


 
І. Загальні положення 

 
1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (далі ДЗ «ДМА 
МОЗУ») 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) (далі – Порядок КМУ). 

2. Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів 
для призначення академічних стипендій у ДЗ «ДМА МОЗУ» затверджуються 
Вченою радою за погодженням з органом студентського самоврядування та 
первинною профспілковою організацією, а також оприлюднюються до 
початку навчального семестру. 

3.Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів 
діє упродовж весняного семестру 2016-2017 навчального року. 

4. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб: 
які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом 

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 згідно з угодами про міжнародну 
академічну мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за 
рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу. 

 
ІІ. Порядок формування рейтингу 

1. Загальне  керівництво формуванням рейтингу успішності (далі - РУ) 
здійснює стипендіальна  комісія факультету(ів) (далі – Комісія).  

До складу Комісії входять за посадами: декан факультету, заступники 
декана, органи студентського самоврядування (голова студентської ради 
факультету, голова профспілки студентів факультету та інші). Склад  Комісії  
затверджується розпорядженням декана факультету. 

Головою Комісії є декан факультету. 
2. Рейтинг складається щосеместрово на підставі об’єктивних та 

прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти з навчальної(их) дисципліни(ін). Для студентів 1 курсу 2016-
2017 навчального року (і в подальшому до завершення зазначеними 
студентами навчання) формується рейтинг на І та ІІ медичних факультетах за 
спеціальністю «Медицина». Для студентів 2 - 5 курсів, які розпочали 
навчання в ДЗ ДМА  в 2015 році і раніше, рейтинг формується: на І 
медичному факультеті для напряму підготовки «Медицина», спеціальність 
«Лікувальна справа»; на ІІ медичному факультеті для напряму підготовки 
«Медицина», окремо для спеціальності «Педіатрія», «Медико-профілактична 
справа». Для студентів 6 курсу ДЗ ДМА рейтинг формується на І та ІІ 



медичному факультетах для напряму підготовки «Медицина», спеціальність 
«Лікувальна справа». Для студентів 6 курсу ІІ медичного факультету 
спеціальності «Педіатрія», рейтинг формується окремо. Для студентів 2 – 5 
курсу стоматологічного факультету рейтинг формується окремо по кожному 
курсу. 

3. Розрахунок кількості балів РУ проводиться членами стипендіальної 
комісії факультету. Контроль покладається на голову комісії, голів секторів 
студентського самоврядування факультету, голову студентської ради 
факультету. 

4. Стипендіальна комісія факультету готує узагальнений РУ для 
кожного курсу та спеціальності окремо і подає на затвердження голові 
Комісії. 

5. Особисту відповідальність за достовірність інформації РУ несе 
голова Комісії. 

6. РУ студентів факультету по курсах оприлюднюються на дошці 
оголошень протягом 3 діб після закінчення сесії.  

7. У разі виникнення незгоди щодо відповідності наявних балів 
реальним, студент має право звернутись із відповідною письмовою заявою до 
голови стипендіальної комісії факультету протягом 2 діб після 
оприлюднення РУ. Після узгодження всіх неточностей, результати 
загального рейтингу затверджуються Комісією остаточно. 

8. Стипендіальна комісії, керуючись чинним законодавством України 
та «Порядком призначення і виплати стипендій в ДЗ ДМА», відповідно до РУ 
призначає академічну стипендію студентам за результатами останнього 
навчального семестру. Остаточний РУ студентів факультету за відповідним 
курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) оприлюднюється на 
офіційному сайті ДЗ ДМА не пізніше ніж через три робочих дні після 
прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.  

9.  До РУ включаються всі студенти, які навчаються на певній 
спеціальності та курсі за денною формою навчання та за результатами 
семестрового контролю мають середній бал успішності 4,00 – 5,00 за 
п’ятибальною шкалою оцінювання. Крім того до РУ не включаються 
студенти, які: 

- виконали навчальне навантаження в кредитах ЄКТС за поточний 
навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому  ніж 
мінімальний норматив, встановлений навчальним планом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ІІІ. Розрахунок рейтингового балу індивідуальної діяльності студента. 

1.  Рейтинг успішності студентів для призначення академічних 
стипендій складається за результатами останнього семестрового контролю на 
підставі підсумкових балів з усіх дисциплін.  

2.  Рейтинговий бал особистих досягнень студента, який вказує місце 
студента в рейтингу успішності, розраховується за  формулою:  

 
R = (k1O1 + k2O2 + … knOn) / K*O , де 

R  – рейтинговий бал (с точністю до сотих, а в разі потреби і до 
тисячних);  

 kі – ваговий коефіцієнт і –ї дисципліни, який дорівнює кількості 
кредитів ЄКТС з відповідної дисципліни згідно навчального плану; 

Oі – підсумкова оцінка студента за 200-х бальною шкалою з і –ї 
дисципліни; 

К = k1 + k2+ … kn – сума вагових коефіцієнтів дисциплін; 
O – максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою оцінювання 

(200 балів). 
3.  У РУ студенти впорядковуються у порядку зменшення рейтингового 

балу. 
4. Сформований рейтинговий список оформляється у «Відомість 

рейтингу успішності студентів» за формою: 
 

Відомість рейтингу успішності студентів 
спеціальності ___________ 
факультету _____________ 

за ___семестр 20__-20___ н.р. курс 
  

№ ПІБ Рейтинговий бал 
1   
2   

 

Підписи голови та членів комісії                            мп 


