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Затверджено на засіданні 

Вченої ради університету 

27 червня 2017 р. 

протокол № 12 

 

Зміни 

до Положення про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної 

допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам 

НПУ імені М.П. Драгоманова, затвердженого 

на засіданні Вченої ради 26 січня 2017 року, протокол №6 

 

1. Пункт 2.5 Положення викласти в наступній редакції: 

«Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за 

результатами семестрового контролю формуються за середнім зваженим балом 

семестрового контролю на підставі підсумкових оцінок з усіх дисциплін 

(навчальних предметів), формою контролю яких був екзамен та залік, 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. При цьому 

складова успішності становить не менше 90 відсотків рейтингового бала. 

Формула розрахунку рейтингового балу: 
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де: 0,9 – коефіцієнт, що визначає складову успішності рейтингу; 

n – загальна кількість дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт, 

практик, з яких передбачено підсумковий семестровий контроль; 

ik  – кількість кредитів, передбачених навчальним планом на вивчення і-ої 

дисципліни (навчального предмету), курсової роботи (проекту), практики, для 

яких згідно навчального плану передбачено підсумковий семестровий контроль 

(залік, екзамен, захист курсової роботи (проекту), оцінка з педагогічної 

практики); 

iO  – підсумкова оцінка студента з і-ої дисципліни (навчального предмету), 

курсової роботи (проекту), практики, для яких згідно навчального плану 

передбачено підсумковий семестровий контроль (залік, екзамен, захист курсової 

роботи (проекту), оцінка з педагогічної практики). 

0,1 – коефіцієнт, що визначає додатковий бал за участь у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній 

діяльності; 
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Д – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності. Найвищий додатковий 

бал Д складає 100. Він включає суму показників участі студента у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній 

діяльності: Д=Н+Г+Т+С, де: 

Н – показник участі студента у науковій та науково-технічній діяльності за 

поточний семестр; 

Г – показник участі студента у громадському житті за поточний семестр; 

Т – показник участі студента у творчій діяльності за поточний семестр; 

С – показник участі студента у спортивній діяльності за поточний семестр. 

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 100 

балів, то його додатковий бал прирівнюється до 100 балів. 

Обчислення додаткового балу за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності показників 

здійснюється за встановленими критеріями оцінювання участі студентів у 

зазначених видах діяльності (див. додатки). 

Додатковий бал за участь студента у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності обчислюють 

старости груп шляхом простого додавання балів згідно критеріїв оцінювання 

різних видів діяльності студента за поточний семестр на підставі офіційних 

документів, які підтверджують участь студентів у кожному з видів діяльності 

(див. додатки), і подають на розгляд стипендіальної комісії факультету. 

Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого. 

У разі рівності балів вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в 

рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна 

комісія.» 

2. Додатки до Положення викласти в наступній редакції: 

«Додаток 1. Критерії оцінювання участі студента у науковій та науково-

технічній діяльності 

№ Критерій 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Форма підтвердження 

1 опублікована стаття у наукових журналах, 

що входять до наукометричних баз даних 

SCOPUS, Web of Science /опублікована 

монографія у співавторстві / навчально-

методичний посібник у співавторстві 

(затверджений грифом МОН України) 

30 копія статті (перша та 

друга сторінка видання,  

зміст збірника та 

авторська стаття) /  

перша та друга сторінка 

монографії 
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2 опублікована стаття у закордонних фахових 

наукових виданнях 

20 копія статті (перша та 

друга сторінка видання,  

зміст збірника та 

авторська стаття) 

3 навчально-методичний посібник у 

співавторстві (затверджений рішенням 

Вченої ради університету)/ опублікована 

стаття у фахових наукових журналах/ 

одержаний патент на винахід, корисну 

модель та промисловий зразок 

15 перша та друга сторінка 

посібника/ копія статті 

(перша та друга сторінка,  

зміст збірника та 

авторська стаття)/ копія 

офіційного документу за 

підписом голови 

державного 

департаменту 

інтелектуальної власності 

4 1 місце міжнародної студентської олімпіади 30 копія диплому 

 2 місце міжнародної студентської олімпіади 20 копія диплому 

 3 місце міжнародної студентської олімпіади  10 копія диплому 

 

 участь у міжнародній студентській 

олімпіаді / міжнародній / всеукраїнській 

науковій конференції/ участь у реалізації  

міжнародного наукового проекту 

5 сертифікат учасника 

олімпіади / копія тез / 

сертифікат учасника 

конференції / довідка від 

керівника проекту 

5 1 місце всеукраїнської студентської 

олімпіади / всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

20 копія диплому 

 2 місце всеукраїнської студентської 

олімпіади / всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

15 копія диплому 

 3 місце всеукраїнської студентської 

олімпіади / всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

10 копія диплому 

6 призер університетської студентської 

олімпіади зі спеціальності / 

університетського конкурсу студентських 

наукових робіт  

10 копія диплому або 

протокол   

7 участь у всеукраїнській студентській 

олімпіаді / всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт 

5 сертифікат учасника 

8 опублікована стаття у наукових 

рецензованих виданнях та збірках 

студентських наукових робіт 

10 копія статті (перша та 

друга сторінка,  

зміст збірника та 

авторська стаття) 

9 участь в університетських наукових 

конференціях / участь у реалізації науково-

дослідного держбюджетного проекту або 

проекту, що фінансується на госпдоговірних 

засадах 

5 копія тез / 

программа / 

сертифікат учасника / 

довідка із ВОНД 

10 доповідь на засіданні наукового семінару 

наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова 

чи інших наукових центрів України  

5 Програма засідання за 

підписом керівника 

наукових шкіл  

11 доповідь на засіданні студентського 5 Програма засідання за 
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наукового товариства, студентського 

наукового гуртка чи проблемної групи 

підписом керівника 

наукового гуртка чи 

проблемної групи 

12 участь у роботі студентського наукового 

товариства: організація конференцій, 

олімпіад, конкурсів наукових робіт 

5 програма конференції, 

олімпіади, конкурсу 

 

Додаток 2. Критерії оцінювання участі студента у творчій та 

організаційно-мистецькій діяльності 

№ Критерій 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Форма підтвердження 

1 І місце міжнародного 

фестивалю/конкурсу/виставки 

30 диплом 

 ІІ місце міжнародного 

фестивалю/конкурсу/виставки 

20 диплом 

 ІІІ місце міжнародного 

фестивалю/конкурсу/виставки 

10 диплом 

 Участь у міжнародному 

фестивалі/конкурсі/виставці 

5 диплом / грамота / подяка 

2 І місце всеукраїнського 

фестивалю/конкурсу/виставки 

20 диплом 

 ІІ місце всеукраїнського 

фестивалю/конкурсу/виставки 

15 диплом 

 ІІІ місце всеукраїнського 

фестивалю/конкурсу/виставки 

10 диплом 

 Участь у всеукраїнському 

фестивалі/конкурсі/виставці 

5 диплом / грамота / подяка 

3 Лауреатство в університетських 

фестивалях/конкурсах/виставках  

10 диплом / грамота / подяка 

 Участь в факультетських мистецьких заходах  5 диплом / грамота / подяка  

4 Участь у міських та регіональних мистецьких 

заходах 

5 диплом / грамота / подяка 

5 Участь в університетських художніх 

колективах 

30 Довідка за підписом 

керівника колективу та 

підписом директора 

Центру культури та 

мистецтв НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

6 Участь в організації міжнародного / 

всеукраїнського студентського заходу 

(фестивалю / конкурсу / виставки) 

 

20 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

наказ про проведення 

7 Участь в організації 

загальноуніверситетського / міського 

(регіонального) студентського заходу 

(фестивалю / конкурсу / виставки) 

15 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

наказ про проведення 

8 Участь в організації факультетського 

студентського заходу (фестивалю /конкурсу / 

вистаки) / заходу в гуртожитку 

10 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

наказ про проведення 
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Додаток 3. Критерії оцінювання участі студента у громадському житті 
№ Критерії Кількість 

балів за 

одиницю 

Форма підтвердження 

1 Голова Студентської ради / голова сектору 

захисту прав студентів / голова культурного 

сектору / голова інформаційного сектору / 

голова СНТ / голова ППОС університету 

30 Протокол ЦВКС, 

протокол конференції 

СНТ та ППОС 

 

 Голова Студентської ради / голова СНТ / 

голова сектору захисту прав студентів / голова 

культурного сектору / голова інформаційного 

сектору / голова ППОС факультету / голова 

Студентської ради гуртожитку 

20 Протокол ЦВКС, 

протокол конференції 

СНТ та ППОС 

 

 Заступник голови студентської ради / голови 

СНТ / голови ППОС університету 

10 Протокол зборів СР НПУ, 

протокол зборів СНТ та 

ППОС 

2 Староста академічної групи (потоку) / профорг 

групи 

15 Наказ про призначення 

старост / профоргів 

3 Член студентської ради / СНТ / ППОС / Вченої 

Ради університету / член приймальної комісії 

10 Протокол зборів СР НПУ, 

протокол зборів СНТ та 

ППОС / наказ про 

затвердження складу 

Вченої Ради / приймальної 

комісії 

 Член студентської ради / СНТ / ППОС / Вченої 

ради факультету 

5 Протокол зборів СР 

факультету, протокол 

зборів СНТ та ППОС  / 

наказ про затвердження 

складу Вченої Ради  

4 Участь у міжнародному / всеукраїнському 

студентському заході 

15 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

сертифікат учасника / 

наказ про проведення 

5 Участь у загальноуніверситетському / міському 

(регіональному) студентському заході 

10 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

сертифікат учасника / 

наказ про проведення 

6 Участь у факультетському студентському 

заході / заході в гуртожитку 

5 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

сертифікат учасника / 

наказ про проведення 
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Додаток 4. Критерії оцінювання участі студента у спортивній діяльності 

№ Критерій 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Форма підтвердження 

1 Систематичне відвідування занять фізичного 

виховання 

10 Бал «А» у відомості 

підсумкового контролю з 

фізичного виховання  

8 Бал «В» і «С» у відомості 

підсумкового контролю з 

фізичного виховання  

6 Бал «D» і «Е» у відомості 

підсумкового контролю з 

фізичного виховання    

2 Призове місце у чемпіонаті світу та Європи, 

Всесвітньої універсіади, Олімпійських ігор 

100 Копія диплому 

3 Призове місце у чемпіонаті України та 

Всеукраїнській універсіаді, участь у 

міжнародних змаганнях, призове місце у 

чемпіонаті м. Києва 

50 Копія диплому 

4  Активна участь у спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходах 

університету / факультету 

10 Програма заходу за 

підписом організаторів 

заходу / грамота / подяка / 

сертифікат учасника / 

наказ про проведення 

5 Здача Державних тестів з фізичної 

підготовленості населення України 

10 Довідка  

 

 


