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ПРАВИЛА ПРИЗПАЧЕППЯ АКАДЕМ1ЧПИХ СТИПЕПД1Й 
СТУДЕНТАМ, АСШРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ 

КШ 1м. 1ГОРЯ СШОРСЬКОГО 

1. ЗАГАЛЬП! ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ц! Правила розроблено вщповщно до Закону Украши «Про вишу 

освтту» та 1нших нормативно-правових акт1в, як1 регулюють в1дносини у сфер1 
стипендтального забезпечення. 

1.2. Правила затверджуються Вченою радою Ун1верситету за 
погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 
профсптлковою орган1зац1ею студенттв й оприлюднюються не п1зн1ше н1ж за 
тиждень до початку нового навчального семестру. 

1.3. Д1я цих Правил поширюеться на здобувач1в вищот освтти, як1 
навчаються в КШ 1м. 1горя Скорського (дал1 - Ун1верситет) за державним 
замовленням за рахунок кошт1в загального фонду державного бюджету: 
студентш денно! форми навчання, асп1рант1в 1 докторантш, як1 навчаються за 
денною формою навчання (з вщривом в1д виробництва). 

1.4. Здобувачам вищот осв1ти призначаються стипендн: 
1) академ1чн1: студентам на п1дстав1 рейтингу усп1шност1; студентам 

першого року навчання до першого семестрового контролю - на п1дстав1 
вступного конкурсного бала; асп1рантам 1 докторантам, як1 навчаються за 
денною формою навчання (з вщривом в1д виробництва), - на п1дстав1 наказу про 
зарахування до Уншерситету; 

2) соц1альн1 - на п1дстав1 законш, що встановлюють державн1 п1льги й 
гарантн щодо призначення соц1альних стипендш для окремих категорш 
громадян. 

1.5. Академ1чн1 стипендн студентам призначаеться з першого числа 
м1сяця, що настае п1сля зак1нчення семестрового контролю зг1дно з навчальним 
планом, на пер1од до визначення результат1в наступного семестрового контролю 
або до зак1нчення навчання. 

1.6. У раз1 зарахування асп1ранта або докторанта з дати, яка не збкаеться 
3 початком календарного м1сяця, академ1чна стипенд1я виплачуеться в сум1, 
пропорц1йн1й к1лькост1 календарних дн1в, як1 залишаються до зак1нчення такого 
м1сяця. 

1.7. На загальних п1дставах в1дпов1дно до цих Правил здшснюються 
призначення 1 выплата академ1чних стипенд1й студентам, асп1рантам, 
докторантам з числа 1ноземц1в та ос1б без громадянства, як1 пост1йно 
проживають в Украшц ос1б, яким надано статус б1женця в Украш!, ос1б, як1 
потребують додаткового або тимчасового захисту, ос1б, яким надано статус 
закордонного украшця, як1 перебувають в Укра1н1 на законных п1дставах, у раз1, 
коли здобуття ними ВИЩ01 осв1ти зд1йснюеться в межах квот, визначених 
Кабшетом М1н1стр1в Украши. 

Призначення 1 выплата академ1чних стипендш студентам, асп1рантам, 
докторантам, як1 е 1ноземцями 1 навчаються в1дпов1дно до м1жнародних 





с 

договор1в Украши або акт1в Каб1нету М1Н1стр1в УкраТни, здхйснюються 
вщповщно до зазначених документхв. 

Призначення 1 выплата академхчних стипендхй студентам, аспхрантам, 
докторантам, якх е хноземхдями х навчаються в Унхверситетх згхдно з угодою про 
мхжнародну академхчну мобхльнхсть, можуть здхйснюватися за рахунок власних 
надходжень Унхверситету. 

1.8. СтипендГх виплачуються один раз на м1сяць. 
1.9. У раз1, коли строк зак1нчення навчання студента, який отримуе 

академхчну або соц1альну стипенд1ю, настае до зак1нчення м1сяця або студент 
вибувае з Унхверситету до закхнчення строку навчання, стипенд1я виплачуеться 
в повному обсязх за останн1й м1сяць навчання. 

1.10. У перход тимчасовох непрацездатност1, пхдтвердженох довхдкою 
закладу охорони здоров'я, студент отримуе академхчну або соцхальну стипендхю 
у призначеному йому розм1р1. 

1.11. На час проходження практики або провадження 1ншо1 трудовох 
д1яльност1 3 дозволу Ун1верситету здобувач вищох освхти збер1гае право на 
отримання стипендГх. 

1.12. Здобувачам вищох освхти, призваним на вхйськову службу у зв'язку з 
оголошенням мобхлхзацГх, протягом термхну перебування на в1йськовхй служб! 
виплачуеться стипендхя в розмхрх, встановленому зг1дно з цими Правилами, за 
результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестр!. 

1.13. Здобувачам вищох осв1ти, як1 мають д1тей в1ком до трьох рок1в 1 
продовжують навчання, виплачуються щом1сячна грошова допомога, 
передбачена законодавством, 1 стипенд1я, призначена зпдно з цими Правилами. 

1.14. У випадку надання студенту академхчнох вхдпустки за медичними 
показаниями виплачуеться допомога: 

1.14.1. Щом1сяця в розм1р1 50 вщсоткхв мхн1мальнох ординарнох 
(звичайнох) академ1чнох стипендн залежно вхд спецхальност1. 

1.14.2. Студентам з числа д1тей-сир1т та д1тей, позбавлених 
батькхвського п1клування, особам з хх числа, а також особам, як1 в пер1од 
навчання у в1ц1 вщ 18 до 23 рок1в залищилися без батьк1в, щом1сяця в розм1рх 
соц1альнох стипендхх, яку вони отримували до початку академ1чнох в1дпустки за 
медичними показаниями. 

1.14.3. Особам, якх хворхють на туберкульоз, допомога виплачуеться 
протягом 10 м1сяц1в з дня настання тимчасовох непрацездатностх, у подв1йному 
розм1рх. 

1.15. Студентам, якх вщповщно до наказу по Унхверситету поновленх або 
переведен! на навчання за державним замовленням, у раз! наявност! в них права 
на призначення соцхальнох стипендхх така стипенд1я призначаеться за 
процедурою та у строки, визначен! цими Правилами. 

1.16. Для вирхшення питань щодо призначення та позбавлення 
академ1чнох або соц1альнох стипендхх (у тому числ! спхрних), надання 
матер1альнох допомоги здобувачам вищох освхти, заохочення кращих 1з них за 
усп1хи в навчаннх, участь у громадськхй, спортивн1й х науковхй дхяльност! 
утворюються стипендхальн! ком1с1х. 





1.17. 3 метою пщвищення життевого р1вня та заохочення за усшхи в 
навчанн!, участь у громадськхй, спортивн1й х науков1й д1яльностх Ун1верситет мае 
право надавати матерхальну допомогу й заохочення студентам та асп1рантам за 
рахунок коштхв, передбачених у кошторисх Ун1верситету, затвердженому у 
встановленому порядку. 

Стипендхальна комхс1я Ун1верситету приймае р1шення щодо надання 
матер1ально1 допомоги та заохочення окремо щодо кожнох особи й кожнох 
виплати. 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМШНИХ СТИНЕНД1Й В УН1ВЕРСИТЕТ1 
2.1. Академхчними стипендхями е: 
1) Стипендхх, заснован! Президентом Украши, Верховною Радою 

Украхни, Каб1нетом М1нхстр1в Украхни (у тому числ11менн1), як1 призначаються 
студентам, аспхрантам за результатами навчання за певним р1внем вищох осв1ти, 
розм1ри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-
правовими актами; 

2) ординарнх (звичайн1) академхчнх стипендГх; 
3) стипендхх в пхдвищеному розмхрх: 
- студентам, як1 досягли особливих успхх1в у навчанн1; 
- студентам, як1 навчаються за спец1альностями, визначеними 

перел1ком спецхальностей, для яких встановлюеться пхдвищений розм1р 
академ1чних стипенд1й, затверджений у встановленому порядку. 

2.2. Академхчнх стипендхх призначаються в розмхр1, визначеному 
Кабхнетом М1н1стр1в Украхни. 

2.3. У випадку, коли здобувач вищох осв1ти мае право на призначення 
к1лькох академ1чних стипенд1й, виплачуеться одна стипенд1я найб1льшого 
розмхру, якщо хнше не передбачене законодавством. 

2.4. Унхверситет у межах кошт1в, передбачених для виплати стипендхй, 
призначае академхчн! стипендГх студентам зпдно з рейтингом усп1шност1 (дал1 -
Рейтинг), що складаеться на п1дстав1 об'ективних та прозорих характеристик, 
прямих вим1р1в навчальних досягнень з кожнох навчальнох дисципл1ни 
(кредитного модуля), практики 1 до якого включаються вс1 студенти, якх 
навчаються на певному факультет1/в хнститутх за денною формою навчання за 
в1дпов1дним курсом та спец1альн1стю (напрямом п1дготовки). 

2.5. Рейтинг оприлюднюеться на оф1цхйному веб-сайт1 Ун1верситету не 
п1знхше нхж через три робоч1 дн1 п1сля його затвердження стипенд1альними 
комхсхями факультетхв/1нститут1в. 

2.6. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 
академ1чну стипендхю 1 через тимчасову непрацездатн1сть, п1дтверджену 
дов1дкою закладу охорони здоров'я, не склада семестровий контроль у строк, 
визначений навчальним планом, мае право на отримання академхчнох стипендГх в 
розм1р1 мхн1мальнох ординарнох (звичайнох) академ1чнох стипендГх на час 
лхквхдацхх академхчнох заборгованостГ 3 дозволу проректора з науково-
педагогхчнох роботи (навчально-виховний напрям) такхй особ! встановлюеться 
терм1н л1кв1дацГх академхчнох заборгованост!, але не б1льше як мхся1х;ь з дня 
припинення тимчасовох непрацездатностх, пхсля чого питания призначення 





академхчнох стипендн такхй особх вирхшуеться на загальних пхдставах вхдповхдно 
до цих Правил. У разх, коли особх призначена академхчна стипендхя, 
здхйснюються перерахунок коштхв та виплата академхчнох стипендхх в повному 
обсязх. Якщо особа втратить право на призначення академхчнох стипендхх, 
виплата такох стипендхх припиняеться, вхдшкодування кощтхв, отриманих нею 
пхд час лхквхдацхх академхчнох заборгованостх, не здхйснюеться. 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСП1ШНОСТ1 
3.1. Порядок формування Рейтингу в Унхверситетх визначаеться цими 

Правилами. Протягом навчального року зм1ни до порядку формування Рейтингу 
не вносяться. 

3.2. Рейтинг, вхдповхдно до якого студентам призначаються х 
виплачуються академхчн1 стипендхх протягом першого року навчання до першого 
семестрового контролю, формуеться на п1дстав1 конкурсного бала, отриманого 
ними п1д час вступу до Унхверситету. 

3.3. Рейтинг, в1дпов1дно до якого студентам Ун1верситету призначаються 
й виплачуються академ1чн1 стипендхх протягом наступного навчального 
семестру, складаеться за результатами поточного навчального семестру в межах 
кожного факультету/1нституту, на кожному курс! за кожною спец1альн1стю 
(напрямом пхдготовки) на пхдстав1 успхшностх з кожнох навчальнох дисципл1ни 
(кредитного модуля), практики, кр1м позакредитних дисциплхн, з урахуванням 
участх в науков1й, науково-техн1чнхй д1яльност1 (творчхй активностх для 
мистецьких спецхальностей), громадському х культурному житт1 та спортивн1й 
дхяльност!. 

3.4. До Рейтингу включаються вс1 студенти, як1 навчаються в межах 
одного факультету/1нституту, на певному курс! та за певною спецхальнхстю 
(напрямом пщготовки), кр1м осхб, якх: 

3.4.1. На дату завершения семестрового контролю, визначеного 
навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якох навчальнох 
дисципл1ни (кредитного модуля) та/або практики. 

3.4.2. Пхд час семестрового контролю зд1йснювали повторне складання 
контрольних заход1в. 

3.4.3. Виконали навчальне навантаження в кредитах Свропейськох 
кредитнох трансферно-накопичувальнох системи (далх - СКТС) за ноточний 
навчальний рхк, навчальний семестр або з початку навчання в обсяз!, меншому 
за мхн1мальний норматив, встановлений навчальним (робочим) планом для 
в1дповхдного факультету, курсу та спецхальностх (напряму п1дготовки). 

3.5. Рейтинг формуеться за рейтинговим балом в1д б1льшого до меншого. 
3.6. Рейтинговий бал студента (К) розраховуеться за формулою 

^ = 0,950,+0,+... + 0„ ^^^^^у^ 
п ^ ' 

де 0,95 та 0,05 - вагов! коефхцхенти; 
^г=1...« - к1лькхсть бал1в, отриманих з ы навчальнох дисципл1ни (кредитного 
модуля), практики в поточному семестр!, за винятком позакредитних дисциплхн; 





п - к1льк1сть ус1х навчальних дисциплхн (кредитних модулхв), практик у 
поточному семестр!, за винятком позакредитних дисципл!н; 

- сума додаткових бал!в (О ̂  ^ 100) ; 

де ^ш- додатков! бали за науково-!нновац!йну д!яльн!сть; 
Ътз - додатков! бали за творчу активн!сть та спортивн! досягнення; 

- додатков! бали за участь у хромадському житт! Ун!верситету. 

Значения додаткового бала ^ ^ розраховуеться з урахуванням основних 
досягнень студента за ноточний семестр, виходячи з перел!ку вид!в роб!т та 
значень додаткових бал!в за кожну з них, наведених у Додатку 1 до Правил. 

Якщо сума додаткових бал!в студента перевихцуе визначене Ун!верситетом 
максимальне значения 100, то його додатковий бал встановлюеться р!вним 

цьому максимальному значению: = 100 . 
3.7. Студент, який претендуе на врахування в Рейтингу додаткових бал1в, 

за тиждень до початку сесГх особисто подае в1дпов1днх документи, що 
п!дтверджують його досягнення, секретарю стипенд!альнох ком!с1х 
факультету/!нституту. 

3.8. Стипенд1альна ком1с!я факультету/1нституту за результатами 
розгляду наданих студентом документ1в приймае рхшення про врахування або 
неврахування додаткових бал1в у Рейтинг. 

3.9. Проект розподшу додаткових балхв (по1менний список з к1льк1стю 
бал1в 1 обгрунтуванням) оприлюднюеться на сайтах факультет1в/1нститут!в до 
початку сес1х. 

3.10. Перед початком п1дбиття п1дсумк!в кожного семестрового контролю 
Вчена рада Ун1верситету з урахуванням видатк!в на стипенд1альне забезпечення, 
затверджених Ун1верситету у встановленому порядку, визначае: 

3.10.1. Загальний л1м1т стипенд!ат1в - вхдсоток стипенд1ат1в', яким 
призначаеться академ1чна стипенд1я на основ! здобутого ними рейтингового бала 
(включаючи академ!чну стипенд!ю за особлив! усп!хи в навчанн!) - однаковий 
для вс!х факультет!в/!нститут!в, курс!в та спец!альностей (напрям!в п!дготовки). 
Цей показник встановлюеться у в!дсотках (у д!апазон! в!д 40 до 45) в!д фактичнох 
кшькост! студент!в деннох форми навчання, як! навчаються за державним 
замовленням на певному факультет!/в !нститут!, курс! за певною спец!альн!стю 
(напрямом п!дготовки) станом на перше число м!сяця, наступного за датою 
зак!нчення семестрового контролю. 

3.10.2. Л1м!т стипенд1ат1в, яким призначаеться академ1чна стипенд1я 
за особлив! усп1хи в навчанн! на основ! здобутого ними рейтингового бала. 

3.10.3. Л!м1т стипенд!ат!в з числа ос1б, якх зарахованх на перший р1к 
навчання 1 яким до першого семестрового контролю буде призначатися 
академ1чна стипенд1я на пхдстав! конкурсного бала, здобутого п1д час вступу до 
Ун1верситету. 

^ СтипендХат - особа, яка отримуе стипендХю. 





3.11. К1льк1сть стипенд1ат1в (включаючи академхчну стипендхю за 
особливх успххи у навчаннх) визначаеться стипенд1альною комхсхею 
факультету/1нституту на кожному курс! за кожною спец1альн1стю (напрямом 
пхдготовки) шляхом округления до цхлого числа в бхк зменшення добутку лхмхту 
стипендхат1в на фактичну кхльк1сть студентхв деннох форми навчання, якх 
навчаються за державним замовленням на цьому курс! за цхею спецхальн1стю 
(напрямом п1дготовки) станом на перше число м1сяця, наступного за датою 
зак1нчення семестрового контролю, або приступили до навчання через десять 
днхв пхсля його початку (для студентхв першого року навчання). У раз! 
одночаснох наявност! на факультетх/хнститут!, курс! за певною спецхальн1стю 
(напрямом пхдготовки) студентхв, якх навчаються за повним та скороченим 
терм1нами навчання, к1льк1сть стипенд1ат1в для них розраховуеться окремо. 

У раз! наявност! до чотирьох осхб включно на одному факультет1/1нститутх, 
курс! за певною спец1альн1стю (напрямом пхдготовки) встановлюеться, що 
к1льк1сть стипенд1ат1в схсладае одну або дв1 особи за р1шенням стипендхальнох 
комхсхх факультету/хнституту. За наявност! до двох осхб включно на одному 
факультетх/1нститутх, курс! за певною спец1альнхстю (напрямом пхдготовки) 
встановлюеться, що к1льк1сть стипендхатхв складае одну особу. У разх наявност! 
тхльки однхех особи к1льк1сть стипенд1ат1в визначаеться стипенд1альною 
комхс1ею факультетуЛнституту залежно вхд рхвня н успхшностх. 

При наявностх в Рейтингу дек1лькох студентхв з однаковим значениям 
рейтингового бала, вихцу позицхю займае студент з б1льшим значениям 
навчального складника. Якщо неможливо визначити мхсце в Рейтингу за цим 
показником, рхшення приймае стипендхальна ком1с1я факультету/хнституту. 

3.12. Призначення академ1чнох стипендй" студентам п1сля лхквщацй 
академ1чно"х заборгованостх (при продовженн! терм1н1в семестрового контролю 
за медичними показаниями), а також тим, як! навчаються за !ндив!дуальним 
навчальним планом у зв'язку з участю в програмах академ!чно"х мобшьност!, та 
ран!ше призваним на в!йськову службу у зв'язку з оголошенням моб!л!зацп, не 
може бути п!дставою для перегляду р!шень про призначення академ!чних 
стипенд!й !ншим особам. 

3.13. Академ!чна стипенд1я в м!н1мальному розм1р1 призначаеться: 
3.13.1. Студентам, як! в межах л1м1ту стипенд!ат!в зпдно з Рейтингом 

займають вищ1 позицп. 
3.13.2. Студентам першого року навчання до першого семестрового 

контролю на п1дставх конкурсного бала, отриманого п1д час вступу до 
Ун1верситету, у межах л!м1ту стипендхат1в. 

Розм!р академ1чно"х стипендГх зб1льп1уеться на 45,5 % для студент1в 
Ун1верситету, як! за результатами навчання мають рейтинговий бал не менше 85 
бал1в, займають найвищ! рейтингов! позицп та, вщповщно до р!шення 
стипенд!ально"х ком!сп факультету/!нституту, мають право на призначення 
академшних стипенд!й за особлив! усп!хи у навчанн!. 

У раз! наявност! до дванадцяти ос!б включно на одному 
факультет!/!нститут!, курс! за певною спец!альн!стю (напрямом п!дготовки) 
встановлюеться, що к!льк!сть стипенд!ат!в, яким призначаеться академ!чна 





стипендхя за особливх успххи у навчаннх, складае одну особу, рейтинговий бал 
якох не менше 85 балхв. 

3.14. Академхчна стипендхя аспхрантам х докторантам, як1 навчаються за 
денною формою (з вхдривом вхд виробництва), встановлюеться у розм1р1 90 % 
в1дпов1дного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладхв (з 
урахуванням подальших змхн в оплат! прац! на вхдповхдних посадах), а саме: 

викладача - для аспхрантхв; 
доцента - для докторант1в. 
3.15. Розмхр стипендГх докторанта збхлыпуеться на розм1р доплат за 

наявний науковий ступ1нь або вчене звания, встановлених у граничних розм1рах 
зпдно 3 нормативно-правовими актами, у раз!, коли в1дпов1дна осв1тньо-наукова 
(наукова) програма за проф1лем зб1гаеться з науковим ступенем або вченим 
званиям. У разх наявностх в докторанта кхлькох наукових ступенхв (учених звань) 
доплата встановлюеться за вихцим науковим ступенем (ученим званиям). 
Документи, що засв1дчують наявн1сть паукового ступеня, ученого звания, 
повиннх в1дпов1дати нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

3.16. Асп1ранти, докторанти мають право на роботу в режим! неповного 
робочого часу (але не б1льш як на 0,5 ставки за обхйманою посадою). При цьому 
академ1чна стипенд1я, призначена в1дповхдно до цих Правил, виплачуеться в 
повному обсяз!. 

3.17. Аспхрантам, докторантам, як! поновили навчання п1сля наданох хм в 
установленому порядку перерви в навчанн!, та аспхрантам або докторантам, яким 
в установленому порядку продовжено термхн навчання в асп1рантур1 або 
докторантур!, академхчна стипендхя призначаеться на весь настунний пер1од 
навчання. 

3.18. Асп1рантам, докторантам, як! реал1зують право на академхчну 
моб1льнхсть 3 одночасним збереженням статусу здобувача вищох 
осв1ти/наукового ступеня за денною формою навчання (з в1дривом в1д 
виробництва) в Ун1верситет1 й не отримують регулярнох безповоротнох 
ф1ксованох ф1нансовох пхдтримки у грошовхй форм! протягом всього термхну 
навчання за програмою академ1чнох моб1льност1 в хншому закладх вищох освхти, 
виплата стипендГх припиняеться на терм1н навчання за програмою академ1чнох 
мобшьност!. 

Питания виплати стипендГх вир1шуеться стипенд1альною ком1с1ею 
Унхверситету п1сля повернення такох особи до заклад! вищох осв1ти за основним 
мхсцем навчання на п1дстав1 р1шення в1дпов1днох кафедри Ун1верситету за 
результатами розгляду письмового звхту здобувача вищох осв1ти. 

Обов'язковою умовою прийняття стипендхальною комхс1ею Ун1верситету 
позитивного рхшення про виплату стипендхх е вимога, що визнання результатхв, 
отриманих п1д час навчання за програмою академ1чно1 мобхльност! в хншому 
закладх вищох освхти, не призвело до зб1льшення терм1ну навчання особи в 
асп1рантур1, докторантур! в Ун1верситетх за основним м1сцем навчання 
пор1вняно 3 нормативним. У раз! прийняття зазначеного рхшення 
стипенд1альною ком1с1ею Ун1верситету асп1ранту, докторанту виплачуеться 
стипенд1я, що не була виплачена за весь перход навчання за програмою 





академхчнох мобхльностх в хншому закладх вищох освхти на територхх Украхни чи 
поза х"х межами, у повному обсязх. 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА СТИНЕНД1Й СТУДЕНТАМ, 
ЯК1 РЕАЛ13УВАЛИ ПРАВО НА АКАДЕМ1ЧНУ МОБ1ЛЬН1СТЬ 
4.1. Виплата стипендГх студентам, якх реалхзували право на академ1чну 

моб1льн1сть при одночасному збереженх статусу здобувача вищох осв1ти за 
державним замовленням за денною формою навчання в Унхверситет! за 
основним м1сцем навчання х не отримували регулярнох безповоротно'х ф1ксованох 
ф1нансовох п1дтримки у грошов1й форм! протягом всього строку навчання за 
програмою академ1чнох мобхльност! в хншому закладх вищох освхти, 
здшснюеться: 

4.1.1. У раз!, коли строк навчання в 1ншому навчальному закладх не 
перевищуе одного семестру, - у розм1р1, що призначений стипенд1ату 
Ун1верситетом за результатами останнього семестрового контролю. 

4.1.2. У разх, коли строк навчання в 1ншому навчальному заклад! 
перевихцуе один семестр, - протягом першого семестру навчання в хншому 
навчальному заклад! у розм1р1, що призначений стипенд1ату Ун1верситетом за 
основним мхсцем навчання за результатами останнього семестрового контролю 
вхдповхдно до цих Правил. 

4.1.3. У разх, коли ф1ксована фшансова шдтримка у грошовхй форм! 
протягом всього терм1ну навчання за програмою академ1чнох мобхльностх в 
1ншому заклад! вищох освхти передбачена у розм1р1, що в перерахунку на 
нацхональну грошову одиницю на дату укладання договору про академ1чну 
моб1льн1сть е меншою за розм1р стипендГх, що х"х призначено особ! в1дпов1дно до 
цих Правил. 

4.2. Питания подал ьшого призначення стипендГх вир1шуеться 
стипенд1альною комхсхею Унхверситету пхсля повернення здобувача вищох освхти 
до Ушверситету, що е основним мхсцем навчання, за таких умов: 

4.2.1. Визнання результат1в, отриманих п1д час навчання за програмою 
академ1чно*1 мобхльностх в хншому заклад! вищох освхти, не призвело до 
збшьшення термхну навчання особи на вхдпов1дному рхвн! вищох осв1ти та 
спец1альност1 (напрям! пщготовки) пор1вняно з нормативним. 

4.2.2. У раз! наявност! за результатами навчання за програмою академ1чнох 
моб1льностх у здобувача вищох освхти академ1чно*х заборгованост!, така 
заборгованхсть мае бути л1кв1дована у встановленому законодавством порядку 
до зак1нчення першого п1сля повернення особи семестрового контролю зпдно з 
навчальним планом за в1дповхдним курсом та спец1альнхстю (напрямом 
пщготовки) в Ун1верситетх. 

4.3. Якщо на дату закхнчення першого пхсля повернення студента 
семестрового контролю згхдно з навчальним планом за вхдпов1дним курсом та 
спец1альн1стю (напрямом пщготовки) в Унхверситет! за основним мхсцем 
навчання здобувач вищох освхти не мае академ1чнох заборгованостх, питания 
призначення стипендй" вирхшуеться стипенд1альною ком1с1ею Ун1верситету 
в1дпов1дно до цих Правил на загальних пхдставах. 





4.4. У раз1, коли строк навчання студента в хншому закладх вищох освхти 
перевихцував один семестр х така особа не мае академхчнох заборгованостх, та в 
разх позитивного рхшення стипендхальнох комхсхх Унхверситету особ! 
виплачуеться стипендхя, що не була виплачена, за весь перход Гх навчання за 
програмою академхчнох мобхльностх в хншому закладх вищох освхти на територхх 
Украхни чи поза Гх межами, у повному обсязх. 

5.1. Виявлення помилки при визначених рейтингового бала студента 
може бути п1дставою для позбавлення академхчнох стипендГх (скасування 
р1шення стипендхальнох ком1сГх). 

5.2. Пхдставами для припинення виплати академхчнох стипендГх можуть 
бути: 

5.2.1. Призначення 1меннох стипендГх, якщо це передбачено положениям 
про в1дпов1дну 1менну стипенд1ю. 

5.2.2. Ыдрахування стипенд1ата з Ушверситету або хншх причини, 
визначен! законодавством. 

5.3. Припинення виплати стипендй' студентам, якх вхдрахован! або 
вибули 3 Ун1верситету, зд1йснюеться без розгляду на зас1даннх стипендхальнох 
ком1сГх. 

5. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ 

Проректор П.О. Киричок 





Додаток 1 до 
Правил призначення академхчних стипендхй 

Перел1к та значения додаткових балхв, 
як! враховуються в рейтинг усп1шност! студеит1в 

Категор!я (назва заходу) Пщкатегорхя 
(особливост1/конкретизац1я) К1льк1сть балхв* Пщстава 

Науков! конкурси та проекти 
(стартап-проекти, хакатон 
тощо), за офщшним 
запрошенням Унхверситету до 
участх 

Призсри Мхжнародиих 100 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо 
Науков! конкурси та проекти 
(стартап-проекти, хакатон 
тощо), за офщшним 
запрошенням Унхверситету до 
участх 

Призери Вссукрашських 50 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо 

Науков! конкурси та проекти 
(стартап-проекти, хакатон 
тощо), за офщшним 
запрошенням Унхверситету до 
участх 

Участь Мхжиародиа/Вссукрахиська 50/20 Ссртифхкат, грамота, лист вхд хивсстора або 
оргкомхтсту 

Вхдкритх науковх конкурси та 
проекти (стартап-проекти, 
хакатон тощо), в яких 
студенти брали участь хз 
власиох хихцхативи 

Призсри Мхжнародиих / 
Вссукрахиських 20/10 Ссртифхкат, грамота, лист вхд хивсстора або 

оргкомхтсту 

Мхжиародих олхмихади 
Призсри 50 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 

пхдтвсрджують призовс мхсцс) 
Мхжиародих олхмихади 

Участь 20 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 

Вссукрахиськх олхмихади 
(зпдно 3 псрслхком МОН) 

Призсри 40 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 
пхдтвсрджують призовс мхсцс) Вссукрахиськх олхмихади 

(зпдно 3 псрслхком МОН) 
Участь 10 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 

Вссукрахиськх конкурси 
студситських наукових робхт 
(згхдно 3 псрслхком МОН) 

Призсри 40 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 
пхдтвсрджують призовс мхсцс) Вссукрахиськх конкурси 

студситських наукових робхт 
(згхдно 3 псрслхком МОН) Участь 10 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 





Участь у науково-
дослщницыаи рооотх (науковх 
студснтськх гуртки) 

Не враховуеться участь в 
спортивиих сскцхях, гуртках, клубах 
за хитсрссами, в творчих колсктивах 

1 Л 

10 
ТТ 

Письмове подаиия ксрхвиика гуртка 

Отримання патента 

патент на вииаххд 
5 О/особа, 

П с И С г И Н а кориену 
модель 10/особа 

Копхя патента на вииаххд або кориену модель 

Авторськх свхдоцтва 10 Копхя авторського свхдоцтва 

Публхкацхя у фахових 
наукових виданиях (дитоваих 
видания) 

публхкацхя, яка 
входить у 

мхжиародих 
наукомстричих 

бази даиих 
Зсориз, \УсЬ оГ 

Зсхспсс - 50 
украхиськх науковх 

видания - 20 

Посилания на публхкацхю (сл. видания) або копхя 
видания 

Мхськх спортивих змагаиия 
Призсри 20 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо 

Мхськх спортивих змагаиия 

Участь 10 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 

Вссукрахиськх спортивих 
змагаиия 

Призсри 40 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 
пхдтвсрджують призовс мхсцс) Вссукрахиськх спортивих 

змагаиия 
Участь 20 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 

Мхжиародих спортивих турихри 
/ Чсмпхонати Свропи, Свхту, 
Уихвсрсхади, Ол1мпхйськ1 хгри 

Призери 80/100 Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 
пхдтвсрджують призовс мхсцс) Мхжиародих спортивих турихри 

/ Чсмпхонати Свропи, Свхту, 
Уихвсрсхади, Ол1мпхйськ1 хгри 

Участь 40/60 Ссртифхкат, грамота, лист вхд оргкомхтсту 





Персональн! мистецьк! 
виставки (представления 
Унхверситету) 

Будь-якого рхвия 10 Довхдка зх Сихлки художиикхв, галсрсх або хишого 
унхверситету за напрямом 

Творчх колсктиви 
Унхверситету (зх званиям 
«Народный») 

Призсри Вссукрахисысих 
фсстивалхв, коикурсхв тощо 30 

Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 
пхдтвсрджують призовс мхсцс) 

Творчх колсктиви 
Унхверситету (зх званиям 
«Народный») Призсри Мхжнародиих фсстивалхв, 

коикурсхв тощо 50 
Ссртифхкат, грамота, диплом тощо (документи, якх 

пхдтвсрджують призовс мхсцс) 

Участь у громадському життх 
в Унхверситетх (студситськс 
самоврядування, профсихлкова 
дхяльихсть, соцхальиа 
активихсть, Студситська 
соцхальиа служба. Центр 
розвитку кар'ери, Юридичиа 
клхихка «ПсГспбо», студснтськх 
низовх хихцхативи тощо) 

до 10 Письмове подаиия ксрхвиика ихдроздхлу/ студситськох 
оргаихзацхх/проекту хз зазиачсииям кхлькостх балхв 

* в пгдкатегорЙ бали не сумуються 

Проректор П.О. Киричок 




