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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1050 стипендія нараховується згідно з рейтингом успішності, який
формується на підставі успішності з кожного навчального предмета (не
менше 90 відсотків рейтингового балу) з урахуванням участі у науковій,
громадському житті та спортивній діяльності. Таким чино рейтинг
успішності кожного студента визначається за формулою:
2.7.6. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

R  a*

k1O1  k 2O2  ...  k nOn
b ,
K *O

где: a – максимальна оцінка за досягнення у навчані (дорівнює 90);
k i – додатній ваговий коєфіцієнт i -ї дисципліни, курсової роботи,
практики (дорівнюється кількості кредитів ЄКТС з відповідної дисципліни,
курсової работи, практики);
Oi – підсумкова оцінкастудента з i -ї дисципліни, курсової роботи,
практики;

K  k1  k2  ...  kn – сумма взвешенных коэффициентов дисциплин,
курсовых работ, практик;
O = 100 максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою
оцінювання університету;
b - додатковий бал за участь у науковій, спортивній діяльності та
громадському житті (b  10) .
Для розрахунку b сформовано перелік основних досягнень, що
враховуються в рейтингу, а також визначено бали, що надаються за кожне з
таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня
досягнень та особистого внеску студента (Таблиця).
Якщо сума балів студента за участь у науковій, спортивній діяльності
та громадському житті, перевищує визначене вищим навчальним закладом
максимальне значення - 10 балів, то його додатковий бал установлюється
рівним цьому максимальному значенню.

Таблиця

Рейтингові бали за активну участь у студентському житті
за видами діяльності

№

Види робіт

Максимальний бал,
який може
отримати студент за
певний вид
діяльності

Необхідний перелік
документів для
отримання балів
студентом

Наукова діяльність
1.1

1.2

1.3

Публікація результатів наукових досліджень:
Публікації статей у міжнародних
наукових журналах, які входять до
міжнародних наукометричних баз
даних Web of Scince та/або Scopus (у
10 балів
разі наявності співавторства загальна
сума балів ділиться на кількість
співавторів)
Публікації статей у міжнародних
наукових журналах іноземною мовою
(за кожну публікацію; у разі наявності
8 балів
співавторства загальна сума балів
нараховується пропорційно до числа
співавторів)
Публікації у вітчизняних наукових
фахових виданнях (за кожну
публікацію; у разі наявності
5 балів
співавторства загальна сума балів
нараховується пропорційно до числа
співавторів)
Публікації у вітчизняних наукових не
фахових виданнях (за кожну
публікацію; у разі наявності
3 бали
співавторства загальна сума балів
нараховується пропорційно до числа
співавторів)
Публікації наукових статей у
науковому студентському
2 бали
факультетському збірнику (за кожну
публікацію)
Публікація тез доповідей за
результатами участі у національних та
міжнародних наукових конференціях,
1 бал
що тезами доповідей (за кожну
публікацію).
Участь у виконані науково-дослідних,
освітніх проектів, що виконуються в
університеті та фінансуються
5 балів
міністерствами, відомствами, фондами,
іншими установами, в також
бізнесовими структурами.
Участь у національних та міжнародних
наукових конференціях (за кожну
1 бал
участь).

Копії розвороту
журналу та сторінки зі
статтею студента

Копії розвороту
журналу та сторінки зі
статтею студента

Копії розвороту
журналу та сторінки зі
статтею студента

Копії розвороту видання
та сторінки зі статтею
студента
Копії розвороту
збірника та сторінки зі
статтею студента
Копії розвороту
журналу та сторінки зі
статтею студента
За наявності
підтверджуючих
документів (витяг із
протоколу засідання
кафедри або рапорт)
Копія програми
конференції або тези
доповідей

1.4

Участь та перемога в міжнародних і державних (МОН, НАН), студентських конкурсах
наукових робіт, олімпіадах:
Всеукраїнські конкурси (олімпіади):
Копія грамоти,
 перемога
10 балів
диплому або програма
8 балів
 призові місця
конкурсу
5 балів
 участь
Міжнародні конкурси (олімпіади):
Копія грамоти,
 перемога
10 балів
диплому або програма
8 балів
 призові місця
конкурсу
5 балів
 участь

2. Громадська робота
2.1

2.2

Організаційна діяльність за окремими напрямами:
У студентському самоврядуванні
 керівник студентського
самоврядування університету та
10 балів
профспілки
 члени студентської ради ОНЕУ
8 балів
 члени студентської ради
6 балів
факультету (голови секторів)
2 бали
 старости академічних груп
1 бал
 профорги академічних груп
Активна участь у громадському житті
•
Активна діяльність на
міжнародному та республіканському
рівнях (входження до міжнародних та
національних студентських організацій,
3 бали
участь в роботі дорадчих органів при
Міністерстві освіти і науки України,
акредитаційних комісій тощо)
Участь у культмасовій діяльності на
рівні університету, міста, країни (за
кожен раз):
3 бали
 перемога
2 бали
 призове місце
1 бал
 участь
Участь у профорієнтаційної роботі (за
1 бал
кожен раз)
Участь у організації, підготовці та
проведенні заходів на рівні факультету
(за кожен раз)

1 бал

Протокол виборчих
засідань,
підтверджуючий
документ з деканату або
профкому

Документ, що посвідчує
членство в структурах
міжнародного та
республіканського
рівнів
Підтверджується
документом від голови
культурно-масового
сектору університету
Виписка з деканату
Рапорт з деканату або
від голови
студентського
самоврядування

3. Спортивна діяльність
3.1

Участь у спортивній діяльності (за кожен раз):
Університетські змагання:
-перемога
3 бали
-призові місця
2 бали
-участь
1 бал
Всеукраїнські змагання:
-перемога
10 балів
-призові місця
5 балів
-участь
2 бали
Міжнародні замагання:
-перемога
10 балів
-призові місця
5 балів
-участь
3 бали

Витяг із протоколу від
засідання кафедри
фізичного виховання та
БЖД
Витяг із протоколу від
засідання кафедри
фізичного виховання та
БЖД
Витяг із протоколу від
засідання кафедри
фізичного виховання та
БЖД

