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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 На підставі принципів змагальності і соціальної справедливості, з метою 

підвищення якості навчання, сприяння науковій творчості і громадської 

активності студентів ЕТІ встановлюється система їхнього заохочення з 

використанням Грантів на безкоштовне навчання та  Грантів на 50% знижку за 

навчання.  
 

1.2 Порядок призначення Грантів визначається Вченою Радою ЕТІ та 

затверджуються окремим наказом ректора. 
 

1.3 На 2019/2020 навчальний рік для студентів ЕТІ передбачено 7 (СІМ) 

Грантів на безкоштовне навчання та 10 (ДЕСЯТЬ) Грантів на 50% знижку за 

навчання (на кожний семестр). З них виділяються 3 (ТРИ) Гранти на 

безкоштовне навчання і 5 (П’ЯТЬ) Грантів на 50% знижку для абітурієнтів, які 

вступають до ЕТІ  на основі повної загальної середньої освіти (на перший курс)  
 

1.4. Грантові програми розробляються на І та ІІ семестр 2019/2020 навчального 

року  окремо. 

1.5. Гранти  на безкоштовне навчання та Гранти на 50% знижку на навчання у  І 

семестрі 2019/2020 навчального року  можуть отримати абітурієнти, які 

вступають до ЕТІ  на основі повної загальної середньої освіти (на перший курс)  

та студенти ЕТІ (за результатами навчання). 

1.6.  Гранти  на безкоштовне навчання та 50% знижку на навчання у  ІІ семестрі 

2019/2020 навчального року можуть отримати студенти будь-якого курсу 

враховуючи результати зимової екзаменаційної сесії.  

1.7. Призначення Грантів конкретним студентам здійснює Вчена рада ЕТІ за  

поданням Фонду Ельворті враховуючи  загальний рейтинговий бал студента.  

Рейтинговий бал - це комплексна оцінка досягнень абітурієнта (студента), 

в яку входять результати ЗНО; середнього балу атестату та результатів 
екзаменаційної сесії. 

 

1.8.  Гранти можуть отримувати студенти тільки денної форми навчання. 
 

1.9. Студенти, оплату за навчання яких здійснює підприємство-замовник, не 

беруть участі у конкурсному відборі на отримання Грантів.  
 

1.10. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

інституту не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження комісією 
інституту. 
 

  



2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ У І СЕМЕСТРІ 2019/2020 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ   

2.1. Для абітурієнтів, які вступають до ЕТІ на основі повної загальної середньої 

освіти при розрахунку рейтингового балу (Таблиця 1) враховується результати 

складання ЗНО з відповідних предметів  та  значення середнього балу документа 

(додатка до документа) про повну загальну середню освіту. Рейтинговий 

обчислюється, як середньоарифметична сума балів всіх видів оцінювання.  

Таблиця1 

Визначення рейтингового балу для абітурієнтів, які вступають до ЕТІ 

 на І курс на основі документу про повну загальну середню освіту 
ЗНО 1 

(мах 200 

балів) 

ЗНО2 

(мах 200 

балів) 

ЗНО3 

(мах 

200 

балів) 

Середній бал 

атестату, 

переведений у 

200-бальну 

шкалу за 

таблицею 

відповідності  

(таблиця 3) 

(мах 200 балів)  

Рейтинговий бал 

(мах 200 балів) 

А В С D Рейтинг = (А+B+С+D)/4 

 

2.2. Значення середнього балу документа (додатка до документа) про повну 
загальну середню освіту за 12-бальною шкалою переводяться у 200-бальну 

шкалу за таблицею відповідності середнього балу документа про повну загальну 

середню освіту (Таблиця 2). 
Таблиця 2 

Таблиця відповідності середнього балу документа про повну загальну 

середню освіту або диплому молодшого спеціаліста або бакалавра, 

розрахованого за 12-бальною шкалою, значенням за 200-бальною шкалою 

1 100 4 120 8 160 

1,1 100 4,1 121 8,1 161 

1,2 100 4,2 122 8,2 162 

1,3 100 4,3 123 8,3 163 

1,4 100 4,4 124 8,4 164 

1,5 100 4,5 125 8,5 165 

1,6 100 4,6 126 8,6 166 

1,7 100 4,7 127 8,7 167 

1,8 100 4,8 128 8,8 168 

1,9 100 4,9 129 8,9 169 

2 100 5 130 9 170 

2,1 101 5,1 131 9,1 171 

2,2 102 5,2 132 9,2 172 

2,3 103 5,3 133 9,3 173 

2,4 104 5,4 134 9,4 174 

2,5 105 5,5 135 9,5 175 

2,6 106 5,6 136 9,6 176 



2,7 107 5,7 137 9,7 177 

2,8 108 5,8 138 9,8 178 

2,9 109 5,9 139 9,9 179 

3 110 6 140 10 180 

3,1 111 6,1 141 10,1 181 

3,2 112 6,2 142 10,2 182 

3,3 113 6,3 143 10,3 183 

3,4 114 6,4 144 10,4 184 

3,5 115 6,5 145 10,5 185 

3,6 116 6,6 146 10,6 186 

3,7 117 6,7 147 10,7 187 

3,8 118 6,8 148 10,8 188 

3,9 119 6,9 149 10,9 189 

    7 150 11 190 

    7,1 151 11,1 191 

    7,2 152 11,2 192 

    7,3 153 11,3 193 

    7,4 154 11,4 194 

    7,5 155 11,5 195 

    7,6 156 11,6 196 

    7,7 157 11,7 197 

    7,8 158 11,8 198 

    7,9 159 11,9 199 

        12 200 

 

 

Приклад. Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, за якими 

виставлені оцінки = 20; сума балів = 193; середній бал = 193: 20 = 9,65≈9,7. 
Згідно таблиці 3  абітурієнт отримає 177 балів.  

 

2.3. На основі рейтингів абітурієнтів які визначаються на основі таблиці 1 

формується єдиний загальний рейтинг абітурієнтів ЕТІ, які вступають на 
основі повної загальної середньої освіти на І семестр 2019/2020 навчального 

року. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого.  

 
2.4. Загальний середній рейтинг претендента на грант повинен бути не нижче, 

ніж 135 балів 

2.5. Якщо декілька студентів отримали однаковий рейтинговий бал, то Грантові 

пропозиції будуть запропоновані тим абітурієнтам, в яких буде вищий середній 

бал  за результатами складання ЗНО (для вступу на перший курс).  

 

2.6. Гранти  на безкоштовне навчання та 50% знижку на навчання у  І семестрі 
2019/2020 навчального року також можуть отримати на студенти будь-якого 

курсу на основі рейтингового балу успішності студентів, який розраховується за 

результатами літньої екзаменаційної сесії. 



3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ У ІІ СЕМЕСТРІ 2019/2020 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

  

3.1. Гранти  на безкоштовне навчання та 50% знижку на навчання у  ІІ семестрі 
2019/2020 навчального року  можуть отримати на студенти будь-якого курсу на 

основі рейтингового балу успішності студентів, який розраховується за 

результатами зимової екзаменаційної сесії. 

 
3.2. Рейтинговий бал успішності студентів визначається  за результатами 

семестрового контролю на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін, 

захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у 

науковій і культурно- творчій  та спортивній діяльності.  
 

3.3. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі 

екзаменаційні оцінки, диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти 
практик, тощо, які передбачено навчальними планами відповідного семестру за 

100-бальною шкалою.  

 

3.3. Для розрахунку рейтингового балу враховуються оцінки тільки завершених 
навчальних дисциплін та виробничих практик відповідно до навчального плану. 

 
3.4. Загальний рейтинг претендента на грант повинен бути не нижче, ніж 75 балів 

(рівень А,В,С за ЄКТС). 

3.5. Рейтинговий бал за навчальну успішність обчислюється, як  

середньоарифметична сума балів всіх видів оцінювання 

3.6. Додаткові бали надаються студенту за його участь у науковій і культурно- 

творчій  та спортивній діяльності. Кожній максимальній активності студента у 

кожному виду  активності присвоюється 100 балів. Таким чином, якщо він 
проявив максимальну активність за трьома  видами, то одержить 300 балів. 

 

3.7. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від  
більшого до меншого. У разі важливості розташування студентів у рейтингу для 

призначення Грандів, вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. Так у разі, якщо двоє або більше студентів 

мають однаковий рейтинговий бал, то перевага віддається: 

 студенту, який має вищий бал з навчальної дисципліни з найбільшим 

обсягом кредитів;  

 студенту , який  має більше відмінних оцінок з навчальних дисциплін  

(«відмінно»/А/≥90); 

 студенту, який має меншу кількість пропусків занять з неповажних 
причин. 

 

3.8. На основі рейтингового списку студентів формується єдиний загальний 
рейтинг абітурієнтів ЕТІ на ІІ семестр 2019/2020 навчального року. Перші 7 



абітурієнтів з загального рейтингу мають можливість отримати Гранти на 
безкоштовне навчання та наступні 10 абітурієнтів -  Гранти на 50% знижку за 

навчання.  


