
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ПОРЯДОК 

НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ 
ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Державного університету
економіки і технологій
протокол від «20» серпня 2021 р. № 1

А
«20» с*е£пнк^021 р.

Державного 
ііки і технологій 
А. ШАЙКАН

Введено в дію наказом
від «20» серпня 2021 р. № / С&

Кривий Ріг
2021 р.



2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок укладений на виконання (вимог) пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання Стипендіального забезпечення» та 
пункту 3 Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів 
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення 
академічних стипендій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 261 
від 20.02.2017 року.

Додаткові бали до академічного рейтингу здобувачам вищої освіти Державного 
університету економіки і технологій (далі «додаткові бали») - бали за участь у науковій 
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Університету.

Максимальна кількість додаткових балів за участь у науковій діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивній діяльності до академічного рейтингу студентів 
Державного університету економіки і технологій становить 5 балів.

Якщо сума додаткових балів здобувача вищої освіти за участь у науковій 
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначений 
максимум (5 балів), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному 
визначенню (5 балів).

Основними суб’єктами у процесі нарахування додаткових балів є: Стипендіальна 
комісія Університету, студентська рада гуртожитку, Рада студентського самоврядування 
Державного університету економіки і технологій (далі Рада студентського 
самоврядування), профспілкові комітети профспілкових організацій Університету (далі - 
профспілкові комітети ППО), декан юридичного факультету.

Початок процесу нарахування додаткових балів розпочинається за тиждень до 
початку екзаменаційної сесії та завершується засіданням Стипендіальної комісії, на якій 
формується та ухвалюється академічний рейтинг здобувачів вищої освіти Університету за 
кожним структурним підрозділом.

Для того, щоб отримати додаткові бали здобувач вищої освіти повинен:
1. Подати письмову заяву та/або заповнити Ооо§1е Форму, яка створюється 

заздалегідь за допомогою сервісу Ооо§1е Форми Радою студентського самоврядування.
2. Надати документи, що засвідчують підставу для нарахування додаткових балів, 

шляхом завантаження їх до Ооо§1е Форми якщо студент(ка) претендує на нарахування 
додаткових балів за участь науковій діяльності, громадському житті, творчій та 
спортивній діяльності Університету.

Заповнення здобувачами вищої освіти Ооо§1е Форми та завантаження 
підтверджуючих документів починається з початком процесу нарахування додаткових 
балів і припиняється датою початку екзаменаційної сесії.

Після завершення заповнення Ооо§1е Форми та подачі необхідних документів 
розпочинається процес обробки інформації Радою студентського самоврядування, 
головами профспілкових організацій, деканом юридичного факультету, студентською 
радою гуртожитків. Результатом обробки є рекомендації щодо нарахування додаткових 
балів з добувачам вищої освіти Університету, ухвалені шляхом проведення засідань Ради 
студентського самоврядування, профспілкових комітетів ППО, студентських рад 
гуртожитків.

Процес обробки Ооо§1е-форм та документів, наданих здобувачами вищої освіти, 
триває один тиждень.

Засідання Ради студентського самоврядування, на якому розглядаються 
рекомендації щодо нарахування додаткових балів здобувачам вищої освіти Університету 
за кожним структурним підрозділом. Рада студентського самоврядування шляхом 
відкритого голосування формує рішення про ухвалення рекомендацій та передає витяги з 
протоколів засідань Ради студентського самоврядування до Стипендіальної комісії 
Університету.
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Засідання студентської ради гуртожитку, на якому розглядаються рекомендації 
щодо нарахування додаткових балів здобувачам вищої освіти гуртожитку за діяльність у 
студентських радах гуртожитків. Студентська рада гуртожитку шляхом відкритого 
голосування формує рішення про ухвалення рекомендацій та передає витяги з протоколів 
засідань студентської ради гуртожитку до Стипендіальної комісії Університету.

Нарахування додаткових балів Г олові Ради студентського самоврядування 
Університету (навчально-наукових інститутів, факультетів), їх заступникам та секретарям 
відповідних Рад здійснюється за поданням Ради студентського самоврядування до 
початку заліково-екзаменаційної сесії за результатами досягнень проведеної роботи 
протягом поточного семестру.

На засіданні Стипендіальної комісії Університету розглядається питання про 
ухвалення рекомендацій щодо нарахування додаткових балів здобувачам вищої освіти. У 
разі схвального рішення додаткові бали заносяться до академічного рейтингу студентів 
факультету / інституту.

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за участь у науковій діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивній діяльності формуються Радою студентського 
самоврядування.

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за діяльність у Первинних 
профспілкових організаціях формуються профспілковими комітетами ППО.

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за участь у роботі юридичної 
клініки Університету формуються деканом юридичного факультету.

Рекомендації щодо нарахування додаткових балів за діяльність у студентських 
радах гуртожитків формуються студентською радою гуртожитку.

Правила нарахування додаткових балів до академічного рейтингу здобувачам вищої 
освіти Університету визначаються вченою радою Університету на основі рекомендацій 
Ради студентського самоврядування Університету, профспілковими комітетами ППОу, 
деканом юридичного факультету.

2. ВИДИ РОБІТ ТА ЇХ ЧАСТКА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОДАТКОВОГО БАЛА ПРИ 
ВИЗНАЧЕННІ РЕЙТИНГОВОГО БАЛУЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

№
з/п Види робіт

Максимальний 
бал (окремо за 

кожні види робіт 
з урахуванням 

кількості)

За поданням:

1 2 3 4
1 Участь у виконанні науково-дослідних, 

освітніх проектів, що виконуються в 
Університеті та фінансуються 
міністерствами, відомствами, фондами, 
іншими установами, а також бізнесовими 
структурами за наявності підтверджуючих 
документів

3 бали

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

2 Публікації у вітчизняних наукових фахових 
виданнях (у разі наявності співавторства 
загальна сума балів нараховується 
пропорційно до числа співавторів) 2 бали

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів
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1 2 3 4
3 Публікація статей в міжнародних наукових 

журналах, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних \УеЬо:Всіепсе 
та/або Зсориз (у разі наявності 
співавторства загальна сума балів ділиться 
на кількість співавторів):

5 балів

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

4 Участь у наукових конференціях шляхом 
публікації тез, виступів, що підтверджено 
програмою конференції та тезами 
доповідей.

1 бал За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

5 Участь або перемога в міжнародних і
державних (МОН, НАН), студентських
конкурсах наукових робіт, олімпіадах:
всеукраїнські конкурси (олімпіади):
перемога
призові місця
участь
міжнародні конкурси (олімпіади): 
перемога, призові місця 
участь

3 бали
4 бали
5 балів

5 балів 
4 бали

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

6 Участь у програмах академічної мобільності
(у т.ч. навчання за програмами: подвійний
диплом, мовне стажування, наукове
стажування):
внутрішні програми
зовнішні програми

3 бали
4 бали

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

7 Участь у виконанні науково-дослідницьких 
робіт за тематикою кафедри

4 бали За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

8 Голова Ради студентського самоврядування:
факультету/інституту
Університету

4 бали
5 балів

За поданням Ради
студентського
самоврядування

9 Заступники голови Ради студентського 
самоврядування: 
факультету/інституту 
Університету

2 бали 
4 бали

За поданням Ради
студентського
самоврядування

10 Секретар Ради студентського 
самоврядування: 
факультету/інституту 
Університету

1 бал 
2 бали

За поданням Ради
студентського
самоврядування
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1 2 3 4
11 Старости академічних груп 1 бал За поданням Ради

студентського
самоврядування

12 Профгрупорги (за поданням Головів ППО 
Університету) 1 бал За поданням ППО 

Університету
13 Участь у роботі Юридичної клініки 

Університету як студент-консультант (за 
поданням декана юридичного факультету)

2 бали
За поданням декану
юридичного
факультету

14 Участь в спортивній діяльності, що 
підтверджується призовим місцем в 
командному та особистому виступах від 
імені Університету на: 
міському та регіональному рівнях 
всеукраїнському та міжнародному рівнях 1 бал 

2 бали

За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами
факультетів

15 Участь в культурно-масовій роботі 
Університету, що підтверджується 
відповідними документами

1 бал За поданням РСС, 
погодженим 3 
директорами 
навчально- 
наукових
інститутів/деканами 
факультетів, 
керівником центру 
студентської 
творчості

16 Голови студентських рад гуртожитків 1 бал За поданням Ради
студентського
самоврядування

17 Участь у роботі Студентської виборчої 
комісії

1 бал За поданням Ради
студентського
самоврядування

' V
ПОГОДЖЕНО: на засіданні науково-методичної ради 19.08.2021 року (протокол № 1)

Голова РСС гШЧ Анна ВЕЛИКА
^  V

Голова науково-методичної ради, 
в.о. проректора з науково-педагогічної, 
навчальної роботи та міжнародної діяльності . ІУ -/ ' . ГУШКОгі

В.о. проректора з науково-педагогічної
та виховної роботи -------/В. ОРЛОВ

Голова ППО ПОН ДУЕТ <М 1 /  А.МАКСИМОВА

Голова профспілкової організації
ДУЕТ ПО ПМГУ ПАТ АМКР <?{' Н. СУСЛО

Провідний юрисконсульт У ■ 1 - / У Н. СЕРГССВА
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