримання стипендії підвищеного розміру за особливі досягнення у
навчанні.
Виходячи з ліміту стипендіатів на кожній спеціальності, спеціалізації, курсі,
деканат визначає пропозиції щодо студентів, які претендують на отримання
ординарних (звичайних) академічних стипендій та стипендій у підвищеному розмірі
та подає списки на розгляд стипендіальній комісії університету.
Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до
45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, на певному факультеті,
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число

місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей
(напрямів підготовки).
3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за
особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному
факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом
округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів 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 першокурсників).
У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною
спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та
скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються
окремо.
У разі наявності:
- двох або декількох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом
підготовки) кількість стипендіатів визначає стипендіальна комісія;
- однієї особи на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)
стипендія призначається, якщо студент має рейтинг успішності 74 бали і вище.
4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до
навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше
призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки
призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути
підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим
особам.
5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт
стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням
стипендіальної комісії Університету строком на один місяць з наданням права
окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної
ординарної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в
поточному місяці.
6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають
студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення
семестрового контролю (державна атестація здобувачів та захист практики перед
нею не є семестровим контролем).

ІV. Рейтинг успішності
1. Порядок формування рейтингу успішності в університеті є складовою
Положення про призначення стипендій в університеті відповідно до Порядку КМУ.
2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю, формується
на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.
3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на
наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового
контролю за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом
підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів) за
100 – бальною системою ЄКТС, які згідно до відповідного навчального плану
виносилися на заліково-екзаменаційну сесію (екзамени, диференційовані заліки,
курсові проекти (роботи)) із середнім прохідним рейтинговим балом успішності
(який складає 74 бала) та урахуванням участі у науковій, науково-технічній
діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті
та спортивній діяльності.
Перелік показників, які враховуються при формуванні рейтингу успішності,
встановлюється Вченою радою факультету не пізніше початку семестру. У другому
семестрі 2016/17 навчального року – не пізніше 27 лютого 2017 року.
4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за
денною формою навчання за державним замовленням на певній спеціальності
(напрямі підготовки) та курсі в межах факультету, крім осіб, які:
- мають академічну заборгованість. Академічна заборгованість виникає у разі,
коли під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета
(дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена «Положенням про
організацію освітнього процесу у Кіровоградському національному технічному
університеті» межа незадовільного навчання (менше 60 балів за 100-бальною
шкалою).
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної
системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив (60 кредитів),
встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та
спеціальності (напряму підготовки);
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок (застосовується
починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року);
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета
(дисципліни).
5. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

R=

(O1 + O2 + ... + Oi ) × 100% + b ,

i
100%
де: Оі – підсумкова оцінка студента з і-ї дисципліни (навчального предмета) за 100 –
бальною системою (Оі=60…100, оцінки за системою ЄКТС – A, B, C, D, E),
які згідно до відповідного навчального плану виносилися на заліковоекзаменаційну сесію (екзамени, диференційовані заліки, курсові проекти
(роботи));
b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності (0≤b≤10 %).
Для розрахунку додаткового балу b формується перелік основних досягнень,
що враховуються в рейтингу, а також визначити бали, що надаються за кожне з
таких досягнень (Додаток 1). Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня
досягнень та особистого внеску студента.
Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене вищим
навчальним закладом максимальне значення, то його додатковий бал
встановлюється рівним максимальному значенню (10 %). Додаткові бали b за 1-й
семестр 2016/2017 навчального року не призначаються.
6. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за спаданням
рейтингового балу за встановленою формою (Додаток 2).
Значення розрахованого рейтингу успішності округляється до сотих.
У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення
стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за
навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим
показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.
7. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною
комісією.

Додаток 1
Додаткові бали за участь студентів у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності при визначенні рейтингу
успішності
Наукова робота студентів - аспірантів
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Назва
Участь в міжнародній конференції
Участь у міжнародній студентській конференції
Участь у всеукраїнській конференції
Участь у всеукраїнській студентській конференції
Участь в університетській конференції
Участь у факультетській конференції
Публікація статті в міжнародному виданні
публікація статті у фаховому виданні України
Публікація статті в збірнику праць
Отримання патенту (участь)
Участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Участь у Міжнародній студентській олімпіаді
Перемога у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Перемога у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Перемога у Міжнародній студентській олімпіаді
Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт
Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт
Перемога у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт
Перемога у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт
Участь у Всеукраїнських студентських конкурсах, проектах,
професійних, творчих конкурсах та турнірах
Перемога у Всеукраїнських студентських конкурсах, проектах,
професійних, творчих конкурсах та турнірах
Робота в студентському науковому гуртку (групі)
Участь у виконанні НДР, держбюджетних або госпдоговірних тем
(згідно наказу)

Додаткові
бали b,%
10
10
4
3
2
1
10
10
7
10
4
8
9
6
10
10
5
8
6
9
5
9
3
5

Організаційна та соціальна робота
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Вид роботи
Голова студради університету
Член студради університету
Голова студради факультету
Член студради факультету

Додаткові
бали b,%
5
4
4
3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Голова студради гуртожитку
Член студради гуртожитку
Голова профспілки студентів
Член профспілки студентів
Голова профбюро факультету
Член профбюро факультету
Активна участь у роботі органів студентського самоврядування
Донорство
Участь в організації благодійної допомоги дітям-сиротам
Участь в організації благодійної допомоги учасникам АТО
Організація та проведення соціально-патріотичних акцій

3
2
5
4
4
3
1
3
2
2
2

Культурно-мистецька робота
Додаткові
№
Вид роботи
бали b,%
з/п
1. Перемога у Міжнародних фестивалях та конкурсах
10
Перемога у Всеукраїнських, обласних, міських та університетських
2.
9
фестивалях та конкурсах
3. Учасник Міжнародних фестивалів та конкурсів
5
Учасник Всеукраїнських, обласних, міських та університетських
5
4.
фестивалів та конкурсів
5. Учасники (участь) мистецьких колективів університету
2
6. Участь у культурно-масових заходах університету
2
7. Організація культмасових заходів університету
2
Спорт
№
Вид роботи
з/п
1. Перемога у Міжнародних чемпіонатах, змаганнях
2. Учасник Міжнародних змагань
Перемога у Всеукраїнських, обласних, міських та районних
3.
змаганнях
4. Учасник Всеукраїнських, обласних, міських та районних змагань
5. Перемога в університетських змаганнях

Додаткові
бали b,%
10
7
5
2
2

Додаток 2
Рейтинг успішності студентів
факультету _________________________
на призначення академічної стипендії (з 01.02.17 по 30.06.17 р.)
за результатами зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року
схвалений рішенням стипендіальної комісії Кіровоградського національного
технічного університету (протокол № __ від __ ____ 2017 року)
Вид стипендії
№
п/п

академічна

Рейтинговий академічна за особливі
Примітки
Група
бал
ординарна
соціальна
успіхи в

П.І.Б. студента

(звичайна)

навчанні
(підвищена)

Спеціальність
1 курс
Спеціальність
1 курс скорочений термін навчання
Напрям підготовки
2 курс
Напрям підготовки
2 курс скорочений термін навчання
Спеціальність
1 курс освітній ступінь «Спеціаліст»
Спеціальність
1 курс освітній ступінь «Магістр»

Декан факультету ________

