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ПЕРЕДМОВА 
 

1 ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: навчальний відділ 

РОЗРОБНИКИ: С. Я. Ходирєв, заступник ректора; М. Д. Каслін, начальник 

навчального відділу. 

2 РОЗГЛЯНУТО і ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою ХНАДУ 23 грудня 2016 р.; 

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора від 26 грудня 2016 № 164 

3 Зміна № 1: 

РОЗГЛЯНУТА і ЗАТВЕРДЖЕНА вченою радою ХНАДУ 31 березня 2017 р.; 

ВВЕДЕНА В ДІЮ наказом ректора від 03 квітня 2017 № 42. 

4 Зміна № 2: 

РОЗГЛЯНУТА і ЗАТВЕРДЖЕНА вченою радою ХНАДУ 31 березня 2017 р.; 

ВВЕДЕНА В ДІЮ наказом ректора від 03 квітня 2017 № 42 

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

6 Відповідальність за зміст, своєчасну перевірку та актуалізацію цього стандарту 

несе навчальний відділ. 

7 Періодичність перевірки – в разі зміни діючого законодавства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
© Цей стандарт вищого навчального закладу не може бути повністю або частково 

відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу адміністрації ХНАДУ 
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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

СТВНЗ 53.1-01:2016 
 

ПРО РЕЙТИНГОВИЙ РІВЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
____________________________________________________________________________ 

Чинний від 2017-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і 
визначає особливості рейтингового оцінювання досягнень студентів Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету, який буде основою при 
нарахуванні стипендій студентам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок 
коштів державного бюджету, а також для інших заохочувальних заходів студентів. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», Статут ХНАДУ, Положення про студентське самоврядування ХНАДУ, 
затверджене наказом по ХНАДУ від 02 листопада 2016 № 138. 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 У цьому стандарті використовуються такі терміни та  визначення: 
3.1.1 автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалежність і 

відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку 
академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього 
управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 
межах, встановлених Законом України «Про вищу освіту»; 

3.1.2 академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 
процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх 
результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом; 

3.1.3 здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі 
на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

3.1.4 результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, 
освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

 
3.2 Скорочення 
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

(Університет) 
НПП – науково-педагогічні працівники 
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Метою цього стандарту є підвищення якості вищої освіти фахівців і 
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української 
вищої освіти в європейському та світовому освітньому і науковому просторі через 
організацію рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти ХНАДУ (далі – 
студенти). 

4.2 Серед головних задач рейтингової системи ХНАДУ є стимулювання 
пізнавальної діяльності, регулярної самостійної навчальної роботи студентів протягом 
усього семестру; підвищення їх мотивації оволодіння освітніх програм; формування 
позитивного досвіду самоосвіти та самовиховання; підвищення рівня організації 
освітнього процесу в ХНАДУ. 

5 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОТОЧНОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТУ 

5.1 Для встановлення індивідуального сумарного показника рівня досягнень 
студентів на кожному факультеті розпорядженням декана, під його головуванням, 
створюється Рейтингова комісія, до складу якої входять за посадами: декан факультету, 
заступники (помічники) декана з навчальної, виховної, наукової та спортивно-масової 
роботи, Голова Студентської ради факультету, Голова Студентської ради гуртожитку, 
профорг факультету. 

5.2 Рейтинговий рівень студента – це його порядкова позиція серед студентів 
даного курсу відповідного напряму (спеціальності), яка визначається після закінчення 
відповідного семестру. 

5.3 Рейтинговий рівень студента (у загальному випадку) обчислюється за 
формулою: 

e z з
R R R Б= + + ,      (1) 

де 
e
R  − складова рейтингу за екзамени; 

z
R  − складова рейтингу за заліки, курсові роботи (проекти), практики; 

з
Б  − заохочувальні бали. 

(Зміна № 1) 
 
5.3 а При призначенні стипендії рейтинговий рівень студента розраховується на 

основі оцінок (балів), отриманих студентом під час останньої заліково-екзаменаційної сесії 
(без врахування оцінок, отриманих за заліки, курсові роботи (проекти), практики та при 
перездачі) за наступною формулою (з точністю до сотих) 

c e
R R= ,      (2) 

де 
1

1 n

e i

i

R E
n =

= ∑  − рейтинговий рівень студента, який розраховується як 

середньоарифметичне усіх оцінок (у 100-бальній шкалі) отриманих за екзамени: 
Ei – оцінка у 100-бальній шкалі за i-ту дисципліну з підсумковою формою контролю 

екзамен; 
n – кількість дисциплін у семестрі з підсумковою формою контролю екзамен. 
У випадку однакової кількості рейтингових балів 

e
R  у декількох студентів, при 

призначенні стипендії враховуються додаткові заохочувальні бали 
з
Б , які нараховуються 

за участь у науковій, громадській, спортивній діяльності (п. 5.6, 5.7). У цьому випадку 
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окремо проводиться конкурс між такими студентами і перевага у призначенні стипендії 
надається студенту з більшою кількістю додаткових заохочувальних балів 

з
Б . Проведення 

конкурсу між студентами з однаковою кількістю балів ніяким чином не впливає на рейтинг 
студентів, які знаходяться вище або нижче у рейтинговій таблиці.» 

У випадку однакової кількості суми рейтингових балів 
e
R  і додаткових 

заохочувальних балів 
з
Б , рейтинг розраховується як середньоарифметичне усіх оцінок (у 

100-бальній шкалі) отриманих за навчальні досягнення: екзамени, заліки, курсові роботи 
(проекти), практики. У цьому випадку окремо проводиться конкурс між такими студентами і 
перевага у призначенні стипендії надається студенту з більшою сумарною кількістю. 
Проведення конкурсу між студентами з однаковою кількістю балів ніяким чином не 
впливає на рейтинг студентів, які знаходяться вище або нижче у рейтинговій таблиці.» 

 
(Зміна № 1) 

 
5.3 б При переведенні студента з контрактної форми навчання на навчання за 

кошти державного бюджету, рейтинговий рівень студента розраховується на основі оцінок 
(балів), отриманих студентом під час останньої заліково-екзаменаційної сесії та 
додаткових заохочувальних балів 

п
0,9

н з
R R Б= + ,      (3) 

де 
н
R  − рейтинговий рівень студента за успіхи у навчанні, який розраховується як 

середньоарифметичне усіх оцінок (у 100-бальній шкалі) отриманих за екзамени, заліки, 
курсові роботи (проекти), практики: 

( ) 1 1

1 n m

н i j

i j

R E Z
n m = =

 
= + 

+  
∑ ∑ ,    (4) 

Zi – оцінка у 100-бальній шкалі за j-ту дисципліну з підсумковою формою контролю 
залік; 

m – кількість дисциплін у семестрі з підсумковою формою контролю залік. 

з
Б  − додаткові заохочувальні бали (п. 5.6, 5.7)). 

(Зміна № 1) 
 
 
5.4 Оцінки за курсові роботи та всі види практик вважаються заліковими оцінками. 

(Зміна № 1) 
 
5.4 а Студенти, які мають академічну заборгованість по будь-якому предмету 

(екзамен, залік, курсова робота (проект), практика) не можуть приймати участі у конкурсі з 
визначення їхнього рейтингу для призначення стипендії або для переведення з 
контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету. 

(Зміна № 1) 
 
5.5 Залікові оцінки з предмету «Фізичне виховання» при обчисленні рейтингової 

оцінки студента не враховуються. 
(Зміна № 2) 

 
5.6 Додаткові заохочувальні бали (Бз) нараховуються при підтвердженні 

відповідними документами. Інформацію про такі бали за відповідний семестр студент 
подає особисто до Рейтингової комісії факультету до початку екзаменаційної сесії. Сума 
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додаткових заохочувальних балів не повинна перевищувати 10 балів, які поділяються 
наступним чином: 

5.6.1 за призові місця у Міжнародних олімпіадах, конкурсах, змаганнях: 
І місце - 10 балів 
ІІ місце - 9 балів 
ІІІ місце - 8 балів 

5.6.2 за призові місця у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях: 
І місце - 8 балів 
ІІ місце - 7 балів 
ІІІ місце - 6 балів 

5.6.3 за участь у науковій роботі: 
публікація у зарубіжних виданнях – 10 балів; 
публікація у наукових виданнях України – 8 балів; 
публікація тез доповідей на конференціях – 6 балів; 
подача заявок автора на видачу охоронних документів – 9 балів. 

5.6.4 участь у міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях – 
4 бали. 

5.6.5 участь у громадських організаціях, студентському самоврядуванні: 
на рівні університету - 6 балів; 
на рівні факультету - 4 бали. 

5.7 Участь у художній самодіяльності, спортивних змаганнях, виконання обов’язків 
старости групи – 5 балів. 

5.8 За умови набору однакової кількості заохочувальних (Зміна № 1) балів у 
декількох студентів, пріоритет надається тому студенту, який виконує один чи кілька 
наступних критеріїв: 

1) отримання студентом призових місць на всеукраїнських та/або міжнародних 
олімпіадах та/або конкурсах студентських наукових робіт, тощо; 

2) отримання студентом призових місць на всеукраїнських та/або міжнародних 
спортивних змаганнях, творчих та/або мистецьких конкурсах, отримання звання кандидата 
в майстри спорту, звання майстра спорту, тощо; 

3) участь студента у другому турі всеукраїнських олімпіад та/або конкурсів 
студентських наукових робіт, тощо; 

4) виконання студентом громадських доручень університету, деканату факультету 
(староста, профорг, тощо), участь у волонтерській діяльності, тощо. 

5.8 а Рейтинговий рівень студента, якого зараховано до ХНАДУ на перший або 
п’ятий курси, встановлюється Приймальною комісією ХНАДУ на підставі конкурсних балів, 
отриманих особою при вступі відповідно до Правил прийому. 

Приймальна комісія до 20 серпня передає відповідним деканатам рейтинг студентів 
1 та 5 курсів, сформований на підставі наказів про зарахування до ХНАДУ. 

(Зміна № 1) 
 
5.9 Рішення рейтингових комісій факультетів оприлюднюються в перший робочий 

день після їх прийняття на інформаційному стенді та сайті факультету 
5.10 Рішення рейтингових комісій факультетів є підставою для прийняття рішення 

Стипендіальною комісією та видання ректором ХНАДУ наказу про нарахування стипендій 
студентам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного 
бюджету, а також для інших заохочувальних виплат студентам. 

(Зміна № 1) 
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6 ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ КОМІСІЇ 

6.1 Для розгляду звернень студентів, які не згодні з рішенням рейтингової комісії по 
кількості встановлених їм балів, щорічно наказом ректора утворюється апеляційна комісія, 
до складу якої за посадами входять: проректор з науково-педагогічної роботи – 
відповідальний за навчальний процес – голова комісії; члени комісії – начальник 
навчального відділу, голова Студентської ради університету, голова профспілки студентів 
університету. 

6.2 Апеляція студента щодо кількості балів, встановлених рішенням рейтингової 
комісії, повинна подаватись письмово на протязі трьох робочих дні з дня оприлюднення 
рейтингу особисто студентом голові апеляційної комісії, який протягом трьох робочих днів 
повинен скликати засідання комісії для розгляду заяви. 

6.3 Апеляційна комісія зобов’язана розглянути заяву на засіданні з обов’язковим 
викликом голови рейтингової комісії факультету, рішення якої оскаржується, та студента, 
який подав заяву. 

6.4 Рішення апеляційної комісії оголошується студенту на її засіданні. 
6.5 Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії. 

 


