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I. ЗА ГА Л ЬШ ПИТАНИЯ
1.1. Правила призначення 1 виплати стипендш студентам, асш рантам та докторантам
Кам'янець-Подшьського нацю нального уш верситету 1меш 1вана Оттенка (дал 1 - Правила)
регулюють стипещ цальне забезпечення студенНв, асш ранНв 1 докторанНв Кам'янецьПодшьського нацю нального уш верситету 1м еш 1вана О пен ка (дал1 - Ушверситет).
Правила розроблено на основ! закошв Украши “Про освггу” та “Про вищу освггу”,
постанови Кабш ету Мшгстр1в Украши вщ 12 липня 2004 р. № 882 «Питания стипенд1ального
забезпечення (31 змш ами), постанови Каб1нету Мшютр1в Украши вщ 23.11.2016 р № 975 «Про
надання державно!' цшьово! пщ тримки деяким категор1ям громадян для здобуття професш нотехшчно!' та вищо!' освгги», постанови Кабшету Мшютр1в Украши вщ 28.12.2016 р. № 1045
«Деяк1 питания виплати сощ альних стипендш студентам (курсантам) вищ их навчальних
заклад1в», постанови Кабш ету М1шстр1в Украши вщ 28.12.2016 р. № 1043 -«Про
затвердження Порядку використання копгпв, передбачених у державному бюджет!
М ш ю терства о сви и 1 науки для виплати академ1чних стипендш », постанови Каб1нету
Мшютр1в Украши вщ 25 С1чня 2017 р. № 32 «Про внесения змш до деяких постанов Кабш ету
Мш1стр1в Украши з питань стипенд1ального забезпечення», постанови Кабш ету Мшютр1в
Украши вщ 08 лютого 2017 р. №81 «Про внесения змш до постанови Кабш ету Мшютр1в
Украши вщ 28 грудня 2016 р. № 1045», Прим1рного порядку формування рейтингу
усш ш ност 1 студештв, курсант1в нев1йськових вищих навчальних заклад1в (наукових установ)
для призначення академ1чних стипенд1й, затвердженого наказом М1н1стерства освгги 1 науки
Украши вщ 20.02.2017 р. № 261, Статуту Ушверситету.
Правила затверджуються вченою радою Ушверситету за погодженням з органами
студентського самоврядування та первинною профспшковою оргаш защ ею студештв,
асш ран п в 1 докторант1в Ун1верситету й оприлюднюються не ш зш ш е н1ж за тиждень до
початку навчального семестру.
1.2. Д1я цих Правил поширюеться на ос1б, як1 навчаються в УшверситеД за державним
(рег1ональним) замовленням за рахунок коптив загального фонду державного бюджету, а
саме:
1) студенпв денно!' форми навчання;
2) асш ран пв 1 докторант1в, як 1 навчаються за денною формою навчання (з вщривом
вщ виробництва).
1.3. Студентам, асш рантам 1 докторантам, як1 навчаються згщ но з угодами,
укладеними м1ж Ун1верситетом та ф1зичними або ю ридичними особами, стипенди можуть
виплачуватись за рахунок кош пв таких ос1б, якщо це передбачено умовами укладено! угоди.
Особам, як1 навчалися згщ но 13 зазначеними угодами 1 в установленому порядку
переведеш (поновлен1) на навчання за державним (репональним ) замовленням за денною
формою навчання (з вщривом вщ виробництва) в межах Ушверситету або з шшого
навчального закладу, призначення 1 виплата стипенд1й (кр1м академ1чних стипенд1й
студентам Ун1верситету) здш сню ю ться зг1дно з цими Правилами, а саме:
- академ 1чно!' - з мюяця, що настае за датою переведения (поновлення) особи на
навчання вщ повщ но до наказу ректора Ушверситету;
- сощ ально! - за процедурою та у строки, визначеш цими Правилами.
1.4. Н а загальних пщ ставах вщповщ но до цих Правил здш сню ю ться призначення 1
виплата академ1чних стипендш студентам, асш рантам, докторантам Ушверситету з числа
ш оземщ в та о а б без громадянства, яю посНйно проживають в Украпп, ос1б, яким надано
статус б1женця в Укра!'н1, ос1б, як 1 потребують додаткового або тимчасового захисту, ос1б,
яким надано статус закордонного украш ця, як! перебувають в Украпй на законних п1дставах,
у раз1, коли здобуття ними вищо! освгти зд1йснюеться в межах квот, визначених Кабшетом
М1н1стр1в Украши.
Призначення 1 виплата академ1чних стипенд1й студентам, асш рантам, докторантам, яю
е ш оземцями 1 навчаються в Ун 1верситет 1 згщ но з угодами М1Ж Ун 1верситетом та ш оземними
навчальними закладами про м1жнародну академ!чну моб1льн1сть, можуть зд!Йснюватися за

3
рахунок власних надходжень Ушверситету.
1.5. Особам, визначеним пунктом 1.2 цих Правил, призначаються таю стипендп:
1) академ1чнк
- студентам денно! форми навчання - за результатами навчання в Ушверситетц
- ас 1и рантам 1 докторантам, яю навчаються за денною формою навчання (з вщривом
В1д виробництва) - на ш дстав 1 наказу про зарахування до Ушверситету;
2) сощ альш - на ш дстав 1 закошв, що встановлюють держ авш пш ьги 1 гарант!! щодо
призначення сощ альних стипендш для окремих категорш громадян.
1.6. Для ви р ш ен н я питань щодо призначення та позбавлення академ1чно1 або
сощ ально! стипендп (у тому числ1 сш рних), надання матер 1ально -1 допомоги студентам та
асш рантам, заохочення кращих з них за усш хи у навчанш, участь у громадськш , спортивнш 1
науковш д1яльност1 наказом ректора Ушверситету утворю ю ться стипенд1альна ком1с1я
Ушверситету та стипещ цальш комюи факультеюв.
До складу стипещ цально! комюн Ушверситету входять: ректор Ушверситету, кер1вник
навчального вщдшу, головний бухгалтер, декани факультеюв, представники оргаш в
студентського самоврядування, первинно! профспшково! оргаш зацп студенНв, асш ранН в 1
доктораш тв Ушверситету. При цьому кш ьк 1сть ос1б, як1 представляють у стипещ йальнш
КОМ1СП органи студентського самоврядування та первинно! профсп1лково'1 орган1зацй'
студенНв, асш ранНв 1 докторант1в Ун1верситету, повинна становити не менш е ш ж 50
В1ДСОТК1В складу СТИПеНД1аЛЬН01 КОМ1С11.
До складу стипещ цально! ком1си факультету входять: декан, заступники декана,
представники студентського самоврядування та профбюро студенНв факультету. При цьому
к1льк1сть ос1б, як1 представляють у стипенд1альн1й ком1С11 органи студентського
самоврядування та первинно! профсшлково! органхзацй' ос1б, як1 навчаються на факультет!,
повинна становити не менше ш ж 50 вщсотюв складу стипенд1ально1 ком!сп.
У сво 1Й робот! стипещ цальш ком 1сп керуються законами та ш ш ими нормативноправовими актами, що визначають права 1 обов’язки 0С1б , яю навчаються, цими Правилами,
Статутом Ушверситету, Положениям про стипенд 1альш ком1сй Ушверситету.
За поданням стипещ цально! комгсп Ушверситету ректор затверджуе реестр ос1б, яким
призначаються стипендп, у раз!, коли рш ен н я стипенд!ально!' КОМ1С11 не суперечить вимогам
законодавства та цим Правилам.
1.7. Стипендп виплачуються один раз на мюяць.
Студентам денно! форми навчання стипенд 1я призначаеться з першого числа мюяця,
що настае ш сля закш чення семестрового контролю зпдн о з навчальним планом п1дготовки
фах!вц 1в напрям 1в/спещ альностей Ун 1верситету, на пер 1од до визначення результатов
наступного семестрового контролю, кр 1м випадк 1в, зазначених у цих Правилах.
У раз! зарахування асп1рант1 в 1 докторантов на навчання до Ушверситету з дати, яка не
збшаеться з початком календарного мюяця, академ1чна стипенд1я виплачуеться у сум1 .
пропорцш нш К1лькост1 календарних ДН1В, якл залишаються до зак1нчення такого М1сяця.
У раз1 , коли строк зак1нчення навчання особи, яка отримуе академочну або сощ альну
стипенд1ю, настае до закш чення мюяця або стипенд1ат вибувае з Ушверситету до закш нення
строку навчання, !м виплачуеться стипенд1я у повному обсяз1 за останн1й М1сяць навчання.
У пер 1од тимчасово! непрацездатност 1, п!дтверджено! доводкою закладу охорони
здоров я, особа отримуе академ 1чну або соц 1альну сти п ен д ш у призначеному ш розм!р1.
На час проходження практики або провадження ш шо! трудово! Д1яльност1 з дозволу
Ушверситету стипенд1ат збер1гае право на отримання стипендп.
Стипещ цатам, призваним на вшськову службу у з в ’язку з оголош енням мобппзацн,
протягом строку перебування на вш ськовш служб! виплачуеться стипенд 1я у розм 1р 1,
встановленому зг 1дно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед
призовом навчальному семестр!.
Студентам Ушверситету, як 1 вщ повщ но до наказу ректора Ушверситету поновлеш на
навчання за державним (репональним) замовленням, у раз 1 наявносН в них права на
призначення сощ ально! стипендп така стипенд 1я призначаеться за процедурою та у строки,
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визначеш цими Правилами.
1.8. У раз1, коли студент мае право на безоплатне харчування, але У шверситет не мае
змоги йога забезпечити, особ 1 виплачуеться академ1чна або сощ альна стипенд 1я без
урахування зменш ення Г! розм 1ру згщ но з харчуванням.
Стипещцатам, яю мають д1тей вшом до трьох рою в \ продовжують навчання за
денною формою (з вщривом вщ виробництва), виплачуються гцомшячна грош ова допомога,
передбачена законодавством, 1 стипещця, призначена згщ но з цими Правилами.
1.9. 3 метою ш двищ ення життевого р1вня та заохочення за усш хи у навчанш , участь у
громадсьюй, спортивнш 1 науковш д 1яльност 1 Ушверситет мае право надавати матер1альну
допомогу та заохочення студентам 1 асш рантам, яю навчаються за державним (репональним)
замовленням за денною формою навчання (з вщривом вщ виробництва) за рахунок конгпв,
передбачених у кошториш Ушверситету, затвердженому у встановленому порядку.
Порядок використання к о н т в , передбачених для надання матер1альноУ допомоги та
заохочення, визначаеться Положениям про порядок використання к о н т в , передбачених для
виплати стипендш , для надання матер1ально'У допомоги та заохочення за усш хи в навчанш ,
участь у громадсью й, спортивнш й науковш дйш ьност 1 студент!в 1 асш р ан п в Ушверситету,
що розробляеться Ушверситетом та затверджуеться його вченою радою.
Стипенд1альна ком1с1я приймае ргшення щодо надання матер1ально'У допомоги та
заохочення окремо щодо кожноУ особи 1 кожно'У виплати.
1.10. Студентам, як1 навчалися за державним (регю нальним) замовленням 1
перебувають в академ1чн1й В1дпустц1 за медичними показаниями вщ повщ но до наказу
ректора Ушверситету, в межах кошт1в, передбачених у кошторис1 Ун1верситету,
затвердженому в установленому порядку, гцомшяця виплачуеться допомога в розм1р 1 50
в1дсотк1в М1Н1мальноУ ординарноУ (звичайноУ) академ1 чноУ стипендй' Ун1верситету.
Студентам Ун1верситету з числа дггей-сирИ та д1тей, позбавлених батьшвського
П1клування, особам з Ух числа, а також особам, яю в перюд навчання у В1Ц1 вщ 18 до 23 рок1в
залиш илися без батьюв, допомога виплачуеться у розм1р1 сощальноУ стипендй, яку вони
отримували до початку академ1чноУ В1дпустки за медичними показаниями.
Зазначеним у цьому пункт 1 особам, яю хвор1ють на туберкульоз, допомога
виплачуеться протягом 10 мю ящ в з дня настання тимчасовоУ непрацездатност 1 у подв 1Йному
рОЗМ1р1.

1.11. Студентам Университету, як 1 згщно 13 Законом УкраУни “Про статус 1 соц1альний
захист громадян, як1 постраждали внасл 1док ЧорнобильськоУ катастрофи” мають пш ьги пщ
час призначення стипендй', за рахунок к о н т в , передбачених у державному бюджет! на
здш снення заход1в з лш вщ ацп насл1дк1в ЧорнобильськоУ катастрофи, виплачуеться додаткова
сощ альна стипещ ця в сум1 170 гривень.
1.12. Студента, асш ранти (докторанта), яю реал1зують право на академ 1чну
моб1льн1сть 1 зберщають статус здобувача вищоУ осв1ти (наукового ступеня) за денною
формою навчання (навчаються з вщривом вщ виробництва) в У шверситет 1, протягом строку
навчання за програмою академ 1чноУ мобшьносН в ш шому навчальному заклад! поза межами
УкраУни отримують стипенд1ю, призначену вщ повщ но до цих Правил, у раз1, коли умовами
договору про навчання за програмою академ1чноУ моб1льност1, укладеного ними з
Ушверситетом, регулярна безповоротна ф1ксована ф1нансова П1дтримка у грош овш форм 1
протягом усього строку навчання за програмою академ1чноУ моб1льност1 в ш шому
навчальному заклад 1 не передбачена або передбачена в розм1р1, що в перерахунку на
нащ ональну грошову одиницю на дату укладення договору про академ1чну моб1льн1сть е
менш ою за розм 1р стипендй', що УУпризначено особ 1 вщпов1дно до цих Правил.

II. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМ 1ЧНИХ С ТИ П ЕН ДШ
2.1. Академ1чними стипенд 1ями е:
1)
стипендй, заснован 1 Президентом УкраУни, Верховною Радою УкраУни, Кабшетом
Мш1стр1в УкраУни (у тому числ 1 1менн 1), як 1 призначаються студентам, асп1рантам за
результатами навчання за певним освН ш м ступеней, розм1ри та порядок призначення яких
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визначаються окремими нормативно-правовими актами;
2) ординарш (звичайш) академ 1чш стипендп';
3) стипендп у пщ вищеному розм!рп
- студентам, яю досягли особливих усшх1в у навчанш 1;
- студентам, яю навчаються за спещ альностями (спещ ал!защ ями), визначеними
перелком спещ альностей (спещал!зацш ), затвердженим у встановленому порядку (для
старш их куршв - з урахуванням Акту узгодження п ер ел к у спещ альностей, за якими
здш сню еться ш дготовка здобувач1в вищо! освгги за ступенем (освпньо-квал1ф каш йним
р1внем) в Ун1верситет1.
Розм1р академ1чних стипендш для студенпв визначаеться, виходячи з установленого
Кабш етом М ш с ц м в Украши роз\пру м 1Н1мально 1' ординарно! (звичайно'О академ 1чно 1'
стипендп для Ушверситету, умов навчання, спещ альност 1 (напряму шдготовки), успйпност!
стипещцата.
У раз 1, коли стипенд 1ат мае право на призначення юлькох академ 1чних стипендш ,
виплачуеться одна стипещ ця найбшыного розм1ру, якщо ш ше не передбачене
законодавством.
2.2. У ш в е р с и т е т у м е ж а х конгпв, п е р е д б а ч е н и х дл я ви п лати с т и п е н д ш , п рианачае
академ1чн1 с т и п е н д п с т у д ен т а м зг щ н о з р ей т и н го м IX у с п ш ш о с т г щ о ск л ад аеть ся н а П1дстав1
о б ’е к т и в н и х т а п р о зо р и х хар а к тер и сти к , п р я м и х вимгр^в н ав ч ал ь н и х д о с я г н е н ь здобувач1в
ВИЩ01 ОСВ1ТИ 3 КОЖН01 НаВЧаЛЬН01 ДИСЦИПЛ1НИ 1 ДО ЯКОГО вк л ю ч аю ться ВС1 с т у д е н т а , ЯК1
н авч аю ть ся н а п е в н о м у ф акультет! за д е н н о ю ф о р м о ю навчан н я за в !дп ов 1дн и м и к у р со м та
н а п р я м о м ш д г о т о в к и /с п е щ а л ь ш с т ю .

2.3. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академ1чну
сти п ен д ш 1 внасл 1док тимчасовоУ непрацездатност 1, п!дтверджено!' дов 1дкою закладу охорони
здоров'я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом
ш дготовки фах 1вщ в напрям 1в/спец 1альностей Ун 1верситету, мае право на отримання
академ 1чно 1 стипендЙ у розм!р1 м!н1мально1 ординарно!' (звичайно'О академ 1чно!' стипенд!!'.
Р1шенням ректора Ушверситету таким особам встановлюеться строк л к в щ а ц п академично'!
заборгованост1 , але не б1льш як м1сяць з дня припинення тимчасово!' непрацездатност1, П1сля
чого питания призначення академ 1чно ’1 стипенд!’! такш особ! вир 1шуеться на загальних
ш дставах в 1дпов 1дно до цих Правил. У раз 1, коли особ! призначено академ 1чну стипенд 1ю,
зд 1Йснюеться перерахунок кошт 1в та виплата академ 1чно'! стипенд!!' у повному обсязг Якщо
стипендгат втратить право на призначення академ 1чно’! стипенд!!’, виплата тако! стипенд!!
припиняеться, в 1дшкодування к о п т в , отриманих такою особою пщ час л к в щ а ц п академ 1чно!
заборгованост!2, не здшснюеться.
,
2.4. Виплата стипендп студентам, яю реал 1зували право на академ 1чну моб!льн!сть при
одночасному збереженн 1 статусу здобувача вищо! осв 1ти за державним (репональним)
замовленням за денною формою навчання в Ушверситет! 1 не отримували регулярно!
безповоротно! ф!ксовано! фшансово! П1дтримки у грошов!й форм! протягом усього строку
навчання за програмою академ 1чно! мобшьност! в 1ншому навчальному заклад! в!дпов 1дно до
П1дпункту 1.12 цих Правил, здшснюеться:
- у раз1 , коли строк навчання в шшому навчальному заклад! не перевищ уе одного
семестру, —у розм1р1, що призначений стипенд1ату Ун1верситетом за результатами останнього
семестрового контролю вщ повщ но до цих Правил;
- у раз1 , коли строк навчання в ш шому навчальному заклад! перевищ уе один
семестр, —протягом першого семестру навчання в шшому навчальному заклад! в розм 1р 1 , що
призначений стипещцату Ушверситетом за результатами останнього семестрового контролю
вщ повщ но до цих Правил.
Питания подалыного призначення стипендп ви рш уеться стипещ цальною ком!с1ею
Ун 1верситету П1сля повернення здобувача вищо! осв 1ти до Ушверситету за таких умов:
- визнання результапв, отриманих п1д час навчання за програмою академ1чно!
мобшьност! в ш шому вищому навчальному заклад к не призвело до збш ьш ення строку
навчання особи за вщ повщ ним осв!тн1м ступенем (осв!тньо-квал 1ф к ац ш н и м р 1внем) та
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напрямом ш дготовки/спещ альш стю пор1вняно з нормативным;
у раз1 наявносп за результатами навчання за програмою академ 1чно 1 мобш ьност 1 у
здобувача вищ о 1 освгги академ 1чно! заборгованост!2. Така заборговаш сть повинна бути
лж вщ ована в установленому законодавством порядку до закш чення першого гпсля
повернення особи семестрового контролю згщно з навчальним планом за вщ повщ ним
напрямом ш дготовки/спещ альш стю в Ушверситетг
Якгцо на дату закш чення першого ш сля повернення студента семестрового контролю
згщ но з навчальним планом за вщ повщ ним курсом та напрямом ш дготовки/спещ альш стю в
У ш верситеп здобувач вигцо! освИи не мае академ 1чно 1' заборгованост!2, р1шення про
призначення стипендп ухвалюе стипещ цальна ком 1С1я Ушверситету вщ повщ но до цих
Правил на загальних пщставах.
У раз 1, коли строк навчання студента в ш шому навчальному заклад 1 перевищ ував один
семестр 1 така особа лж вщ увала акаде\пчну заборговаш сть2 вщ повщ но до абзацу шостого
цього пункту, та в р аз 1 позитивного р1шення стипещцально! ком 1сй особ1 виплачуеться
стипендия, що не дула вишшена за весь перюд й навчання за програмою академзчно!’ мобшьносп в шшому
навчальному заклад натериторй Укра1ни чи поза й межами, у повному обсял.
2.5. Академ1чна стипенд1я у м 1Н1мальному розм1р 1 призначаеться:
студентам, яю в межах л 1М1ту стипенд/аНв, визначеного вщ повщ но до абзацу
першого п1дпункту 4.7 цих Правил, зпдн о з рейтингом усзишносН студенчлв займають винц
позицп;
студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на шдстав!
конкурсного бала, отриманого ш д час вступу до Ушверситету, в межах л 1М1ту стипенд 1ат 1в,
визначеного вщповщно до абзацу третього п1дпункту 4.7 цих Правил.
За немож ливост1 визначення М1сця студента в рейтингу на ш дстав1 конкурсного бала,
отриманого пщ час вступу до Ун1верситету, р1ш ення про призначення академ1чно'1 стипендп
ухвалюе стипенд1альна ком1С1я Ун1верситету за поданням стипенд1альноУ КОМ1С11 факультету з
урахуванням таких показниюв у зазначеному нижче порядку:
1) для студент 1в першого року навчання осв 1тнього ступеня «бакалавр»:
- середнш
Ун 1верситету;

бал документа про

осв 1ту, на основ 1 якого

вщбуваеться

вступ до

2)
для студент1в першого року навчання освИ ш х ступен 1в «бакалавр» (на баз 1
осв 1тньо-квал 1ф 1кацшного р 1вня «молодший спец 1ал 1ст»), «мапстр»:
- середн 1Й бал документа про освИу, на основ 1 якого вщбуваеться вступ до
Ушверситету;
бал фахового вступного випробування;
- оцш ка, отримана студентом на атестацп.
2.6. Розм 1р академично! стипендп, призначеноТ зпдн о з подпунктом 2.5 цих Правил,
збш ыпуеться на 45,5 вщ сотка3 в раз 1, коли за результатами навчання студенти вщ повщ но до
р1шення стипенд 1ально 1 ком1сп Ун1верситету займають найвищ 1 рейтингов! позицп 1 мають
право на призначення академ1чних стипендш за особлив! усш хи у навчанн].
2.7. Академична стипенд1я асп 1рантам 1 докторантам, як 1 навчаються за денною
формою (з вщривом вщ виробництва), установлюеться в розм 1р 1 90 в!дсотк 1в вщпов!дного
посадового окладу, визначеного за схемою посадових оклад 1в (з урахуванням наступних змш
в оп лап прац 1 на в!дповщних посадах), а саме:
- викладача - для асш ранпв;
- доцента - для докторанпв.
Розм ф стипенд!!' докторанта збш ыпуеться на розм1р доплат за наявний науковий
стуш нь або вчене звання, встановлених у граничных розм1рах згщ но з нормативно-правовими
актами, у раз 1, коли в!дпов 1дна осв1тньо-наукова (наукова) програма за профш ем зб1гаеться з
науковим ступенем або вченим званиям. У раз] наявност 1 у докторанта юлькох наукових
ступеш в (вчених звань) доплата встановлюеться за вищим науковим ступенем (вченим
званиям). Р ш е н н я про вщ повщ ш сть наукових ступен1в, вчених звань профш ю освпньо-
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науковоУ (науковоУ) программ ухвалюе ректор Ушверситету. Документи, що засвщчують
наявш сть наукового ступеня, вченого звання, повинш вщ повщ ати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством.
А сш ранти 1 докторанти мають право на роботу в режим! неповного робочого часу (але
не бш ын як на 0,5 ставки за займаною посадою). У такому раз 1 академ 1чна стипендии
призначена вщ повщ но до цих Правил, виплачуеться у повному обсязй
А сш рантам 1 докторантам, яю поновили навчання ш сля наданоУ Ум у встановленому
порядку перерви у навчанш, та асш рантам або докторантам, яким у встановленому порядку
продовжено строк навчання в асш рантур 1 або докторантура академ1чна стипендш
призначаеться на весь наступний перюд навчання.
А сш рантам 1 докторантам, яю реал 1зують право на академ 1чну мобшьнють при
одночасному збереженш статусу здобувача вищоУ освНи/наукового ступеня за денною
формою навчання (з вщривом вщ виробництва) в У ш верситеп 1 не отримують регулярно!’
безповоротноУ фшсованоУ фшансово! пщтримки у грош овш форм 1 протягом всього строку
навчання за програмою академ1чноУ м обш ьноси в ш шому навчальному заклад 1 вщ повщ но до
пщ пункту 1.12 цих Правил, виплата стипендй зупиняеться на строк навчання в шшому
навчальному закладь
Р1шення про виплату стипендй ухвалюе стипещ цальна КОМ1С1Я Ушверситету ш сля
повернення такоУ особи до Ушверситету на пщ став 1 р1шення вщповщноУ кафедри за
результатами розгляду письмового зв1ту здобуввчз. вищоУ осв1ти/нэукового ступеня.
О бов’язковою умовою прийняття стипенд1альною ком1с1ею Ун1верситету позитивного
р1шення про виплату стипендй е вимога, що визнання результат! в, отриманих пщ час
навчання за програмою академ1чноУ моб!льност! в 1ншому навчальному заклад1, не призвели
до збш ынення строку навчання особи в асп1рантур1, докторантур! в Унхверситет! пор1вняно з
нормативним. У раз 1 ухвали зазначеного р1шення стипендхальноУ ком1сп асшранту,
докторанту виплачуеться стипенд1я, що не була виплачена за весь перюд навчання за
програмою академ 1чноУ мобш ьност 1 в 1ншому навчальному заклад! на територй УкраУни чи
поза ГУмежами, у повному обсязй

III. С О Щ А Л Ь Ш СТИПЕНДЙ* В УН1ВЕРСИТЕТ1
3.1.
С оц 1альна стипенд 1я в розм 1р 1 та порядку, визначеному Кабш етом М1н!стр!
УкраУни, в обов’язковому порядку виплачуеться студентам, яю за результатами навчального
семестру не мають академ1чноУ заборгованост 12, незадовш ьних результат1в навчання,
включен! до рейтингу усш ш ност! студент 1в в 1дпов 1дно до цих Правил та належать до одшеУ з
таких категорш:
1) дггей-сирИ та дНей, позбавлених батьк1вського п1клування, а також студензУ в
У ш верситету, яю в пер1од навчання у вщ 1 вщ 18 до 23 рок1в залиш илися без батьк1в, згщ но 31
статтею 62 Закону УкраУни “Про вищу освИу” ;
2) ос1б, як 1 мають право на отримання сощальноУ стипендй вщ повщ но до статей 20 22
1 30 Закону УкраУни Про статус 1 сощ альний захист громадян, як1 постраждали внаслщок
ЧорнобильськоУ катастрофи” ;
3) ш ахтар 1в, яю мають стаж пщземноУ роботи не менш як три роки вщ повщ но до статп
5 Закону УкраУни “Про пщ вищ ення престиж ное^ шахтарськоУ прац 1” ;
4) ос 1б, батьки яких е шахтарями, що мають стаж пщземноУ роботи не менш як 15 рою в
або загинули внаслщ ок нещасного випадку на виробництв1 чи стали ш валщ ами I або II
групи, вщ повщ но до статп 5 Закону УкраУни “Про пщ вищ ення престиж носп шахтарськоУ
пращ ” - протягом трьох рою в ш сля здобуття загальноУ середньоУ освНи;
5) ос 1б, визнаних учасниками бойових д1й вщ повщ но до пункту 19 частини першоУ
статп 6 Закону УкраУни “Про статус ветераш в вшни, гарантй' Ух соц 1ального захисту”, та Ух
дхтей (до заю нчення навчання в У ш верситеп, але не довш е н1ж до досягнення ними 23 роюв)
вщ повщ но до статп 44 Закону УкраУни “Про вищу освНу” ;
6) дИей, один 13 батьюв яких загинув (пропав безв 1сти) у район! проведения
антитерористичноУ операцй', бойових Д1Й чи збройних к о н ф л к п в або помер внаслщок
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поранения, контузй' чи калщ тва, одержаних у райош проведения антитерористично'У операцЙ,
бойових дш чи збройних конф лйш в, а також внаслщок захворювання, одержаного в перюд
у ч асп в антитерористичнш операцй (до закш чення навчання в У ш верситсп, але не довше
ш ж до досягнення ними 23 роюв), вщ повщ но до стагп 44 Закону У краш и “Про вищу
осв1ту”;
7) дггей, один 13 батьюв яких загинув пщ час масових акцш громадянського протесту
або помер внаслщ ок поранения, контузй' чи калщ тва, одержаних пщ час масових акцш
громадянського протесту (до закш чення Ушверситету, але не довш е ш ж до досягнення ними
23 рою в), вщ повщ но до стагп 44 Закону У краш и “Про вищу освН у” ;
8) Д1тей, зареестрованих як внутр1шньо п ер ем щ еш особи (до закш чення навчання в
У ш верситеп, але не довш е ш ж до досягнення ними 23 роюв), вщ повщ но до статп 44 Закону
У краш и “Про вищу освН у”;
9) ос1б, яким призначеш сощ альш стипендй Верховно/ ради Укра/н для студенпв
У ш верситету з числа дггей-сирп- та дИей з малозабезпечених с1мей вщ повщ но до постанови
Верховно/ Ради У краш и вщ 24 жовтня 2002 р №218-1У;
10) дггей-швалццв та ос1б з ш валщ ш стю 1-Ш групи;
И ) студенНв з С1мей, як1 отримують допомогу вщ повщ но до Закону У краш и «Про
державну сощ альну допомогу малозабезпеченим С1м’ям».
Студентам, як 1 мають право на отримання сошальноУ стипенд 11 1 набуваю ть право на
отримання академ 1чноУ стипенд 11, надаеться один вид стипендй' за Ух вибором.
ДНям-сиротам та дУтям, позбавленим батькзвського П1клування, та особам з Ух числа, а
також студентам, як 1 в пер 10 д навчання у вщ1 в!д 18 до 23 рок1в залиш илися без батьк1в,
може виплачуватися одночасно сощ альна стипенд1я на умовах, визначених пп.3.1. цих
Правил, та академ1чна стипенд1я.
Якщ о студент мае право на призначення сощальноУ стипендй' одночасно за кш ькома
пщ ставами, соц1альна стипещ ця виплачуеться вщ повщ но до одн1е'У з пщ став за вибором
студента.
Особам, яю належать до категор1й, визначених пщпунктом 3.1 /позицй 5-8/, сощ альна
стипещ ця виплачуеться до закш чення Уш верситету за певним освггшм р1внем, але не довше
Н1Ж ДО досягнення НИМИ 23 РОК1В.
У раз1 продовження навчання за 1ншим р1внем вищо! осв1ти в Ун1верситет1, поновлення
на навчання за державним замовленням ш сля надано'У в установленому порядку перерви у
навчанш , академ1чноУ вщ пустки або переведения студента до ш ш ого навчального закладу
для продовження навчання за тим же р1внем вищо'У осв1ти питания призначення соцгальноУ
стипендй вир1шуеться на умовах, визначених цими Правилами.
3.2. Особи, зазначеш у пщпункт1 3.1 цих Правил, яю вперше претендую ть або
поновлюють право на призначення сощальноУ стипендй, подають до стипенд1альноУ комюЙ
Ун1верситету в установленому порядку вщ повщ не письмове звернення 13 зазначенням дати та
документа, що пщ тверджують Ух право на отримання пш ьг 1 гарант1й на стипенд1альне
забезпечення згщ но з нормативно-правовими актами.
Якщ о стипещ цальна ком1 С1я Ун1верситету вперше розглядае питания про призначення
особ1 соц1альноУ стипендй', а заявник мае право на призначення сощальноУ стипендй
одночасно за юлькома пщ ставами, визначеними пщпунктом 3.1 цих Правил, за вшьним
вибором особи в письмовому зверненш зазначаеться тш ьки одна пщ става для призначення
тш ьки одн1С1 соц1ально'У стипендй'.
С типещ цальна комйУя Ун1верситету протягом трьох робочих дн1в з дня отримання
письмового звернення ухвалюе р1шення щодо наявносН в особи права на отримання
стипендй. У раз1 прийняття стипещ цальною ком1с1ею Ун1верситету позитивного р1шення
вщ повщ на соц1альна стипенд1я виплачуеться з дати звернення.
3.3. У раз1, коли особи, зазначен 1 у пщ пункт 1 3.1 /позицй' 2) 1 8)/ цих Правил мають
право на призначення сощальноУ та академ1чноУ стипендш , за Ух вш ьним вибором,
зазначеним у письмовому зверненш до стипещцальноУ комгсй Ушверситету, призначаеться
тш ьки один вид стипендй', яку особа отримуватиме протягом наступного навчального
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семестру. Якщ о студент Ушверситету обрав отримання академ 1чно 1' стипендп, то вш втрачае
право на отримання сощ ально! стипендп на наступний навчальний семестр, про що
Ушверситет невщ кладно шформуе Департамент о стал ьн о го захисту населения К ам ’янецьПодшьсько! мюько! ради.
Особи, зазначеш у пщ пункт 1 3.1 /позищя 1)/ цих Правил, мають право на отримання
сощ ально! стипендп незалежно вщ отримання академ1чно! стипендй.
3.4. Особам, зазначеним у шдпункт1 3.1 цих Правил, яю мають право на призначення
сощ альних стипендш згщ но з цими Правилами, розм1р сощ ально! стипендй, визначено!
вщ повщ но до пщ пункпв 3.1 1 3.3 цих Правил, збшыпуеться:
- студентам, яю е ш валщ ами по зору 1 слуху, - на 50 вщ сотю в мшйиально! ординарно!
(звичайно!) академ1чно! стипендп Ушверситету;
- студентам з числа ос1б, що входили до складу вшськових формувань 1 за р1шенням
вщ повщ них державних оргаш в направлен! для участ 1 в операщ ях з пщ тримання миру 1
безпеки або вщ ряджеш до держав, у яких велися бойов 1 дй, - 30 вщсотюв.
3.5. Для отримання соц1ально! стипендй студента (курсанта) звертаються до ректора
Ушверситету 13 заявою, у якш зазначаються таю В1домости
- щлзвигце, 1м ’я та по батьковц
- число, мюяць, р ж народження;
- зареестроване та фактичне мюце проживания;
- пщ става для отримання соцхально! стипендй'.
До заяви додаю ться копй таких докуменНв:
- паспорта громадянина Украш и;
- свщ оцтва про народження дитини;
- довщ ки про присвоения реестрац1Йного номера обл1ково! картки платника податк1в
(не додаеться ф1зичними особами, як1 через сво! рел1г!йн1 переконання в1дмовляються вщ
прийняття реестрац1 Йного номера облшово! картки платника податюв та пов1домили про це
в1дповщному контролю ю чому органу 1 мають вщ повщ ну В1дм1тку в паспорт!);
- студентського квитка.
К р 1м того, студента додатково подають таю документи:
особи, зазначеш у пщ пункй 3.1 /позищ я 1)/ цих Правил, - коп 1ю р 1шення органу оп 1ки та гпклування про надання статусу дитини-сироти або
дитини, позбавлено! батьювського п1клування, або витяг з обл1ково-статистично! картки
дитини-сироти та дитини, позбавлено! батьювського ш клування;
- коп 1ю свщ оцтва про смерть батьюв;
особи, зазначеш у пщпункт! 3.1 /позиц 1я 2)/ цих Правил, —кош ю посвщ чення особи, яка
потерпш а внасл1док Чорнобильсько! катастрофи, встановленого зразка;
особи, зазначеш у пщ пункй 3.1 /позицй' 3) 1 4)/ цих Прави, - довщ ку з прничого пщ приемства 13 зазначенням стажу пщ земно! робота;
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згщ но з
додатком 4 до Порядку проведения розслщ ування та ведения облж у нещасних випадюв,
професш них захворю вань 1 авар1й на виробництв 1, затвердженого постановою Каб1нету
М 1Н1СТР1В У краш и вщ 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деяю питания розслщ ування та обл1ку
нещасних випадк 1в, професш них захворювань 1 авар1й на виробництай’ (О ф 1Ц1Йний в1сник
У краш и, 2011 р., № 94, ст. 3426);
- коп 1ю дов 1дки медико-соц 1ально! експертизи;
- кош ю свщ оцтва про смерть батька (матер1).
У раз 1 неможливост! подання особами, зазначеними у пщ пункН 3.1 /позицй 3) а 4)/ цих
Правил, 13 числа внутр1шньо перем1щених ос 1б дов1дки з прничого пщ приемства 13
зазначенням стажу пщ земно! робота подаеться довщ ка з Пенсш ного фонду У краш и 13
зазначенням стажу пщ земно! робота;
особи, зазначеш у пщпункт! 3.1 /позищ я 5)/ цих Правил, - кош ю посвщ чення учасника бойових дш встановленого зразка;
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- довщ ку органу сощ ального захисту населения про перебування на о б л к у в Сдиному
державному автоматизованому реестр1 остб, яю мають право на пш ьги, за зареестрованим
(фактичним) мосцем проживания з посиланням на норму законодавства, вщ повщ но до яко!
встановлено статус учасника бойових дш, або кош ю довщ ки про безпосередню участь особи
в антитерористичнш операцп, забезпеченш и проведения 1 зах и еп незалежностц
сувереш тету та територ1ально! ц ш с н о с п Украш и;
особи, зазначеш у подпункт 3.1. /позищ я 6)/ цих Правил, - кош ю свщ оцтва про смерть батька (матеро);
- документ, що пщ тверджуе загибель (зникнення безвюти) одного з баты ав, виданий
вш ськовим формуванням, правоохоронним органом спещ ального призначення, або р1шення
суду про визнання безвюно вщ сутш м (оголошення померлим);
- кош ю довщ ки медико-сощ ально! експертизи;
особи, зазначеш у пщ пуш ат 3.1 /позищ я 1)1 цих Правил:
- копою свщ оцтва про смерть батька (матеро);
- кош ю довщ ки або посводчення встановленого зразка члена стм’о загиблого
(померлого) ветерана войни;
- довщ ку органу сощ ального захисту населения про перебування на о б л к у в Сдиному
державному автоматизованому реестр1 особ, яю мають право на пш ьги, за зареестрованим
(фактичним) мосцем проживания з посиланням на норму законодавства, вщ повщ но до яко!
встановлено статус члена сом’! загиблого (померлого) ветерана войни;
особи, зазначено у ищпункт! 3.1 /позищ я 8)/ цих Правил, - копно довщ ки про взяття на
обл 1к внутр1шньо перем 1щ ено 1 особи;
особи, зазначеш у ппЗ.З /позищ я 10)/, —коп1ю медичного висновку про дитину-ш валщ а
в1ком до 18 рок1в або коп1ю медико-соц 1ально -1 експертизи;
особи, зазначеш у ппЗ.З /позищ я 11), - довщ ку органу сощ ального захисту населения
про призначення с1м I допомоги вщ повщ но до Закону У краш и «Про державну сощ альну
допомогу малозабезпеченим а м ’ям».
3.6. Уповноважена особа, що визначена ректором Уш верситету, приймае документа,
передбачеш подпунктом 3.5 цих Правил, формуе на кожного студента, який звернувся за
призначенням сощ ально! стипендй, особову справу. Зав1рена коп!я особовоТ справи у
десятиденний строк з дня звернення студента передаеться до Департаменту сощального захисту
населения Кам’янець-Подшьсько1 м1сько1' ради.
Департамент сощального захисту населения Кам’янець-Подшьсько1 м 1сько1 р>ади в п ’ятиденний
строк з дня отримання зав 1рено 1' когпУ особо во!' справи вносить вщ омосД про студента
(курсанта), який мае право на отримання сощальноТ стипендй, до Сдиного державного
автоматизованого реестру остб, яко мають право на полы й, шляхом формування персонально!
обл 1ково 1 картки.
3.7. Соц1альна стипенд1я призначаеться на весь пер1од навчання, починаючи з мюяця
звернення за и наданням та виплачуеться щом1сяця в такому розм1рп
студентам Университету, яю мають право на призначення сощ альних стипенд1й, —
1000 гривень;
- студентам Уш верситету з числа дггей-сирН та дггей, позбавлених батьк1вського
ш клування, а також студенНв Ун1верситету, яю в пергод навчання у вщ1 вщ 18 до 23 роков
залиш илися без батьюв, - 2000 гривень.

Соидальна стипенд1я Верховно! Ради Украони виплачуеться в розмор1, встановленому
постановою Верховно! Ради Украш и вщ 24 жовтня 2002 р. № 218-1У.
У раз о коли строк зак1нчення навчання студента, який отримуе сощ альну стипещ цю, •
настае до заю нчення м1сяця або коли вон вибувае з У ш верситету до заю нчення строку
навчання, йому виплачуеться стипенд1я у повному обсяз1 за останнш м1сяць навчання.
У пер1од тимчасово! непрацездатност1, п1дтверджено! доводкою закладу охорони
здоров’я, студенту виплачуеться стипенд1я у призначеному розм1р1.
3.8.
Ушверситет подае щомосяця до 5 числа до Департаменту сощального захисту
населения Кам янець-Подольсько! шсько! ради на гоаперових та електронних ностях списки
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студенпв, яким призначено соц1альну сти п ен д ш (разом
згщ но з додатком 1 до цих Правил.
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сумою шдексацЙ), за формою

3.9. Департамент сощального захисту населения Кам’янець-Подшьсько! мгсько! ради з 1
вересня 2017 р. щом1сяця зв1ряе даш внесених до списюв студенпв, яким призначено
сощ альну сти п ен д ш , з вщ омостями про таких ос1б, що мютяться в Сдиному державному
автоматизованому реестр! ос 1б, яю мають право на пш ьги, 1 в раз1 виявлення розб1жностей у
даних щодо конкретного студента (курсанта), не включае йога до заявки на виплату до
уточнения зазначено! шформацЙ вищим навчальним закладом.
Ш сля уточнения даних Уш верситет вносить ос1б, щодо яких були виявлеш розб1жносп,
до списку на виплату сощ ально! стипендп на наступний м1сяць.
3.10. Департамент сощального захисту населения Кам’шзегщ-Подшьськга м1сько! ради
щ ом 1сяця до 10 числа подае заявки щодо потреби в коштах для виплати сощ ально! стипендй
студентам, ш ф ормащ я про яких зв1рена з вщ омостями про таких ос1б, що м1стяться в
Сдиному державному автоматизованому реестр1 ос1б, яю мають право на пшьги.
Департаменту сощ ального захисту населения Хмельницько! ОДА.
У заявках зазначаеться ю лью сть студент! в, яким призначено сощ альну стипещ цю , та
загальна сума тако! виплати.
Д епартамент сощ ального захисту населения Хмельницько! ОДА щом1сяця до 15 числа
подае до М шсоцполИ ики узагальнену заявку в розр131 адм ш стративно-терш щ йальних
одиниць.
3.11. М ш соцпол 1тики п1сля надходження зазначених у пункт! 10 цих Правил заявок
щодо потреби в коштах на виплату сощально!’ стипендй не ш зш ш е трьох робочих дш в
перераховуе вщ повщ ш кошти Департаменту сощ ального захисту населения Хмельницько!'
ОДА.
Департамент сощ ального захисту населения Хмельницько! ОДА протягом двох
робочих дш в перераховуе кошти на рахунки Департаменту сощального захисту населения
Кам’янець-Подшьсько! м 1сько! ради.
Департамент сощального захисту населения Кам’янець-Подшьсько!' м1сько!' ради протягом двох
робочих дш в перераховуе кошти на рахунок Ушверситету.
Для виплати сощ альних стипендш Уш верситет вщ кривае в органах К азначейства за
балансовим рахунком 3711 “1нпй рахунки юненНв Казначейства У краш и” небюджетний
рахунок для зарахування бюджетних к о п т в .
У ш верситет протягом двох робочих дш в шсля надходження конгпв на зазначеш
рахунки виплачуе сощ альну сти п ен д ш студентам.
1нформацш про виплачеш сощ альш стипендп Уш верситет щ окварталу передае до
територ1альних пщ роздш 1в Державно! фжсально! служби.
3.12. Департамент сощального захисту населения Кам’янець-Подшьсько!' мюько! ради мае право
перев1ряти У н 1верситет щодо достов1рност1 поданих документ 1в для призначення сощ ально!
стипендй студентам Унтверситету.
3.13. На ректора Уш верситету покладаеться обов’язок щодо:
- контролю за повнотою та достов1ршстю вщ омостей, що передаються до
Департаменту сощ ального захисту населения К ам ’янець-Подшьсько! мюько! ради;
здш снення заход1в 13 запоб1гання випадкам безп1дставного отримання сощ альних
стипендш або одночасного отримання академ1чних 1 соц1альних стипендий, перебуванню на
повному державному утриманн1.
IV. ПОРЯДОК ФОРМ УВАННЯ РЕЙ ТИНГУ УСП1Ш НОСТ1 СТУДЕНТШ
4.1. П рим 1рний порядок формування рейтингу усш ш н осп студент!в затвепджуеться
М ОН Украши.
4.2. П орядок формування рейтингу усш ш ност 1 студенНв затверджуе вчена рада
Ун 1верситету, вш е складовою цих Правил.
4.3. Цей порядок не стосуеться призначення академ1чних стипендш особам, яю е
ш оземцями 1 навчаються в Ушверситет! згщ но з угодами про м!жнародну академ1чну
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мобшьнють, выплата стипендШ яким може здшснюватися за рахунок власних надходжень
Ушверситету.
4.4. Ушверситет розраховуе обсяг к о п т в, необхщних для забезпечення виплати
академ1чних стипендШ на основ1 рейтингу усшшност1 студенДв у помюячному розр1з1 з
урахуванням:
- розм1р1в академ1чних стипендш , затверджених у встановленому порядку Кабш етом ’
Мшютр1в Украши;
- видатю в на выплату академ1чних стипендш , затверджених Ушверситету в |
установленому порядку;
- затвердженого ректором Ушверситету реестру ошб, яким у встановленому порядку
призначеш академ 1чш стипендп за результатами останнього навчального семестру та !х
уСШШНОСТЦ
- реестру ошб, яю вщ повщ но до р1шення ректора Ушверситету протягом певного
перюду збершають право на отримання академ1чних стипендш;
- необх 1дност 1 здшснювати ш д ексац ш академ1чних стипендш у встановленому
законодавством порядку;
- ш ш их визначених законодавством випадюв.
Помюячний обсяг коптив, затверджений Ушверситету у встановленому порядку,
повинен забезпечувати выплату академ1чних стипендш:
- встановленому зп д н о з пп.4.16 цих Правил Л1мггу стипещ цапв, включаючи ос1б, яю
займаю ть найвипц рейтингов! позицп 1 мають право на призначення академ1чних стипендш
за особлив 1 усш хи у навчанш, а також студенпв, яю вгдповщно до законодавства мають
право на отримання академ1чних стипенд1й одночасно з сощ альними;
- за особлив 1 усп1хи у навчанн1, що заснован! Президентом Украши, Верховною
Радою Украши, Кабшетом Мшютр1в Украши, розм1ри та порядок призначення яких .
визначаються окремими нормативно-правовими актами;
- особам, призваним на вшськову службу у зв ’язку з оголошенням м о б т з а ц п ,
протягом строку перебування на вш ськовш служб1 та ш сля поновлення в установленому 1
порядку на навчання на строк до мюяця завершения першого т е л я поновлення на навчання
семестрового контролю включно або завершения навчання — у розмгрц встановленому за
результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрц
- особам, яю протягом попереднього навчального семестру отримували академ1чну
сти п ен д ш 1 внаслщ ок тимчасовоТ непрацездатносп, гпдтвердженоУ довщкою закладу охорони
здоровья, не склали семестровый контроль у строк, визначений навчальним планом
П1ДГОТОВКИ фах 1вц 1в напрям1в/спец1альностей Ушверситету; а також перерахунок к о и т в та
выплату академ 1чно 1 стипендп у повному обсяз 1 в раз1 п призначення т е л я лнсвщацп
академ 1чно 1' заборгованост! ш сля припинення тимчасово!' непрацездатност1;
- особам, яю реал1зували право на академгчну моб1льн1сть 1 щодо яких
стипенд1альною ком1с1ею Ун1верситету прийнято позитивне р ш е н н я про выплату у повному
обсяз1 академ 1чно 1 стипендй’, яка не була выплачена за весь пер1од !’х навчання за програмою
академ 1чно 1' м обш ьност 1 в 1ншому навчальному заклад1 на територп Украши чи поза ’п
межами вщпов1дно до абзацу восьмого гид пункту 2.4 цих Правил.
,
Кр1м того, обсяг кошт1в, зазначених в абзащ восьмому цього шдпункту, повинен
забезпечувати зд1йснення 1ндексацй академ1чних стипенд1й у встановленому законодавством
порядку та выплату академлчних стипенд1й в 1нших визначених законодавством випадках.
4.5. До зобов язань з виплати академ1чних стипендш студентам, сформованих у
поточному м1сяц1, належать:
I
сформован! в поточному М1СЯЦ1 на основ 1 рейтингу усп1шност1 студенНв за
результатами семестрового контролю до мюяця, в якому заю нчуеться складання наступного
семестрового контролю або закш чення навчання включно, або на поточний мюяць;
сформован! в поточному мюящ перед особами, яю мають право на призначення
академ 1чно 1 стипендй ш сля лшвщацЙ академ 1чно 1 заборгованост! до мюяця, в якому
заю нчуеться складання наступного семестрового контролю або закш чення навчання
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включно, або на поточний мосяць.
Ш д час розрахунку стипенд1ального фонду Ушверситету враховуеться припинення
,
зобов’язань з виплати академочних стипендш студентам у встановлених законодаветвом
випадках.
4.6. Ломот стипендоатов визначае водсоток студентов, яко навчаються за державним
(репональним ) замовленням на певному факультет!, курсо за певною спецоальностю
(напрямом подготовки) 1 набувають право на призначення академочно! стипендн на строк до
мосяця завершения наступного семестрового контролю включно або завершения навчання.
4.7. Вчена рада Ушверситету у встановленому законодаветвом порядку визначае:
загальний ломи стипендоатов - вщсоток стипендоатов, яким призначаеться
академочна стипендоя на осново здобутого ними рейтингового бала (включаючи академочну
сти п ен д ш за особливо усш хи в навчанш) — однаковий для всох факультетов, курс!в та
спещ альностей (напрямов подготовки);
ломот стипендоатов, яким призначатиметься академочна стипендоя за особлив!
усш хи в навчанш на осново здобутого ними рейтингового бала, — може бути р1зним для
факультетов, курсов та спещ альностей (напрямов пщготовки);
1
ломот стипендоатов з числа особ, яко зараховано на перший рок навчання 1 яким до
першого семестрового контролю буде призначатися академочна стипендоя на подставо
конкурсного бала, здобутого ними пщ час вступу до Ушверситету.
4.8. Загальний ломот стипендоатов встановлюеться у водсотках (у доапазоно вщ 40 до 45)
фактично! колькосто студентов денно!' форми навчання, якз навчаються за державним
(репональним ) замовленням на певному факультет!, курс! за певним напрямом
пщ готовки/спещ альш стю станом на перше число мюяця, наступного за датою заю нчення
семестрового
контролю
згщ но
з
навчальними
планами
подготовки
фах 1вщв
напрям 1в/спещ альностей для в!дповщних факультетов, курсов та спещ альностей (напрямов
подготовки).
4.9. Конкретну колькость стипендоатов, яко навчаються на певному факультето, курсо за
певною спецоальностю (напрямом подготовки) о яким на наступний навчальний семестр буде
призначена академочна стипендоя (включаючи академочну стипендою за особливо успохи в
навчанно) визначае стипендоальна комосоя факультету шляхом округления до цолого числа в
бок зменш ення добутку ломоту стипендоатов, визначеного вщ повщ но до пп. 4.7 цих Правил, на
фактичну колькость студентов денно! форми навчання, яко навчаються за державним
(репональним ) замовленням на певному факультето, курсо за певною спецоальностю '
(напрямом подготовки) станом на перше число мосяця, наступного за датою заю нчення
семестрового контролю або приступили до навчання через десять днов посля його початку |
(для студентов першого року навчання ).
У разо одночасно! наявносто на певному факультето, курсо за певною спецоальностю
(напрямом подготовки) студентов, яко навчаються за повним та скороченим строками
навчання, конкретна колькость стипендоатов встановлюеться окремо для кожно! з таких
категорой вщ повщ но до визначеного згщ но з пп.4.6 цих Правил.
л
Стипендоальна комосоя може приймати рошення щодо встановлення единого ломоту
>
стипендоатов для студентов, яко навчаються на розних курсах та/або факультетах за певною
спецоальностю (напрямом подготовки), якщо таю особи навчаються за однаковими
навчальними планами.
У разо наявносто тольки чотирьох особ на одному факультето, курсо, за певною
спецоальностю (напрямом подготовки), як! навчаються за державним замовленням за рахунок
коштов державного бюджету, встановлюеться, що колькость стипендоатов складае одну або дво
особи за рошенням стипендоально! комоей Ушверситету. У разо наявносто тольки двох особ на
одному курсо за певною спецоальностю/напрямом подготовки встановлюеться, що колькость
стипендоатов складае одну особу. У разо наявносто тольки одное! особи колькость стипендоатов
встановлю еться стипендоальною комосоею Ушверситету залежно вод ровня Г! успошносто.
В межах коштов, затверджених Ушверситету на виплату академочних стипендш , •
стипендоальна комосоя Ушверситету може приймати рошення про збольшення раноше
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встановлених л 1 м т в стипещ цапв (у межах д1апазону л 1М1ту стипещ цапв).
4.10. Студентам, яю навчаються на останньому к у р а за спещ альностями (напрямами
шдготовки), для яких навчальними планами не передбачено семестрового контролю в
останньому навчальному сем естра академ1чш стипендп призначаються за результатами
попереднього начального семестру до закш чення навчання.
4.11. Формування рейтингу усш ш ност! студенпв факультету вщ носиться до
повноважень його стипещцально!' ком ки.
4.12. Рейтинг усш ш ност! студенпв формуеться на шдстав1 о б ’ективних та прозорих
характеристик, прямих вим1р1в навчальних досягнень здобувач1в вищо!’ о св п и з кожи о!'
навчально!' дисциплш и, формою пщсумкового семестрового контролю з яко!' передбачено
складання екзамену, 1 до якого включаються в а студенти, яю навчаються на певному
факультет! за денною формою навчання за вщ повщ ними курсом та спещ альш стю (напрямом
ПЩГОТОВКИ).

Рейтинг усш ш носп студенпв першого року навчання у а х ступеш в (освггньоквалхфшацшних р 1вш в) для призначення академ 1чних стипендш до ш дведення пщ сумюв
першого семестрового контролю формуеться на ш дстав 1 конкурсного бала, отриманого ними
пщ час вступу на навчання.
Рейтинги усш ш носп студенпв для призначення академ1чних стипендш на наступи!
навчалып семестри складаються за результатами останнього семестрового контролю на
кожному факультет!, к у р а 1 за кожною спещ альш стю (напрямом ш дготовки) на пщ став 1
ш дсумкових екзаменацш них оценок з навчальних дисциплш и з урахуванням участ 1 у
науковш 1 науково-техн!чн 1Й д!яльност 1, творчш активност! (для мистецьких спец 1альностей), *
громадському ж и тп та спортивн 1Й Д1яльност!. П ерелж таких показник 1в визначае вчена рада
Ушверситету не ш зш ш е початку семестру.
Р е й т и н г с т у д е н е в , як 1 н авчаю ться н а о д н о м у ф акультет! У ш в ер си т е т у за д е н н о ю
ф о р м о ю н авчан н я за в щ п о в щ н и м и к ур сом т а с п е щ а л ь ш с т ю (н а п р я м о м п щ го т о в к и ),
о п р и л ю д н ю е т ь с я н а о ф щ ш н о м у в е б -с а й т 1 У ш в ер си т ет у н е ш з ш ш е ш ж ч е р е з тр и р о б о ч 1 д ш
П1СЛЯ п р и й н я ття В1ДП0В1ДН01 уХВИЛИ СТИПеНД1аЛЬНОЮ КОМ1С1СЮ У н1верситету.

4.13. Ш д час формування рейтингу усшшност1 сту д етл в повинн 1 бути дотриман!
таю обов’язков 1 вимоги:
затвердження 1 оприлюднення порядку формування рейтингу усп1шност! студент1в
здш сню еться не ш зш ш е ш ж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом
навчального року змш и до такого порядку не вносяться;
рейтинг, вщ повщ но до якого студентам призначаються 1 виплачуються академ 1чш
стипендп протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формуеться
на пщстав! конкурсного бала, отриманого ними пщ час вступу до Ушверситету;
складова усшшност! повинна становити не менш е 90 вщ сотю в рейтингового бала.
П роцедура визначення рейтингового бала, що визначае мюце особи у рейтингу усшшност!
студента, е однаковою для здобувач 1в вищо!' осв 1ти, яю навчаються на одному факультет!, 1
курс! за одш ею спец!альн 1стю (напрямом п 1дготовки) в Ушверситет!;
навчальш досягнення (усп!шн 1сть) з вивчення навчально!' дисципл 1ни .
визначаються у балах, як 1 встановлюються згщно з критер 1ями оц 1нювання, визначеними
вщ повщ ними кафедрами залежно В1д обсягу та складноеп навчального материалу,
трудом!сткост! пщготовки, !нтегрованост! з !ншими курсами або темами, наявност! творчо!
компоненги тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачае ощ ню вання, та
кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;
визначаеться диапазон бал 1в, що !'х може отримати особа, яка на дату закш чення
семестрового
контролю
згщ но
з
навчальним
планом
пщ готовки
фах 1вщв
напрям 1в/спещ альностей Ун 1верситету, протягом навчального семестру не виконала його
вимог з певно! навчально! дисциплш и за м ш 1мальними критер 1ями. Встановлюеться, що
особи, яю в 1дпов!дають зазначеним критер 1ям, мають незадов 1льн! результати навчання.
4.14. До рейтингу усш ш ност! включаються вс1 студенти, яю навчаються за певною
спещ альш стю (напрямом пщготовки) та к у р а в межах одного факультету за денною формою

15
навчання, кр1м ослб, яю:
протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або пщ час
семестрового контролю отримали незадовшьну пщсумкову оцш ку або не з ’явилися на
контрольний захщ без поважно! причини з будь-яко! навчально!' дисциплш и, у тому числ 1 у
раз 1 усш ш ного повторного складання контрольного заходу з метою покращ ення отримано!
раш ш е оцш ки;
до дати завершения семестрового контролю, визначено! навчальним планом, не
склали семестровий контроль з будь-яко! навчально! дисциплш и, не захистили курсово!
роботи (проекту), звИ з практики, кр1м випадку, передбаченого абзацом 12 пп.4.4. цих
Правил.
Р1шенням ректора Ушверситету таким особам може встановлюватися строк, протягом
якого вони можуть покращити результата навчання, але не бш ын як до дати початку
наступного навчального семестру зпдн о з навчальним планом за вщ повщ ною
спещ альш стю /напрямом подготовки. У разц коли у визначений строк академ1чна
заборговаш сть не лшвщована, здобувач вищо! освИи шдлягас вщ рахуванню з числа ос1б, яю
навчаються за державним замовленням;
виконали навчальне навантаження у кредитах Свропейсько! кредитно!
трансферно-накопичувально! системи (дал1 - СКТС) за поточний навчальний ргк, семестр або
з початку навчання в обсязц меншому ш ж мш1мальний норматив, встановлений (робочим)
навчальним планом ш дготовки фах1вщв напрям1в/спещальностей для вщ повщного
факультету, семестру та спещ альносН /напряму п1дготовки;
4.15. М етодика визначення рейтингу.
Перший етап. Ф ормування бази даних усш ш носп студенНв (внесения в електронну
вщ омють екзаменац1йних оцш ок за 100-бальною шкалою).
Другий етап. Розрахунок рейтингового бала студента за формулою

/? = 0,96 * ° ' +° 2+ - + 0 "- + ь
П
д е:

О )Д —
- п1дсумкова екзаменац1йна
дисципл1ни за 100-бальною шкалою;
п - к1льк1сть навчальних дисциплш ;

оц1нка

студента

з

I -!' навчально!

Ь — додатковий бал за участь студента у науковш 1 науково-техн1чн1й д1яльност1,
громадському ЖИТТ1, спортивнш Д1ЯЛЬНОСТ1, творчу активность (для мистецьких
спещ альностей)

(0 < Ъ < 4) .

Розрахунок додаткового бала Ь зд1йснюеться за формулою
^ = 0,04 ( ^ п + ^ ё + ^ з + ^ 1 ) ,
де:
п - бал за 100-бальною шкалою за участь студента у науковш

1

науково-техшчнш

Д1ЯЛЬНОСТ1;

7_

§ - бал за 100-бальною шкалою за участь студента у громадському життц
^ 8 - бал за 100-бальною шкалою за участь студента у спортивнш д1яльностц

Ъ { _ бал за 100-бальною шкалою за творчу активш сть студента (для мистецьких
спещ альностей).
Я к щ о с у м а бал1в ^ п +
+ ^8 +
ст у д ен т а за у ч а ст ь у н аук ов ш 1 н аук ов отехш 'чн1й Д1ЯЛЬНОСТ1, Г ром адськ ом у ЖИТТ1, СПОрТИВН1Й Д1ЯЛЬНОСТ1, т в ор ч у аКТИВН1СТЬ (дл я
м и с т е ц ь к и х с п ец 1 а л ь н о ст ей ) п е р е в и щ у с 10 0 бал !в , т о й о го д о д а т к о в и й б а л в ст а н о в л ю еть ся
Р1ВНИМ

4.
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Рейтинговий список студентов формуеться за рейтинговим балом вщ бш ыного до
меншого.
У раз1 важ ливосп розташ ування студентов у рейтингу для призначення академ1чних
стипендш , вищ а позищ я надаеться особ1 з бшыпим значениям с клад о во! за навчальш
досягнення. За немож ливосп визначення мюця в рейтингу за цим показником вщ повщ не
р1шення ухвалюе стипещ цальна ш ш ш я Ушверситету за поданням стипенд 1альних комюш
ф акультепв з урахуванням таких показниюв у зазначеному нижче порядку:
середньозваженого рейтингового бала екзаменацш них ощ нок з навчальних
дисциш пн семестрового контролю за шкалою СКТС;
середньозваженого бала ощ нок за практики за ш калою СКТС;
середньозваженого бала ощ нок за курсов! роботи за ш калою СКТС;
середньозваженого бала ощ нок за диференцш оваш з а л к и за ш калою СКТС;
середньозваженого бала ощ нок за з а л к и за шкалою СКТС.
Рейтинговий список студенпв оприлюднюеться на офщ ш ному веб-сайт1 Ушверситету
не ш зш ш е ш ж через три робоч1 дш шсля його затвердження стипещ цальною ком1с1ею
Ушверситету.
4.16. Приклад для розрахунку Л1мгпв стипещ цапв.
Вчена рада Ушверситету визначае вщ соток студенпв, яю мають право на отримання
академ1чних стипендш загалом, 1 вщсоток студенпв, яю мають право на отримання
пщвигцених академ1чних стипендш , виходячи з умови балансу стипенд1ального ф о н д у

Р = 8 (К ,+ К ,к х)[1У(ке-\) +Ь8].
де:
г - розм1р м 1сячного стипещцального фонду;
К
•
О - загальна ю лью сть студештв, яю навчаються за державним (репональним)
замовленням на деннш форм1 навчання, окр1м студентов, яю навчаються за спец1альностями
Ушверситету, перел1ченими в додатку до постанови Кабш ету М1шстр1в Украши вщ 28 гпудня
2016 року № 1047;
К \ - загальна ю лью сть студенпв, яю навчаються за державним (репональним)
замовленням на деннш форм1 навчання за спещ альностями Ушверситету, перел1ченими в
додатку до постанови Кабш ету Мш1стр1в Украши вщ 28 грудня 2016 року № 1047 (яким
виплачуеться стипенд1я в пщвшценому розм1р1);
V
° - М1сячнии розм ф звичайно! академ1чноТ стипендн (1100 грн.);
к е - коефнцент пщ вищ ення стипендн за особлив1 усш хи у навчанш ( к е = 1 , 4 5 5 ) ;
-

коефпцент

пщвищення

стипендн

для

студенпв,

яю

навчаються

за

спещ альностями, перел1ченими в додатку до постанови Кабш ету Мнпстр1в Украши вщ 28
грудня 2016 року № 1047 (яким виплачуеться стипендш в пщ вищеному розм1р1)

1100

= 1 ,2 7 2 7

Ь о - загальний Л1М1Т стипещ цапв;
^ У - Л1М1Т стипещ цапв-вщ мш нию в.
А лгоритм розрахунку.
1. Встановлюеться

- загальний л1мгг стипещ цапв; мае бути в межах вщ 0 4 до

0,45.
2— Л1М1Т стипещ цапв-вщ мш нию в, яю отримують пщвигцену стипендпо за
особлив! усш хи у навчанш:
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15)/(к

= (—
5 ( /:0 + л г,* ,)

-

1)

с

або з урахуванням конкретних числових значень

Х К = 2,1978* (

—
5 ( Х 0 +1,2727 * АГ,)

15)
Л

У формул! передбачено, що Л1М1Т перш окурснию в-стипещ цапв встановлю еться на
Р1ВН1 загального Л1мггу стипещ цапв.
У раз1 ш д’емного значения л1мпу стипендоапв-вщ мш нш ав необхщно скорочувати
загальний Л1М1Т стипещ цапв.

V. ПОРЯДОК ЗВ1ТНОСТ1 ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШ Т1В,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА СТИПЕНД1АЛБНЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я
5.1.
Для контролю за використанням кош пв, передбачених на стипенд1альн
забезпечення студенпв Ушверситету, наказом ректора може бути створена рев1зшна ком'Шя.
ГИд час роботи рев131Йно1 комюи деканати факультепв, пшп структурш п1дрозд1ли
Ун1верситету зобов'язан1 надати рев1зшнш ком 1сп в1дпов1дн1 матер1али.
В1дпов1дальн1сть за призначення, позбавлення стипендп, оформления та використання
конгпв, передбачених на стипещ цальне забезпечення, вщповщно до цих Правил
покладаеться на члеш в стипещ цальних комюш.
Персональну вщ пов 1дальн 1сть за достов1рн1сть наданих на розгляд стипещ цально!
комхсй Университету даних несе декан певного факультету.

Призначаеться студентам, яю за результатами семестрового контролю набрали не менше шж 90 бал1в з кожноТ
з навчальних дисциплш, за якими гндсумковий контроль проведено у форм 1 екзамену, займають найвищ 1
рейтингов! позицп 1 мають право на призначення академ 1 чно 1' стипендп за особлив 1 усш хи у навчанн1 зг 1 дно з
встановленими Л1мпами студенев - вщм1нниюв (див. пп. 4.16).
Академ1чна заборгован1сть виникае у раз!, коли:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним
планом шдготовки фах.вщв напрям1в/спец1альностей Университету, особа з будь-якоУ навчальноУ дисципл1ни
набрала менше балш, н ш визначена в Ушверситет! верхня межа незадовшьного навчання;
- шд час семестрового контролю з будь-якоУ навчальноУ дисципл 1 ни особа отримала менше бал1в, Н1 Ж визначена
в Уншерситет 1 верхня межа незадовшьного навчання.
У раз!, коли розм1р стипендаУ, розрахований вщповщно до цих Правил, визначений у гривнях з кошйками
розм ф тако! стипендп заокруглюеться до найближчого цшого числа, бшьшого за розрахункове.

Кер1вник навчального в1дд1лу

1 е - Боднар

