
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

іров

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

з питання: «Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендій у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна»

від 27 квітня 2018 року, протокол № 5

Заслухавши інформацію голови Студентської ради університету, з 

метою вдосконалення правил нарахування рейтингових балів за досягнення у 

науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності, Вчена рада 

ухвалила:

1. Затвердити «Зміни до Правил призначення і виплати стипендій у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна» 

(додається).

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання 

затвердження «Змін до Правил призначення і виплати стипендій у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна».

Відповідальні: начальник Управління якості освіти Іваненко Л.О. 

Термін виконання: до 10.04.2018 р.



Про зміни до Правил призначення і виплати стипендій у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна 

1. Пункт 4.20: (далі: жирним шрифтом – додати) 

«Документи, на підставі яких студентам призначалися бали за 

досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній 

діяльності студентів у науковій, науково-технічній, громадській та 

спортивній діяльності, зберігаються протягом календарного року 

Студентською радою університету.»  

Додати «і первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів 

і докторантів університету»:  

«Документи, на підставі яких студентам призначалися бали за 

досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній 

діяльності студентів у науковій, науково-технічній, громадській та 

спортивній діяльності, зберігаються протягом календарного року 

Студентською радою університету і первинною профспілковою 

організацією студентів, аспірантів і докторантів університету.»  

2. Пункт 5.9 і 5.10:  

«Рейтингові бали студентів (окрім студентів медичного факультету) за 

підсумками підсумкового семестрового контролю в останньому 

семестрі розраховуються з точністю до 0,01 балу за формулою: …».  

«Рейтингові бали студентів медичного факультету за підсумками 

підсумкового семестрового контролю розраховуються з точністю до 

0,01 балу за формулою: …» 

Змінити «з точністю до 0,0001 балу»:  

«Рейтингові бали студентів (окрім студентів медичного факультету) за 

підсумками підсумкового семестрового контролю в останньому 

семестрі розраховуються з точністю до 0,0001 балу за формулою: …».  

«Рейтингові бали студентів медичного факультету за підсумками 

підсумкового семестрового контролю розраховуються з точністю до 

0,0001 балу за формулою: …» 

3. Пункт 5.16: 

Бали призначаються студентам за такі досягнення у науковій, науково-

технічній, громадській та спортивній діяльності: 

 



№ 

з/п 
Досягнення 

Документи, що 

підтверджують 

досягнення 

Кількість 

балів 

1.  

Участь у наукових 

конференціях, семінарах, 

інтернет-конференціях 

Тези доповідей 

конференції або 

програма конференції 

20 

2.  

Публікація, виступ та 

отримання відзнаки за 

участь у конференції 

Тези, диплом, 

відзнака або інший 

підтверджуючий 

документ 

40 

3.  
Публікація статей за 

матеріалами конференцій 
Ксерокопія статті 40 

4.  

Призове місце на: 

- ІІ турі Всеукраїнських 

студентських олімпіад; 

- Всеукраїнському конкурсі 

науково-дослідних робіт 

студентів (республіканський 

рівень); 

- Всеукраїнському 

студентському турнірі, 

міжнародній олімпіаді або 

турнірі (республіканський 

рівень). 

Наказ МОН України, 

сертифікат, диплом 
100 

5.  

Призове місце на: 

- І турі Всеукраїнських 

студентських олімпіад; 

- регіональному конкурсі 

науково-дослідних робіт 

студентів. 

Сертифікат або диплом 50 

6.  

Участь у міжнародних 

студентських олімпіадах, 

турнірах. 

Сертифікат або 

диплом 
50 

7.  

Публікація статті у виданні, 

що індексується системами 

SCOPUS та/або Web of 

Science. 

Ксерокопія статті 100 

8.  
Публікація статті в іншому 

науковому виданні. 
Ксерокопія статті 60 

9.  

Включення до складу 

національної, 

паралімпійської, юніорської, 

студентської збірної 

команди України. 

Наказ, свідоцтво, 

інший підтверджуючий 

документ 

100 



10.  
Виступ на офіційних 

міжнародних спортивних 

змаганнях. 

Наказ, свідоцтво, 

інший підтверджуючий 

документ 

100 

11.  

Виступ на офіційних 

Всеукраїнських (у тому числі 

студентських) спортивних 

змаганнях 

Наказ, свідоцтво, 

інший підтверджуючий 

документ 

60 

12.  
Виступ на обласних 

спортивних змаганнях 

Наказ, свідоцтво, 

інший підтверджуючий 

документ 

30 

13.  
Отримання звання майстер 

спорту України 

міжнародного класу 
Посвідчення та інший 

документ, що 

підтверджує 

продовження 

спортивної кар’єри 

100 

14.  
Отримання звання майстер 

спорту України 
80 

15.  
Отримання звання кандидат 

у майстри спорту України 
50 

16.  

Успішна робота в якості 

організатора, 

координатора 

Всеукраїнської або 

міжнародної конференції 

Наказ про проведення 

конференції або/та 

копія сторінки 

збірника публікацій 

конференції зі 

складом 

організаційного 

комітету  

30 

17.  

Успішна робота в якості 

керівника під час 

підготовки роботи МАН, 

участь в якості тренера 

команди до Всеукраїнської 

олімпіади/турніру. 

Сертифікат, інший 

підтверджуючий 

документ від 

відповідальної 

організації 

30 

18.  

Отримання патенту на 

рівні 

України/міжнародному 

Копія сторінок 

патенту зі вказівкою 

на власника та/або 

інший 

підтверджуючий 

документ про 

наявність патенту 

виданий Патентбюро 

100 

19.  

Успішна робота в якості 

організатора, координатора 

загальноуніверситетських та 

факультетський освітніх, 

наукових, соціальних, 

Витяг із протоколу 

засідання 

Студентської ради 

університету або 

Первинної 

 

 

 

60 



гуманітарних та культурних 

проектів (таких, як 

Харків’яни на фронтах АТО, 

День донора, День захисту 

від СНІДу, Ніч науки, 

турніри та олімпіади 

школярів, Karazin Student’s 

Card, День випускника, День 

знань, Тиждень 

першокурсника, Красуня 

університету, Містер 

університет, Аlma-mater, 

Каразінський зимовий бал, 

робота в студентських ЗМІ 

університету, тощо) 

профспілкової 

організації студентів, 

аспірантів і 

докторантів або 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих 

учених та інший 

підтверджуючий 

документ 

 (сумарно 

за всі 

заходи, але 

не більше 

30 за один 

проект) 

20.  

Успішна робота в якості 

організатора моніторингу 

якості освітнього процесу, 

який проводиться 

Студентською радою 

університету та 

студентськими радами 

факультетів (навчально-

наукових інститутів) 

Витяг із протоколу 

засідання 
Студентської ради 

університету 

не більше 

40 

21.  

Успішна робота в якості 

організатора, координатора 

заходів із реалізації 

соціально-економічних прав 

студентів (таких, як 

забезпечення пільгового 

проїзду студентів у 

метрополітені; допомога в 

оформленні житлових 

субсидій тощо) 

Витяг із протоколу 

засідання первинної 

профспілкової 

організації студентів, 

аспірантів і 

докторантів 

університету 

60 

протягом 

семестру, 

але не 

більше 30  

за один 

проект 

22.  

Успішна робота в якості 

організатора, координатора 

заходів із покращення умов 

проживання у гуртожитках 

(таких, як обладнання та 

координація роботи 

спортивних кімнат; 

організація і проведення 

конкурсу на кращу кімнату 

гуртожитків студмістечка; 

організація Спартакіади 

Витяг із протоколу 

засідання 
Студентської ради 

студмістечка 

60 

(сумарно за 

всі заходи) 

Але не 

більше 30 

за один 

захід 



гуртожитків, проведення 

рейдів-перевірок із питань 

дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку у 

гуртожитках; проведення 

господарчих, ремонтних 

робіт у студмістечку, 

організація заходів з 

ефективного 

енергозбереження в 

гуртожитках тощо) 

23.  

Лідер громадського руху 

університету, який 

представляє інтереси 

студентів у Всеукраїнських, 

регіональних або 

міжнародних об’єднаннях 

Свідоцтво, інший 

підтверджуючий 

документ 

40 

24.  

Успішна робота в якості 

організатора, координатора 

освітніх, наукових, творчих і 

громадських заходів на 

регіональному, 

всеукраїнському рівнях 

Сертифікат, диплом,  30 

25.  

Призове місце у наукових, 

творчих заходах на 

регіональному, 

всеукраїнському рівнях 

Сертифікат, диплом, 

подання керівників 

творчих колективів 

30 

 

Пропонуємо надавати 3 дня на уточнення та оскарження рейтингів, 

опублікованих на сайті. 

 

 


