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1. Загальцi положення
1. Попоження про порядок призначення i виплати стипендii у

Львiвському нацiонапьному медичному унiверситетi iMeHi [анила
Галицького (далi Полоltення) створене на шiдставi Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраlЪи вiд 12 липня 2004 р. N 882 кГIитання

стипендiально,о rабеtпечення,, iз змiнами. внссени\4и lгiдно з

Постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни Л!150 вiд l5,02,2006, Nч 157

вiд 15.02.2006; Ns 1б5 вiд 05.0З,2008; Nq 983 вiд 07.09.20ll;N9 l77 вiд
07.0З,2012; Nq t084 вiд 28.11.2012; Ns 255 вiд 01.04,201З; Nq 297 вiд
22.04.201З: Ns З34 вiд l3.05.2013; Nq 211 вiд 2З,OЗ,2016; JYq1050 вiд
28.12,2016 та iнших нормативно-lrравових aKTiB. якими унормову€ться
сtипендiальне забезпечення сrулентiв виших навчальних закладiв

УкраiЪи.
2. ДИ цього Положення поширю€ться на осiб, якi навчаються у

Львiвському нацiональному медичному унiверситетi iMeHi f]аяила
Галицького (д-i - Унiверситет) за державним замовJIенням за

рахунок коштiв загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентiв деннот форми навчання Унiверситеry та медичцого

коледrку Унiверситету (далi - студенти);

2) клiнiчних ординаторiв;

3) аспiрантiв i докторантiв, якi навчаються за денною формою навчання
(з вiдривом вiд виробництва);

2. Сryленrам. клiнiчним ординагорам. аспiранtаv i локгоранtам. яtti

навчаються згiдно з угодами, укJIаденими мiж Унiверситетом та фiзичними
або юридичними особами, стипендiТ можуть виI]лачуватися за рахунок
коштiв таких осiб, якщо це передбачено }мовами укладеноi угоди.

Особам, якi навчaUIися згiдно iз зазначеними угодами i в установленому
порядку переведенi (поновленi) на навчання за державним замовленням за

денною формою навчання (з вiдривом вiд виробництва) до Унiверситету,
призначення i виплата стипендiй здiйснюлоться згiдно з цим Положенням, а

саме:

академiчноi - з мiсяця, що настас за датою переведення (поновлення)

особи на навчання вiдповiдно до наказу ректора;

соцiапьноi за процед}?ою та у строки, визначенi цим Поlrоженням.

З. На загальних пiдставах вiдповiдно до цього Положення здiйснюються
[ризначення i виплата академiчних стипендiй студентам, клiнiчним

ординаторам, аспiрантам, доктораl]там з числа iьозеrtцiв та осiб без

громадянства, якi постiйно проживають в ykpaiHi, осiб, яким надано статус

бiженця в ykpaiHi, осiб, якi потребують додаткового або тимчасового

захисту, осiб, яким надаitо статус закордонного украiЪця. якi перебувають в

YKpatHi на законIiих пiдставах, у разi, коли здобуття ними вищоi освiти

здiйснюеться в межах квот, визцачених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
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Призначення i виплата стипендiй студентам, клiнiчним ординаторамl
аспiрантам, докторантам, якi е iноземцями i цавчаються в Унiверситетi
вiдповiдно до мi;кнародних договорiв Украiни або aKTiB Кабiнету MiHicTpiB
Укра]'ни. здiйснююtься вiдповiдно до заJначени\ лок5мен tiB.

Призначення i виrrлата академiчних стипендiй студентам, клiнi,Iним
ординаторам] аспiрантам, докторантам, якi е iноземцями i навчаються в

Унiверситетi згiдно з угодами лро мiжнародн1 академiчну мобiльнiсть,
можуть здiйснюватися за рахунок власних надходжень Унiверситету,

4. Особам, визначеним пунктом 1 цього Порядку, призначаються TaKi

стилендiТ:
1) акаdемiчнi:
особам, зазначеним у пiдпlтrктi 1 пункry 1 цього Порядку - за

ре }ул ь la IaM и навчання в Унiверсиrеri:
особам, зазначеним у пiдпунктах 2-3 пункту l цього Порядку - на

пiдс гавi наказ1 про зара\),ъання:

21 соцiальнi на пiдсtавi законiв. що всlановлююlь лержавнi п'льt и i

гарантiТ щодо призначення соцiальцих стипендiй для окремих категорiй
громадян,

5, Положення про порядок при]начення i вил,lаги сtипендiй сryденlам.
клiнiчним ординаторам, аспiрантам, докторантам Унiверситету
затверджу€ться Вченою радою Унiверситеry за погодженням з органами
студентськогО самоврядуваннЯ i первинною профспiлковою органJзацiсю
здобувачiв освiти, а такох( оrrрилюдIlюсться не пlзнlше цtж за тиждець до
IIочатку навчального семестру.

!ля вирiшення питань щодо призначення та позбавлення академiчноТ

або соцiальноТ стипендiТ (у тому числi спiрних), надання матерiальноi

допомоги сryдентам, клiнiчним ординаторам та аслiрантам, заохочення
кращих з них за успiхи у навчаннi, участь у громадськiй, спортивнiй i
наlковiй дiяльностi наказом ректора Унiверситету утаорюються
стипендiальнi KoMicii.

,Що складу стипендiальноТ KoMiciT входять: ректор Унiверситету,
проректори з науково-педагоriчноi роботи, декани факультетiв, проректор з

економiки, головний блrалrер га керiвники iнших вiдповiдальних Ja

пiлtотовк1 злобувачiв вишоi освiти пiлроздiлiв_ предсtавники optaHiB

студентського самоврядування) первиttних профспiлкових органiзацiй осiб,
якi навчаються. При цьому кiлькiсть осiб, якi лредставляют- у
стипендiальнiй KoMicii органи студентського самоврядування та IIервинних

профсrriлкових оргалiзацiй осiб, якi вавчаються, повинна становити не менше

нiж 50 вiдсоткi в склад1 с гипен лiальноi' t<oviciT.

Персональний склад стипендiальноi KoMicii Унiверситет5 щорiчно
визначаеться i затверджусться наказом ректора Унiверситету,

з



У своiй роботi стипендiальна комiсiя керуеться законами та iншими
нормативно-правовими актами, цо визначають права i обов'язки осiб, якi
навчаються, цим Положенням, стаryтом Унiверситеry.

За поданнями стицендiалъних комiсiй ректор Унiверситету затверджу€

ресстр осiб, яким лри,!начаюtься сrипендii'. в pzui, коли рiшення
стипендiальноi KoMicii не суперечить вимогам законодавства та правилам
llризначення стипендiТ, визначеним цим Полоrкенням.

Засiдання стипендiальцоj комiсii Унiверситету вiдбувасться за
потребою, але не менше двох разiв на piK. Засiдання вважасться дiйсним,
якщо на ньому присутнi бiльше половини вiд загальноi кlлькостt Ii члецiв.
Кожне засiдання оформлясться лротоколом, що пiдписусться головою та
секретарем KoMicii. Рiшення стипендiальноi KoMicii Унiверситету
у\валюсlься простою бiльшiстю tолосiв прис1 гнiх на засiланнi,

6. С t ипендiТ виплачуються один раз на мiсячь.

Особам, зазначеним у пiдпунктi I пункry l цього Порядку стипендiя
призначасться з першоlо числа viсяця. що наста( пiсля заьiнчення
семестрового контролю згiдно з навчальним ллаLном, на перiод до визначення

результатiв ЕаступноIо семестрового контролю, KpiM виладкiа, зазначених у
цьому Положеннi.

У разi зарахування Еа навчання осiб, зазначених у пiдпунктах 2 З

пункту 1 цього Положення, з дати, яка не збiгасться з [очатком каJ]ендарного
мiсяця, академiчна стипендiя виплачу€ться у cyMi. пропорчiйнiй кiлькостi
каJlендарних днiв. якi залишаюtься до закiнчення гакого мiсяuя.

У разi коли TepMiH закiнчення навrIання особи, яка отримус академiчну
або соцiальну стипендiю, наста€ до закiнчення мiсяця або стипендiат вибува€
з Унiверситету до закiнчення TepMiHy навчанняl йому виплачуеться стипендiя

у повному обсязi за останнiй мiсяць навчання.
У перiод тимчасовоi непрацездатностi, лiдтвердrкеноi довiдкою закладу

охорони здоров'я, особа отримуе академiчну або соцiальну стипевдiю у
призначеному iй розмiрi.

На час проходження практики стипендiат зберiгас право .{а оlримання
стипендii.

Стипендiатам, призваним на вiйсъкову службу у зв'язку з
оголошенняммобiлiзацii, впродовж перiоду перебування на вiйськовiй
слlжбi виплачусtься стипендiя 1 polMipi. встановленом) згiдно r циv
Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом
навчальному ceMecTpi.

Сtуленrаv Унiверсиrеrу_ якi вiдповiдно до HaKaT} рекгора поновленi на

навчання за державним замовленням) у разi ваявностi у них лрава на
призначення соцiальноi стипендiТ така стилендiя признача€ться за
процедурою та у строки, визначенi цим Положенням.



7. У разi,
Унiверситет не
або соцiальна
харчуваrrня.

коли студент мас право на безоплатне харчування, aJle

мас змоги його забезпечити, особi виплачусться академiчна
стипендiя без урахування зменшення ii' розмiру згiдно з

Стипендiатам, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB i проловжують

цавча]tня за денною формою (з вiдривом вiд виробництва), виплачуються

цомiсячна грошова допомога, передбачена законодавством) i стилендiя,

призначена згiдно з цим Положенням.
стипендiатам, якi постiйно лроживають на територii населеttого lrункту,

якому наданО статус гiрського, виплачуетьсЯ додаткова стипендiя у розмiрi
20 вiдсоткiв мiнiмальноi ординарноТ (звичайноi) академiчноТ стипендii

Унiверситету,
8, З vетою пiдвишення ?кит"гсвоlо рiвня ra зао\очення за 5спirи у

навчаннi, участь у громадськiй, спортивнiй i науковiй дiяльностi Унiверситет

мас право надавати матерiальну допомоfу та заохочення сryдентам,

клiнiчним ординаторам i аспiрантам, якi навчаються за державним
замовленням за денною формою навчання (з вiдривом вiд виробництва) за

рахунок коштiв, передбачених у кошторисi Унiверситету, затвердхtеному У
встановленому порядку,

Порядок використання коштiв, передбачених длJI надання матерiальноi

допомоги та заохочення, розробlrяеться Унiверситетом та затверджуеться

Вченою радою Унiверситету (додаток l ).

Стипендiальна комiсiя Унiверситету приймас рiшення цодо надання

матерiальноi допомоги та заохочення окремо щодо кожноi особи i кожнот

виплати.
9. Сryдентам, якi навчалися за державним замовJlенням i перебувають в

академiчнiй вiдlryстцi за медичними покzLзаFнями вiдповiдно до наказу

ректора, В MerKax коштiв, передбачених у кошторисi Унiверситету,

затвердженому у встановленому порядку, rчомiсяuя виплачу€ться допомога у

розмфi 50 вiдсоткiв мiнiмальноi ординарноТ (звичайноi) академiчноТ

стипендii.
студентам з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування, особам з ii числаJ а також особам, якi в перiод навчання у Bitti вiд

18 до 23 poKiB залишилиСя без батькiв, допомога виплачуеться 1 розмiрi
соцiальноТ стипендii, яку вони отримува[и до лочатку академiчноi вiдпустки

за медичними показаннями.
Зазначеним у цьому пунктi особюr, якi хворiють на туберttульоз,

допомоIа виплачу€ться rlрO,tягом 10 мiсяцiв з дня настання тимчасовоi

непраце tда r нос ti у полвiйноv1 розмiрi.

10. особи, якi згiдно iз Законом УкраiЪи "Про статус i соцiалъний захист

громадяцl якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи" мають

пiльги пiд час призначення стипендiТ, за рахунок коштiв" передбачених у

державномУ бюджетi на здiйснення заходiв з лiквiдацiТ наслiдкiв



Чорнобильськоi катастрофи, виплачуеться додаткова соцiальна стипевдiя у
встановленiй чинними нор\4ати вно-правовиvи aKr ами с1 vi.

11. Студенти, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти, якi
академiчну мобiльнiсть i зберiгають стаryс здобувачареалlз)тотъ право на

вищоТ освiти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з
вiдривом вiд виробництва) в Унiверситетi, протягом строку навчання за
програмою академiчноТ vобiльносti в iншому навчальном) закладi поза
межами УкраiЪи отримують стипендiю, призначену вiдповiдно до цього
Положення, у разi, коли умовами договору про навчання за проIрамою
академiчноТ мобiльностi, },кJIаденого ними з Унiверситетом, реryj]ярна
безповоротна фiксована фiнансова пiдтримка у грошовiй формi протягом
всього строку навчання за програмою академiчноi vобiльносli в iншоv1
навчаJъному закладi не передбачена або передбачена у розмiрi, що у
перерах}Еку на нацiональну грошову одиницю на дату укладення договору
про акалеviчн5 мобiльнiсть € меншою за розмiр стипендiТ. шо i1 призначено
особi вiдповiдно до цього Положення.

IL Акаdеллiчнi сmuпенdii в Унiверсumеmi

12. Академiчними стипендiями с:

1) стипендii, заснованi Президентом Украiни, Верховною Радою
Украlни, Кабiнетом MiHicTpiB Украiни (у тому числi iMeHHi), якi
призначаюlься студентам. аспiрантаr,л вищих навчальних закладiв за

результатами I1авчання за певним ocBiTHiM (освiтньо-квалiфiкалiйним)
piBHeM, розмiри та порядок призначення яких визначаються окремими
нормативно-правовими актами ;

2_1 орлинарн i (,lви чай н i ) академ i чн i cr и пендiТ:

3) стипендii у пiдвищеному розмiрi: стулентам, якi досягли особливих

успiхiв у навчаннi;

Розмiр академiчних стипендiй дrrя осiб, зазначених у пiдпутrктi 1пункry
1 цього Порядку, визначаеться виходячи з установленого Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни розмiру мiнiмальноi ординарIrоi (звичайноl) академiчцоi
стипендii з }рахуванням типу навчального закладу, умов навчання,

спецiальностi (напряму пiдготовки), успiшностi стипендiата.

У разi коли сtипендiаr \4ас лраво на призначення кiлькох акадеviчних
стипендiй, виплачуеться одна стилендiя найбiльшого розмiру, якщо iвше не

передбачене законодавством.

13. Унiверситет, у межах коштiв, передбачених для виплати стипендiй,
призначае академiчнi стипендiТ студентам згiдно з рейтингом успiшностi
(далi - рейтинг), шlо складасться на пiдставi об'ективних та прозорих
характеристик, прямих вимiрiв навчапьних досягнень здобувачiв вишоТ

ocBi ги з кожноi навчальноТ дисuиплiни i до якого включаються Bci сryденlи
6



Унiверситету, якi навчаються на певному факультетi за денною формою
навчання за вiдповiдними курсом та спецiальнiстю, навчaLпьним плацом.

Рейтинг сryдентiв, якi навчаються на одному факультетi Унiверситету за
ленною формою навчання за вiдповiдниvи курсо\4 1а спечiальнiсtю,
оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Унiверситеry не пiзнiше нiж через
rри робочих днi п;с,.tя лрийнятrя вiлповiдноtо рiшення сrипендiальною
комiсiсю.

Студент, який впродовж полереднього навчалъного ceмec,rpy оrримуt!ав
академiчну стипендiю i внаслiдок тимчасовоТ непрацездатностi,
пiдтвердженоТ довiдкою закладу охорони здоров'я, не склав семестровий
контроль у TepMiH, визначений навчilпьним [ланом, мае право на отримання
академiчноТ стипендiТ у розмiрi мiнiмальноi ординарноТ (звичайноТ)
академiчноТ стипендii Унiверситету. Рiшенням ректора Унiверситету таким
студентам встrIновлюеться TepMiH лiквiдацii академiчноi заборгованостi, але
не бiльш як мiсяць t дня припинення lимчасовоТ нелрацездатносr i. пiсля чого
ли lання призначення академiчноТ стипендiТ тако\4у сlудентовi вирiш;сться
на захальних пiдставах вiдловiдно до цьоIо Положення, У разi коли особi
призначена академiчна стипендiя, здiйснюеться rтерерахунок коштiв та
виплата академiчноi стилеЕдiТ у повному обсязi. Якцо стилендlат втрalтить
IIраво на цризначення академiчноТ стипендii, виплата такоТ стипендii
припинясться. вiлшколрання кошtiв. огриvаних гакою особою пiд час
лiквiдацii академi.тноi заборгованостi, не здiйснюеться.

Порялок фортrryвання рейтингу студентiв в Унiверситетi визначаеться
цим Положенням (правилами призначення стипендiй), затверджеItими
Вченою радою Унiверситеry вiдповiдно до Порядку призначення i виплати
стилендiй, затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12
липня 2004 р. N 882 <<flитання стипендiальЕого забезпеченая>(в редакцii
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 28.12.2016 Nлl050)за погодженням
з органом студентсъкого самовряд}ъання та первинною профспiлковою
органiзацiею осiб, якi навчаються (додаток 2).

При цьому повиннi бlти дотриманi TaKi обов'язковi вимоги:

затвердження i оприлюднення порядку формування рейтингу
здiйснюеться не пiзнiше нiж за тиждеЕь до початку нового навчаJrьноl,о року.
Протягом навчального року змiни до такого порядку не вносяться;

рейтинг, вiдповiдно до якого студентам призначаються i виплач)лоться
академiчнi стипендii протягом першого року навчаllня до llершого
семестрового контролю, формусться на пiдставi конкурсного балу,
отриманого ними пiд час вступу до Унiверситету. Рейтинги, вiдповiдно до
яких студен tа\] Унiверситеry призначаюlься i виплач}+оться акадеviчнi
стипендii протягом насц/пних навчаJIьних ceMecTpiB, складаються за

результатами останнього ЕавчaL.Iьного семестру за кожним факультетом
(вiддiленням), курсом (потоком) i за коrкною спецiальнiстIо (напрямом
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пiдготовки) на пiдставi успiшностi з кожного навчального предмета
(дисциплiни), практики, KlpcoBoi роботи, вивчення яких завершусться в

поточному ceMecTpi з }рахуванням участi у науковiй, громадськiй та

спортивнiй дiяльностi. При чьому скJrадова услiшностi становить 95

вiдсоткiв (коефiцiснт 0,95) рейтингового балу, а складова ylacTi у наlтовiй,
громадськiй та спортивнiй дiяльностi становить 5% (коефiцiент 0,05),

Проц"дурu визначення рейтингового балу, що визначае мiсце особи у
рейтингу, е однаковою для здобувачiв вищоj освiти, якi навчаються на

одному факультетi (вiддiленнi), Klpci за однiсю спецiальнiстю (напрямом

пiдготовки) в Унiверситетi;

навчальнi досягцення (успiшнiсть) з вивчення навчального предмету
(дисциплiни), практики, курсовоi роботи тощо вимiрюються у 200 бальнiй

шкалi оцiнювання вiдповiдно до (Положення про органiзацiю освiтнього

процесу у Львiвському нацiональному медичному унiверситетi iMeHi ,Щанила

Галицького);

визнача€ться дiапазон балiв, що ix може отримати особа, яка на дату
закiнчення семестрового контролю згйно з навчальним планом протя,ом

навчального семестру не виконаJIа вимоI навчального плану з певного

IIавчаJIьного предмета (лисчиплiни) за мiнiмапьними критерiями,

Встановпюсться, що особи, якi вiдповiдають зазначеним критерiям. мають

незаловiльнi результати навчання;

до рейтинry не включаються особи, якi:

- протягом наtвчzlJlьного семесlру до початку поточного семестрового

контролю, визначеного наtsча.]rьним планом, графiком навчального лроцесу i

наказом <Про проведення екзаменацiйноi ceciT>, з будь-якоIо навчацIьного

предмета (дисчиплiни) набрали менпry кiлькiсть балiв, нiж визначена в

УЪiверситетi межа незадовiльного навчання: З,0 (72 баллl, якщо формою
пiдсуйкового контролю с екзамен або диференцiйований залiк i l20 балiв для

дисциплiн, що завершуються залiком за 200 бальною шкалою оцiнювання),

рiшенням ректора Унiверситету таким студентам мо)ке встановлюватися

TepMiH, впродовж якого вони можуть покрацити результати навчання, 
'UIе 

не

бiльш як до дати початку наступноIо навчального семестру згiдно з

навчальним плаfiом за вiдповiдною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки), У
разi коли у визначений строк академiчна заборгованiсть* не лiквiдована,

здобувач вищоi освiти пiдлягае вiдра"хуванню з числа осiб, якi навчаються за

державним замовленням;

- пiд час екза.пrенацiйноi cecii з будь-якого навчаJIьного предмета

(дисциплiни) отримали меншу кiлькiсть балiв, HirK 50, або не з'явились на

екзамен без поважноi причини;

- мають навчаJIьне навантаlкення у кредитах траясферно-

наrtопиччвальноi системи на поточний навчальний piK у обсязi, меншом1 HirK



норматив, встановлений навчzLльним плаЕом для вiдповiдного факупьтету,
курсу та спецiальностi (напряму пiдготовки);

- станом на перше число мiсяця, що наста€ пiсrrя закiнчення
семестрового контролю згiдно з навчальItим планом, мають академiчну
заборгованiсть*;

- пiд час семестрового контролю здiйсrrювали повторIле складання
контрольних заходiв з метою покращевня отриманих ранiше оцiнок**;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
плаltомJ не склали семестровий KoHT poль з будь-якоIо навчальЕого предмета
(лисциплiни).

перед початком пiдведення пiдсумкiв кожного семестрового контролю
Вчена рала Унiверситет1 з ypax)BaHtutM видаrкiв на сrипендiальне
забезпечення, затверджених Унiверситету у встановленому порядку,
визначае однаковий дJu{ Bcix факультетiв (вiддiлень), KypciB та

спецiальностей (напрямiв пiдготовки) лiмiт стипендiатiв, яким буде

призначатися академiчна стипендiя за резупьтатами такого семестрового
контролю. I{ей показниК встановлюетьсЯ у вiдсотках (у лiапазонi вiд 40 до
45) фактичноi кiлькостi сryдентiв леннот форми навчання, якi навчаються за

державним замовленням на певному факультетi (вiддiленнi), Klpci (потоцi) за

певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) станом на перше число мiсяця,

наступного за датою закiнчення семестрового контролю згiдно з

навчrL,Iьцими планами для вiдповiдних факультетiв (вiддiлень), KypciB
(потокiв) та слецiальностей (напрямiв пiдготовки).

Перед початкоv пiдведення пiлсумкiв ceмecTpoвoto контролю за лругий
семестр вiдповiдного навчального роLт також встановлюсться лiмiт осiб, якi
зараховаяi на перший pik навчання i яким до першоIо семестрового

контролю буде призначатися академiчна стипендiя на пiдставi конкурсного
балу, здобlтого пiд час встl.пу до Унiверситету.

14. Виплата стипендii студентам Унiверситеry, якi реалiзували [раво на
академiчну мобiльнiсть при одночасному збереlкеннi стаryсу здобувача

вицоi освiти за державниМ замовленням за денною формою навчання в

Унiверситегi за основним мiсцем навчання i He оTриvlвали реr5,rярноТ
безповоротноi фiксованоi фiнансовоi пiдтримки у грошовiй формi лрот,lгом

всього строку навчання за програмою академiчноТ мобiльностi в iншому
навчаJIьномУ закладi вiдповiдно до пункту 11 цього Положення,

здiйснюсться:

у разi, коли строк навчанця в iншому навчаJIьному закJIадi не перевищус

одного семестру, у розмiрi, що призначений стипендiаry Унiверситетом за

основним мiсцем навчання за резуIьтатами останнього семестрового

контролю вiдповiдно до цього Положення;

9



у разi, коли строк навчання в iншому навчапьному закладi перевищу€

один семестр, 
- 

протягом першого семестру навчаннJI в iншому

навчаJIьномУ закладi У розмiрi, що призначений стипендiату Унiверситетом
за основним мiсцем навчання за результатами останнього семестрового

контролю вiдповiдно до цьоtо Положення.

Пигання подальшого приJначення сгилендiТ вирiшlгtься
стипендiальною комiсiею пiсля повернення здобlъача вищоТ освiти до
унiверситеry за основним мiсцем навчання за таких умов:

визнання результатiв, отриманих пiд час навчання за lrрограмою

академiчноi мобiльностi в iншому вищому навчальному закладi, не призвело

до збiльшення строку навчання особи за вiдповiдним ocBiTHiM ступенем
(освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM) та спецiальнiстrо (напрямом пiдготовки)
порiвняно з нормативним;

у разi наявностi за результатами навчання за програмою академiчлоТ

мобiльностi у здобувача вицоi освiти академiчноi заборгованостi*; така

заборгованiсть повинна бути лiквiдована у встановле}tому законодавством

порядку до закЬчення першого пiсля повернеItня особи семестрового

контролю згiдно з навчаJIьним планом за вiдповiдним к}?сом та

спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) в Унiверситетi за основним мi;цем
навчання.

якщо на дату закiнчення лершого пiсля ловернецня сryдеЕта

семесl,рового контролю згiдно t навчальним плано\4 за вiлповiлним курсоv

та спецiальнiстю (налрямом пiдготовки) в Унiверситетi за основним мiсцем

навчання здобlъач вищоi освiти не мае академiчноi заборгованостi+, питання

призначення сrипендiт вирiшlсrься стипендiальною коviсiсю вiдповiдно до

цього Положення на ,агaцьних пiдсlавах.

У paзi коли строк навчання сryдента в iншоvу навчальноvу закладi

перевищував один семестр i така особа лiквiдувала академiчну

заборгованiсть вiдповiдно до абзацу шостого цьоIо пункry. та у разi
noanlr"roao рiшення стипендiальноТ KoMiciT особi виплачуетъся стипендiя,

шо не була виплачена за весь перlод ii навчання за програмою акадеvi,tноj

мобiльностi в iншому навчалъному закладi на територiТ УкраiЪи чи поза i1

межами, у повному обсязi,

15, Академiчна стипендiя у мiнiмальному розмiрi призначаеться:

студентам, якi в межах лiмiry стипендiатiв, визначеного вiдповiдно до

пункry l3 цього Положення, згiдно з рейтингом займають вищi лозицi1;

студентам 11ершого року навчаIrня до першого семестрового контролю

на пiдставi конк)рсного балу. оtриvаноtо пiл час всrупу ло Унiверсигет1, в

межах лiмiry стипендiатiв, визнаltеного вiдповiдно до п},нкту l3 цього

Положення.
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16. Розмiр академiчноi стипендii, призначеноi згiдно з пунктом 15 цього
Положення, збiльшуеться на 45,5 вiдсоткаt** у разi, коли за результатами
навчання студенти Унiверситету вiдповiдно до рiшення стипендiальноТ
KoMicii займають найвищi рейтинговi позицiТ i мають право на призначення
академiчнлв сrипендiй за особливi успiчл у навчаннi.

I7. Акадеviчна стипендiя клiнiчниv ординатора\4. аспiранlам i

доктораIIтам, якi навчаються за денною формою (з вiдривом вiд
виробництва), установлюеться у розмiрi 90 вlдсоткiв++* вiдповiдного',
посадового окJIаду, визначенtll,о за схемою посадових окладiв (i урахуванням
насryпних змiн в оплатi працi на вiдповiдних посадах), а саме:

викладача - для клiнiчних ординаторiв i аспiрантiв:
професора для докr opaHTiB.

Розмiр стипендii докторанта збiльшуеться на розмiр доплат за наявний
науковий сryпiнъ або вчене звання, встановлених у граничних розмiрах
lгiдно з нормативно-правовими акгами. у разi. коли вiдповiднаосвitньо-
наукова (наукова) програма за профiлем збiгаеться з на}ковим ступенем або

вчени\4 званняv. У разi наявностi у док,tоранта кiлькох наукових cllTeHiB
(вчених звань) доплата встановлюеться за вищим науковим ступенем
(вченим Jвання\4). Пиrання про вiдповiднiсlь на}кови\ сtупенiв. вчених

звань профiлю ocBiTHbo-HayKoBoi (HalKoBoi) програми вирlшу€ ректор
Унiверситеry, Щокументи, що засвiдч)тоть наявнiсть наукового ступеня,
вчеЕого звання, повиннi вiдповiдати нормам та вимогам, передбаченим
законодавством.

Клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторацти мають право на робоry у
режимi неповного робочого часу (але не бiльш як на 0,5 ставки за займаною
посадою). При цьому академiчна стипендiя, призначена вiдповiдно до цього
Порядку, виплачуеться у повному обсязi.

клiнiчниv ординагорам. аспiранrам. докlоран tам. якi поьовили
навчання пiсля наданоi iM в установленому порядку перерви у навчаннi. та
аспiрантам або докторантаrrл, яким в установленому порядку продовжено
строк навчання в аспiрантlрi або докторанryрi, академiчна стипецдiя
призна.tа€ться на весь настl.тlний перiод навчання,

Клiнiчним ординаторам, аспiрантам, доктораIrтам, як1 реалlзlтоть право

на академiчну мобiльнiсть при одночасному збереженнi стаryсу здобувача
вищоi освiти/наукового ступеня за денною формою навчання (з вiдривом вiд
виробництва) в Унiверситетi i не отримують регулярноi безловорс,тноi

фiксованоi фiнансовоi пiдтримки у грошовiй формi протягом всього строку
навчанця за програмою академiчнот мобiльностi в iнtлому навчальцому

закладi вiдповiдно до пункту 11 цього Положення, виплата стипендiТ

зупиня€ться на строк навчання в iншому навчальному закладi.

питання виплати стипендii вирiшуеться стипендiальцою комiсiею пiсля

повернення такоТ особи до Унiверситету за основним мiсцем навчання на
11



rriдставi рiшення вiдповiдцоi кафедри Унiверситету або наукового вiддiлу
Унiверсиlеlу за рез)льlаlами ро]Iляд) письмового звiгу здобувача вишоi
освiти/наукового сryпеня. Обов'язковою ),мовою IIрийняття стипендiальною
комiсiею позитивного рiшення про виплаry стипендii е вимога, що визнанЕя

результатiв, оц)иманих пiд час навчання за програмою академiчноi
мобiльностi в iншому навчаJlьноtt{у закладi, не призвели до збiльшення
строку навчання особи у клiнiчний ординаryрi, аспiрантурi, докторанryрi в

Унiверситетi за основним мiсцем навчання порiввяно з нормативним, У разi
прийняттЯ зaLзначеногО рiшеннЯ стипендiальноi KoMicii клiнiчному
ординатору, аспiранту, доктораflту виплачу€ться стипендiя, що не була
випJIачена за весь перiод ItавчаЕня за rrрограмою академiчноi мобiльностi в

iншому навчальному закладi на територii Украiпи чи поза i1 межами. у
повному обсязi.

III. Соцiспьнi сmuпенdii в Унiверсumеmi

18. Соцiальна стипендiя у розмiрi та лорядку, визтJаченому Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи, в обов'язковому порядку виплачуеться студентам
Унiверситету, якi за результатами навчального семестру не мають
академiчноi заборгованостi*. незадовi,тьних ре;ультатiв навчаняя. включенi

до рейтингу вiдповiдно до цьоIо Положення та належать до однiс1 з таких
категорiй:

1) дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ix
чtlсла, а також особи, якi в перiод навчання у вiцi вiд 18 до 23 poKiB

залиши;rися без батькiв;

2) особи, якi згiдно iз Законом УкраiЪи "Про стаryс i соцiальний захист
громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи" мають
пiльги пiд час призначення стипендii;

З) особи, якi вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни "Про пiдвищенвя
престижностi шахтарськоТ працi" мають прzrво на rтризЕачення соцiальних
стипендiй;

4) особи, яким Законом Украiни "Про внесення змiн до деяких законlв
УкраiЪи щодо державноТ пiдтримки 1,^lасникiв бойових дiй та ilHix
дiтей, дiтей, один iз батькiв яких загин}ъ у районi проведення
антитерористичНих опералiй, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або пiд час

внутрiшньомасових акцiй громадянського протесry, дiтей, заресстрованих як внутрlшньо
перемiщенi особи, для здобуття професiйно-техлiчноТ та вищоi осriти"

дlтеи,

гарантуеться призначення соцiальноi стипендli.

19. Особи, зазначенi у пунктi 18 цього Положення, якi вперше

претендуютЬ або поновлюють лраво на призначення соцiапьноi стипендiТ,

подаюlь до стипендiальноТ KoMiciT 1 всIановленом) порялк1 вiлповiдне
письмове звернення iз зазначенням дати та доку\,{енти_ шо пiдтверлrк5юtь Тх
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право на отримання rriльг та гарантiЙ на стилендiальне забезпеченпя згiдно з

цормативно_правовими актами.

Якщо стипендiальна комiсй влерше розгляда€ питанIlя про призначення
особi соцiальноi стипендiТ i при цьому заявник мае право на призначення
соцiальноi стипендii одночасно за кiлъкома пiдставами, визначеними
пунктом 18 цього Положення, за вiльним вибором особи у письмовому
rBepHeHHi заJначасться тiльки одна пiдстава для при]начення liльки однiсТ
соцiальноТ стипендii,

Стипендiальна комiсiя протягом трьох робочих днiа з дня отримацня
письмового звернення прийма€ рiшення щодо наявностi в особи права на
отримацня стипендiТ. У разi прийняття стипендiальною комiсiсю позитивного
рiшення вiдповiдна соцiалъна стиrrендiя виплачуеться з дати звернення,

20. У разi. коли за реlультатаvи навчання 5спiшнiсlь сrуленriв.
зазначених у п}ъктi l8 цього Положення становить 5 балiв за п'ятибальною
шкалою оцiнювання з кожлого навч€LJIьного предмета (дисциплiни),
отриманих пiд час семестрового контроJIю, студенти Унiверситету
вiдповiдно до пункту 13 цього Положення займають найвищi рейтинговi
rrозицii i мають лраво на призЕачення академiчних стипендiй за особливi
успiхл у навчаннi у межах устаIlовленого лiмiту стипендiатiв, додатково до
соцiальноТ стипендii, що виплачуеться таким особам згiдно з пунктом 18

цього Положення, за рахунок коштiв, передбачених Унiверситеry для
виплати академiчних стипендiй, здоб}ъачу вищоТ освiти виллачуються
кошти, що скJIадають рiзницю MilK розмiром академiчноТ стипендii, що
призначаеться студентам Унiверситету, якi займають у рейтинry найвищi
позиuii i мають право на при]начення академiчних сгилендiй за особливi
успiхи у навчаннi, та розмiром соцiальноi стилендiТ, що випJIачусться у
встановленому законодавством порядкуМiнсоцполiтикиособам, якi
належать до оI1pемих категорiй громадянJ яким на пiдставi законодавчих
aKTiB наданi державнi пiльги i гарантiТ з виплати соцiапьних стипендiй,

21. Особам, зазначеним у пунктi 18 цього Положення, якi мають право
Еа призначення соцiальних стипендiй згiдно з цим Положенням, розмiр
соцiальноi стипецдii, визначеноТ вiдповiдно до пунктiв 18 i 20 цього Порядку
збiльшусться:

студентам, якi е iнвалiдами по зору i слуху, на 50 вiдсоткiв*{'*
мiнiмальноТ ординарноТ (звичайноi) академiчноТ стипендii Унiверситету;

студеЕтам Унiверситеry з числа осiб, що входили до складу вiйськових
формрань i la рiшенням вiдповiдних державних optaHiB налравленi лrLя

J.lacTi в операцi_тх з пiдтримання миру i безпеки або вiдрядженi до держав. в

яких велися бойовi дii, 30 вiдсоткiв*++.

* Академiчяа заборгованiсть виникас у разi, коли:
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протягом навчмьtlоlо семестру до початку потоrIЕого семестрового контролюj
визначеЕого ЕавчмьIlим плfi{ом, особа з будь-якого Еавчмьного предмета (дисциплirrи)
набрала меЕше бмiв, Еiж визначеItа в УЕiверситетi межа незадовiльrrого навчапня;

пiд час семестрового коfiтролю з будь-якого пaвчatльIlоaо прелмета (лисчиплirrи)
особа отримма меЕше бмiв, нiж визвачена в Уяiверситетi межа незадовiльЕого IлавчаЕIiя,

** Абзац п'ятвадцятий пуrкту 13 цього Порядку застосовусться починfuочи iз
семесцового коrtтролю за д)гий семестр 2016/17 Еавчмьного року,

**j* У разi (оли розмiр стипеЕдii, розра.(овмий вiдповiдно до цього Полоr(ення,
визtlачеЕий у гривнях з копiйками, po]Mip тако] стилендii заокр}тлюеться до Еайближчого
цiлого числа, бiльшого за розрах}.Екове,

Перший проректор
з науково-педагогiчЕоi роботи проф. М.Р.ГжегоцькиЙ

Проректор з науково-педагогiчноi роботЙ 2 -, -л|оф. А.В.Магльований

Проректор з науковоi роботи

Проректор з економiки

Головний бlхгалтер ё!4,

проф. М.К.Хобзей

У.В.I{ап

€.[.Якубовська

,Щиректор коледжу

Юрисконсульт

Голова студентсько'i ради студентського
самоврядуванця унiверситеry

Голова первинноi профспiлковоТ
Органiзацii унiверситету

,.1../ - П.И.-[tr зьмiнський

--_a//rv7
М.Г.Мiнасв

М.LВащенюк

Т.Ю.Пацюрко
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,Щодаток 1

[о <Положення про порядок призначення i виплати стипендiй студентам,
клiнiчниМ ординаторам,аспiрантаМ i докторантам у Львiвському
нацiональному медичному унiверситетi iменi,Щанила Галицького>>

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ Д"lUI НАДАННrI МАТЕРIАЛЬНОi ДОПОМОГИ

ТА ЗАОХОЧЕНЕЯ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОI ОСВIТИ
У ЛЬВIВСЬКОМУ НАЦIОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ

УНIВЕРСИТЕТI IMEHI ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

1. Правила надалня матерiалъноi допомоги та заохочення здобувачам

вищоi освiти в Унiверситетi cTBopeHi з метою формlъання реестру осiб, якi
пр етендlтоть на ix отримання.

2. Порядок використання коштiв, передбачених для надання

матерiальноi допомоги та заохочення розроблясться Унiверситетом та
затверджуеться Вченою радою.

З. Матерiальна допомога надаетъся
та заохочення за 5спiхи 1 навчаннi.
спортивнiй дiяльностi. Унiверситет

з метою пiдвищення життевого рiвня
участь у науковiй, громадськiй i

мае право надавати матерiальну

допомогу:

- студентам;

- клiнiчним ординаторам;

- аспiрантам, якi навчаються за державним замовJтенням за денцою

формою навчання (з вiдривом вiд виробництва) за рахlнок коштiв,

передбачених у кошторисi Унiверситеry, затвердженому у встановленому

порядку.

4. Стипендiальна комiсiя Унiверситеry приймас рiшення щодо надання

матерiальнот допомоги та заохочення окремо щодо кожяоi особи i кожноi

аиплати.

5. Щ,rя надання матерiальноТ допомоги та заохочення формуеться реестр
осiб, що складаеться на пiдставi наступних критерiiв:

- особливi здобутки та досяIнення у рiзних сферах стулентського життя;

- вiдмiннiуспiхи у навчаннil

- участь у на}ково-дослiднiй роботi;

- громадська активнiсть;

- пiдвищення rrtиттсвого рiвня малозабезцечених осiб,
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6. Категорii здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi, яким може бути
надана матерiальна допомога та заохочення:

- за вищим балом з дисциплiн, що вхомть до професiйноТ пiдготовки;

- за виlциN{ ба,цом з дисцип,,liн. що входять ло природнtrчо-наlковоi
пiдготовки.

до рейтингу не включаються особи, якi:

- протягом навчilJIьного семестру до початку поточного семестрового
контролю, визначеного навчаrrьним планом, графiком навчаJIьного процесу i
наказом (Про проведеЕня екзаменацiйноi cecib, з будь-якого навчаllьного
предмета (лисчиплiни) набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж визначена в

Унiверситетi межа незадовiльного навчання: З,0 (72 бали, якцо формою
пiдсумкового контролю € екзамен або диференцiйований залiк i 120 балiв для

дисциплiн, що заверш},]оться залiком - за 200 бальною шкалою оцiнювання).
рiшенням ректора Унiверситету таким студентам може встановлюватися
TepMiH, впродовж якого вони MoxiTTb покращити результати навчання, ыIe не

бiльш як до дати початку наступного навчальflого семестру згiдно з

навчаJIьним плчlном за вiдповiдною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки). У
разi копи у визначений строк академiчна заборгованiсть+ не лiквiдована,

здобувач вищоi освiти пiдлягае вiдрахуванню з числа осiб, якi навчаються за

державним замовленням;

- пiд час екзаменацiйнот cecii з будь-якого навчального предмета
(дисчиплiни) отримали меншу кiлькiсть балiв, HirK 50, або не з'явились на

екзамен без поважноi rrричини;

- мають навчz[льне наванта]кення у кредитах трансферно-
накопичувальноi сисlгеми на поточний навчалъний piK у обсязi, менrлому нiж
норматив, встановлений навчальним планом для вiдповiдного факультету,
курсу та спецiальностi (напряму пiдготовки);

- стаЕом на перше число мiсяця, що настас пiсля закiцчення
семестрового контролю згiдно з навчаJIьЕим планом, мають академiчну

заборговалiсть*;

- пiд чаС семестрового контролю здiйснювали пов:горIlе складання

контрольних заходiв з метою локращеItня оц)иманих ранiurе оцiнок**;

- до дати завершення семестрового контропю, визначеного навчальним

планом] не склали семестровий коtIтроль з будь-якого навчaUIьного [редмета
(лисчип,,riни),

+ Акаделлiчна заборговдIiсть вtlЕикае у разi, коли:
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протяaом ЕaвчшIьЯого семестрУ до початку поточЕого семестрового коlrтро,IIю,

вйзЕачеIlого назчмьним плaшIом, особа з будь-якого Еавчмьного предмета (лисцптrлiни)

Еабрапа меЕше бмiв, нЬк визяачена в Увiверситетi межа везадовi:rьного lrавчмtiя;

пiд час семестрового коЕтроJIю з будь-яко.о Еaвчмьного предмета (дисцип,tiпи)

особа отримала меЕше бмiв, вiж визпачепа в yHiBepcиTETi мФка Еезадовiльного ЕавчаIIня,

** Абзац п'ятlrадцятий п},Екту 1з цього Порядку застосовуеться почшtаючи iз

семестрового коIlтролю за другий семестр 2016/17 Еавчмьного року.

Перший проректор
з науково-педагогiчноi роботи
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Голова студентськоi ради студентського
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,Щодаток 2

[о <полоrкення про порядок призначення i виплати стипендiй студентад{,

клiнiчцим ординаторам,аспiрантам i докторантам у Львiвському
нацiональному медичному унiверситетi iMeHi .Щанила Гапицькогоrr

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПIШНОСТI СТУДЕНТIВ
Д"]UI ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМIЧНИХ СТИПЕНДIЙ

У ЛЬВIВСЬКОМУ НАЦIОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ
}'НIВЕРСИТЕТl iMeHi ЩАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

l. Заl альнi положення

1. Порядок формування рейтингу успiшностi сryдентiв у Львiвському

нацiональному медичному унiверситетi (лалi - Унiверситет) для призначення

академiчних стипендiй (далi - Порялок) розроблено вiдповiдно до (Порядку

призначення i виплати стипендiй>, затвердженоIо Постановою Кабiнету

MiHicTpiB УктаiЪи вiд 12 липня 2004 р. N9 882 (в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня 2016 р. No l050<.Щеякi литання

стипендiального забезпечення>) (далi - Порядок КМУ).
2. I{ей Порядок розповсюджуеться в Унiверситетi на здобрачiв вищоТ

освiти, якi нzвчаються за державним зzlмовленням, за денною формою
навчання ступеня магiстра, освiтньо-квалiфiкацiйних piBHiB спецiалiста,

моrlодшого спецiалiста 1 використовусться для розробки Правил призначення

академiчних стипендiй в Ун iверситетi.

Правила призначення академiчних стипендiй в Унiверситетi

затверджуються Вченою радою за погодденням з органом студентсrliого

самоврядування та первинною профспiлковою органiзацiсю осiб, якi

навчаютьсяJ а також оприлюднюються не пiзнiше нiж за тиждень до початку

навчапьного семестру. У 201,611'7 навчальному роцi Правила призначенЕя

академiчних стилендiй в Унiверситетi затверджуються до 15 лютого 2017

року.
J. Цей Порялок не с]ос)( Iься академiчних сrипендiй осiб:

якi навчаються згiдно з угодами, укладеними мiж Унiверситетом та

фiзичними або юридичними особами, стипендii яким можуть виплачратися

за рахунок коштiв таких осiб, якщо це передбачено умовами укладеноТ угоди;

якi с iноземцями i навчаються в унiверситетi згiдно з угодами про

мiжнародну академiчну мобiльнiсть, виплата стилендiй яким може

здiйснюватися за рахунок власних надходкень вiдповiдного навчаJrьного

закладу.
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4. Унiверситет вреryльову€ деякi питання на власний розсуд за }мови
дотримання rrоложень Закону УкраiЪи (Про вищу ocBiTy>> та вiдповiдних
aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи.

II. Стицендiальний фонд
1. Унiверситет цомiсячно розрахову€ стипендiальний фонд для

[ризначення академiчних стипендiй на ocHoBi рейтингу услiшностi
здобувачiв вищоi освiти з урахуванням:

розмiрiв академiчних стипендiйJ затверджених у
порялк1 Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни:

видаткiв на виплату академiчних стипендiй,
Унiверситеry у встановленому порядку;

затвердженого ректором Унiверситету реестру
установленому порядку призначенi академiчяi стипендiТ
ос ганнього навчzlльного се\lестру. та Тх успiшностi:

встаноаленоNlу

затtsерл)riен их

осiб. якиN1 в

за результата]{и

реестру осiб, якi вiдповiдно до рiшення ректора Унiверситету протягом
певного перiоду зберiгають право на отримд{ня академiчних стипендiй.

2. Мiсячний обсяг стипендiального фонду Унiверситеry забезлечуе

виплату академiчних стипендiй:
встановленому лiмiry стипендiатiв;
за особливi успiхи у навчаннi, у тому числi, заснованих Президентом

Украlни, Верховною Радою Украiни, Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, розмiри
та порядок призначення яких визначаються окремими нормативItо-

правовими актами;
особам, призваним на вiйськову службу у зв'язку з оголошенfiям

мобiлiзацiТ, протягом строку перебування на вiйськовiй службi, i яким
виплачу€ться академlчна стипендlя у розмlр1, встановленому за результатами
навчztння в останньом) перед при]овом навчальном) ceMecTpi:

особам, якi протягом поперодцього навччцьного семестру отримували
академiчну сrипендiю i внаслiдок rиvчасовоТ нелрачезлатностi.
пiдтвердженоi довiдкою закладу охорони здоров'я, не склаJIи семестровий
контроль у строк, визначений навчальним планом, а також, перерах)нок
коштiв та виплаry академiчноi стипендii у повному обсязi в разi i'i

призначення лiсля лiквiдацii академiчноi заборговатlостi пiсля припинення
тимчасовоi непрацездатностi ;

особам, якi реалiзували право на академiчну мобiльнiсть, i щодо яких
стипендiальною комiсiею прийнято позитивtIе рiшення стосовно виплати у
повному обсязi академiчноТ стипендii, яка не була виплачена за весь лерiод ix
навчання за програмою академiчноТ мобiльвостi в iншому навчальному
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закJ]адi на територii УкраiЪи чи поза i'i межами вiдповiдно до абзацу восьмого

tIункry 14 Порядку КМУ.

розраховусть ся

Унiверситету у

зобов'язань з виплати академiчних стипендiй студентаI4, сформованих

ocHoBl

щомiсячно з урахуванням:
видаткiв на стипендiальне забезпечення, затверджених

встановленому порядку;

З, Стипендiальний фонд для призначення академiчних стипендiй на

реитинIу успiшностi студентiв Унiверситеry

ранiше сформованих зобов'язань з виплати академiчних стипендiй

студеltтаi,l:

у IIоточЕому мlсяц1.

4. .Що ранiше сформованих належать зобов'язання з виплати

академiчних стипендiй студентам:

ранiше сформоваяi на ocHoBi рейтингу успiшностi сryлентiв;

перел особами. якi с iноземцями i навчаються в лержавних або

ком)лальних навчальних закладач вiдповiлно ло мiжнаролних логоворiв

УкраiЪи або aKTiB Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, i виплата стипендiй яким

здi й снюються вiдповiдно до зазн ачених док),тлентi Bi

перед особами, призваними на вiйськову слухtбу у зв'язку з

оголошенням мобiлiзацii, протягом строку перебування на вiйськовiй службi,

яким ви[пачуеться стипендlя у розмlрl, встановлецому за результатамц
навчання в останньо\4} перед призово\4 навчальном) сеr,tесгрi:

перед особами, якi впродовж [опереднього навчальцого семестру

отримували академiчн1 с ги пендiю i внаслiдок тимчасовоТ непраuездаl нос t i.

пiдтвердженоi довiдкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий

контроль у строк, визначений навч€l-JIьIiим планом, а TaKolt в разi
призначення академiчноТ стипендii пiсля лiквiдацii академiчноТ

заборгованостi, якщо здiйснюеться перерахунок коштiв та виплата

академiчноi стипендiI у повному обсязi за попереднi мiсяцi;

перед особами, якi реалiзl,ъали прzrво на академiчну мобiльнiсть, цодо
яких прийнято позитивне рiшення стипендiальноi KoMicii про виплату в

повному обсязi стипендiТ, що не була виплачена за весь перiод ix навчавня за

програмою академiчноi vобiльносгi в iншоv5 наачальному закладi на

територii УкраiЪи ,ти поза i"l межами вiдповiдно до абзацу восьмого пlнкту 14

Порядку КМУ;
щодо заборгованостi з виплати стипендii, яка не була виплачена на

початок поточного мlсяця.
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При розрахунку стипендiального фонду враховуеться лрипинення

зобов'язаць з виплати академiчних стипендiй студентам у встановлених
законодавством випадках.

5, !,о зобов'язань з виплаlи акадеviчних сtиленлiй студентам.

сФор\4ованих у ло]очному мlсяцI. належать:

сформованi в поточному мiсяцi на ocHoBi рейтинry услiшностi
сryдентiв за результатами семестрового контролю до мiсяця, в якому

закiнчусться складання Еаступного семестрового контроj]ю або закiнчення

навчання включно, або на лоточний мiсяць;
сформованi в поточному мiсяцi леред особами, якi мають trраво на

призначення академiчноi стипендii лiсля лiквiдацiТ академiчноi
заборгованостi до мiсяця, в якому закiнчустъся складання наступного
семестрового контролю або закiнчення навчання включно, або на лоточний
мiсяць;

сформованi в поточному мiсяцi перед особаrлtи, якi були ранiше
призванi на вiйськову службу у зв'язку з оголошенням мобiлiзацii, якrцо

таким студентам було призначено академiчну стипендiю за резупьтатами
семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до мiсяця
завершення наст}цIного семестрового коttтролю включно або завершення

навчання, а також в iнших випадках, передбачених законодавством.

III. Лiмiт стипендiатiв
l. Лiмiт стипендiатiв визначае частку студентiв денноi форми навчання,

якi навчаються за державним замовленням на певному факультетi. Klpci за

певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки), i набувають Irраво на
призначення академiчноi стипендii до мiсяця завершенЕя наступного
семестрового контролю включно або завершення навчання.

Роlрiзняюгь raKi види лiмiтiв с гипендiаliв:
загальний лiмiт стипендiатiв - однаковий для Bcix факультетiв. KypciB

та спецiальностей (напрямiв пiдготовки), лiмiт стипендiатiв, яким буде
призначатися академiчна стипендiя за резупьтатами семестровоIо контролю
на ocHoBi здобутого ними рейтингового балу, вкJIючаючи академiчну

стипендiю за особливi успiхи в навчаянi;
лiмiт стипендiатiв-вiдмiнникiв, яким буде призначатись академiчна

стипендiя за особливi успiхи в навчаннi на

рейтингового бапу (мохе встановлюватись рiзний
спецiальностей (напрямiв пiдготовки));

лiмiт першокурсникiв-стипендiатiв, якi зараховалi на перший piK

навчання i яким до першого семестрового контролю буде призначатися

ocHoBi здобутого ними

для факультетiв, KlpciB та
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академiчна стипендiя на пiдставi конк)Фсного балу, здобутого пiд час вступу

до наачаJlьного закJIаду.

Лiмiти стипендiатiв встановленi Вченою радою Унiверситету перед

початком пiдведення пiдсумкiв кожноfо семестрового контролю. Лiмiт
першокурсникiв-стипендiатiв встановлюеться до 1 лигtня по[ереднього
навчаJIьIiого року.

2. Загальний лiмiт стипендiатiв встановлю€ться у вiдсотках (в дiапазонi
вiд 40 до 45) фактичноi кiлъкостi сryдентiв денноi форми навчання, як1

навчzlються за державним замовленням на певному факультетi, Klpci за

певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) станом на перше число мiсяля,
наступного за датою закiнченвя семестрового контроJtю згiдно з

навчапьними планами для вiдповiдних факультетiв, KypciB та спецiальностей
(напрямiв пiдготовки).

З. Конкретна кiлькiсть стипендiатiв (включаючи академiчяу стипендiю
за особливi успiхи в навчаннi) визначасться стипендiаJlьною комiсiею на
певному факультетi, Kypci за певною спецiальнiстю (напрямом лiдготовки)
шляхом округлення до цiлого числа в бiк зменшення доблку лiMiTy
стипендiатiв на фактичIrу кiлькiсть студентiв денноi форми навчавня, якi
навчаються за державним замовленням на певIlому факультетi. Kypci за

певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) станом на перше число мiсяця,
наступного за датою закiнчення семестрового контролю або приступили до
навчання через десять днiв пiсля його початку (для першок}рсникiв).

У разi одночасноТ наявностi на певному факультетi, Kypci за левною
спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) студентiв, якi навчаються за повI]им та
скороченим термiнаrr.rи навчання, лiмiти стипендiатiв для них розраховуються
окремо. За рiшенням стипендiальноi KoMiciT спiльно може бути розраховано
лiмiт стипендiатiв дrя рiзних KypciB та,/або факультетiв за певцою
спецiальнiстю (напрямом пiдготовки), якщо вiдповiднi студенти складаJIи

семестровий контроль за однаковим навчальним планом.
У разi наявностi двох осiб на Klpci за певною спецiальнiстю (напрямом

пiдготовки) кiлькiсть стипендiатiв складае одну особу.
За наявностi на Kypci однiсi особи за певflою спецiальнiстю,

призначення академiчноi стипендii вiдбувасться за }wови, що середнiй бал

успiшностi студента становить 4,0 (160 балiв за 200 бальною шкалою) i вице.
4. Перевищення лiмiгiв сrипендiаriв лрипускасться в разi призначення

академiчноi стипендiТ пiсля лiквiдацii академiчноТ заборгованостi,

повернення до навчання сryдентiв лiсля академiчяоi вiдпустки з медичних
пiдстав, по закiнчецню вiдпустки у зв'язку з ваriтнiстю та полоIами, з

догляду за дитиною, а також ранiше призваним на вiйськову службу у зв'язку
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з оголошенЕям мобiлiзацiТ, оскiльки призначення академiчних стипендiЙ цим
категорiям студентiв не може бути пiдставою для перегляду рiшень про

призначення академiчних с гипендiй iнши v особам.

5. З урахlъанням наявних видаткiв на стипендiальне забезлечення лiмiт
сlипендiатiв i лiviт сгипендiатiв-вiдviнникiв vоже пiлвиш5ваlись рiшенняv
стипендiальноТ KoMicii Унiверсштету строком ца один мiсяць з Еаданням

права окремим студентад.t на lтризначеftня академiчноТ стипендii (замiну

академiчноТ стипендii на академiчну стипендiю за особливi успiхи в

навчаннi) в поточному мiсячi.
6. Право на призначення академiчноi стипендii до завершення навчання

мають студенти, дJur яких нaвчЕцьними планами для вiдповiдних

факультетiв, KypciB та спецiальностей (напрямiв пiдготовки) не

передбачаеться надалi проведення семестрового контролю (атестацiя та

захист практики перед нею не с семестровим контролем.).

IY. Рейтинг усuiшностi
1, Порядок формранrrя рейтингу успiшностi включасться до Правил

признаqення стипендiй в Унiверситетi вiдповiдно до Порядку КМУ,
2. Рейтинг успiшностi студентiв першоIо року навчацця ycix сryпенiв

(освiтньо-квапiфiкацiйних piBHiB) до першоIо семестрового контролю,

формусться на пiдставi конкурсного бапу, отрималого ними пiд час вступу на

навчrцtня.

З. Рейтинги успiшностi сryдентiв для призначення академiчних

стипендiй на насryпнi навчальнi семестри, складаються за результатами
останнього семестровоIо контролю за кожним факультетом, курсом iза
кожною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) на пiдставi пiдсумкових

оцiцок з дисциплiн (навчальних лредмеT iв), захистiв курсових робiт та звiтiв

з практик, з урах}ъанням участi у наlковiй дiяльностi" громадському життi та

сIIортивних досягненнях, Перелiк показникiв оцiнrовання навчЕцьних

досягнень включае Bci екзаменацiйнi оцiнки з обов'язкових дисциллiн
(предметiв), диференцiйованi залiки, захлсти практик, а також може

включати екзаменацiйнi оцiнки з вибiркових дисциплiн. Оцiнки з практики,

яка згiдно з навчальним планом вiдбувалась пiс:rя закiнчення екзамецалiйноi

ceciT. врахов5юrься при призначеннi сгипендiТ ) насryпно\4) семесгрi.

Перелiк таких показникiв встанов.]Iюсться вченою радою факультету
(педагогiчною радою Медичного коледжу Унiверситету) не пiзнiше початку

семестру. У другому ceMecTpi 2016/17 навчаJlьного poLT не пiзнiше 15

лютого 2017 року.
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Рейтинги успiшностi студентiв дrя призначення академiчних стипендiй
за результатами першого семестрового контролю2016/17 навчального року
формуються за середнiм балом семестрового контролю (за 200 бальною
шкалою).

4. До рейтингу успiшностi включаються Bci студенти] якi навчаються за
певною спецiальнiстю на Kypci в межах факультету за денною формою
навчаяня, KpiM осiб, якi:

протягом навчaulьItого сем9стру до початку семестрового контролю або
пiл час cevecTpoвolo контролю отри\,1али незаловiльн5 пiдс)мкову оцiнк)
або не з'явились на контрольний захiд без поважноi причини з будь-якоi
дисциплiни (навчального предмета), захисту KypcoBoi роботи, звiту з

практики, у тому числi в разi успiшного повторного складання контрольного
заходу з меtою покращення отриvаноТранiше очiн ки:

до дати завершення семестрового контролю, визначеноi навчаLльним
ллацом, не склали семестровий контроль з будь-якоi дисциллiни
(навчального предмету), курсовоТ роботи, практики, KpiM випадку,
передбаченого абзалом п'ятим пункту др)того роздiлу Il цього Порядку.

виконали нzlвчальне навантalкення в кредитах СвропейськоТ кредитноТ
трансферно-накопичувальноi системи (далi - СКТС) за поточний навчальний
piк, семестр або з початку навчання в обсязi, меншому Hiж мiнiмальний
норматив, встановлений (робочим) навчаJIьним планом для вiдповiдного

факультету, семесlру та спецiальностi (напряму пiдготовки).
5. Рейтинговий бал студента розраховуеться за формулою:

* _ о* 
k,O, - krO, t .,. t k,O" 

_. u
к

де; 4 - коефiцi€нт оцiнки навчЕцlьних досягнень, що визначасться
Порядком формування рейтингу успiшностi в Унiверситетi (u=0,95; 95% вiд
загальноi рейтинговоi оцiнки);

*, - ВаГОВИй кОефiцiснт l -Т дисциплiни (навчального предмета),

прак] ики, який дорiвнюF одиниuil

Q - пiдс}rrлкова оцiнка студента з l -Т дисциплiни (навчального

предмета), курсовоТ роботи (проекту), практики за 200-бальною шкаJlою,
визначена шJUlхом ранх(ування;

К = kl + kz+ ,..+ k, сума коефfuiснтiв дисциплiн (навчальних

предметiв), курсових робiт (проектiв), практик;
6- додатковий бал за ylacTb у науковiй дiяJьностi, громадському житri

та спортивних досягненнях (5% вiд загальноТ рейтинговоТ оцiнки),
максимально 10 балiв.
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РозрахуноК додатковогО балу Д проволиться вiдповiдно до перелiку

основних досягнень, що врахов}tоться в реЙтингу (Таблиця 1).

Якщо сума балiв сryдента за участь у науковiй, громадськiй та

спортивнiй дiяльностi rrеревищуе 10 балiв, то його додатковий бал

встановлюсться рiвним цьому максимаJlьному зЕаченню ( 10 балiв),

Таблиця 1

покАзники оцIнювАннJI HAyKoBoi, громАдськоi, спортивноi
HocTI сту

"\гs
l/lr

показrrик ПЦстава Балп

НаукqвздЦq!ц]gц-
1, Перемо)кець II етапу

l Bceyкpa-tнcbкoi сryдеЕтськоi
олiмпiади з навчмьних длсциллiя

2, Переможець II етапу
Всеукраiнського конкурсу
студентських ваукових робiт з
природlичих, г}мllнlтарЕих l
технiчних яаук

Наказ Ir4oH УкраiЪи 1,5

Призер мirквародвоi BayкoBoi
конференцii (за кордовом)

Подання проре(тора з riayкoвoi
робо,[и

1,5

ГропlщqдqдЦд!дjgз!
,l, Голова та заступяик голови

студентськоi ради, голова та
заступвик rолови ради СНТ
унiверситету, голова та заступЕик
голови первиЕноi профспiлковоi
органiзацii студевтiв

Витя. з протоколу Конференчii
студентiв Унiверситету завiреrlий
головою та секретарем,
погодхеЕий проректором з

науково-педагогi.шоi роботи

1

). ЧлеЕи студецтськоТ ради,
профспiлкового KoMiTery
студецтiв, ради студеЕтськоIо
l.tаукового товариства

Витяг з протоколу засiдацrrя ради
СНТ засвiдчеIiий $ауковим
керiвпиком СНТ унiЕерситету,
голов}.ючим та секретарем,
погоджепий проректором з

науково-педагогiчЕоi роботи

0.5

6, Ст1,,tентськиl"t ;1eKatr q)ак},льтсту,

староста к),рсу
Витяг з протоколу Копференчii
стулентiв Унiверситету завiрений
головою та секретарем!

погоджеi{ий проректором з

науково-педагогiчЕоj роботи

]

1 1'lсре lоrкець (особrrсто)
rrIi;хнаро,lного або
Все},краIl1ського конкурсу
хl,доiкньоil салтодiяльпостi сере,:

в]]з

ПоданЕя проректора з Еауково-
педагогiчЕоi роботи

1

8. Учаснпк Народного колективу
худоrкньоi самодiяльвостi
Унiвеlэситету

ПодаЕIrя проректора з науково-
педагогiчЕоi роботи

0,5

Спо дlяльнlсть
9, Призер (особисто) Мiжяародrих,

Всеvкоаiнських спортивних
ПодаЕяя проректора з ]]ауково_

педагогiч]rоi роботи

1
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з\lаlаIIь з рiз|]йх видiв спорl,у
i0 I1ризер (особисто) мiських i

обласl]rtх сtIортивтJих зNlаf a!Ib з

рiзних видiв спор1,!

Подапня Ероректора з fiауково-
педагогiчЕоi роботи

0,5

б. У рейтингу успiшностi студенти впорядковуються за спаданням

рейтингового балу.

У випадку отримання однакового рейтингового балу лекiлькома
сDдента\4и. рессгр осiб. якi претендl+оть на отримання сIип;ндiТ

впорядковуеться за бiльlлим значенням складовоi за навчальнi досягценцяза
200 бальцою шкалою. При неможливостi визначення мiсця в рейтингу за цим
показником рiшення ухвалюс стипендiмьна комiсiя.

7. Рейтинг оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету не

пiзнiше нiж через три робочих днi пiсля його затвердження стипендiальною

комiсiею,
Прuмаd dля розрахунку

Вчена рада Унiверситеry визначае вiдсоток студентiв, якi мають право

ва отримання академiчних стицендiй загалом, i вiдсоток сryдентiв, якi мають

право на отримання пiдвищених академiчних стипендiй, виходячи з умови
балансу стипендiального фонду;

д = S(Ko + Ki)|LV(k" -1)+Zs],
де:

Л - розмiр мiся.{ного стипендiального фонду пiсля вирахувацня

стипендiй аспiрантам та докторантам;

Ко - загальна кiлькiсть студентiв, якi навчаються за державним

(регiональним) замовленням на деннiй формi навчання, oKpiM студентiв, якi

навчаються за спецiальностям,и, перелiченими в додатку до Постанови

Кабiнеry, MiHicTpiB УкраiЪи Nл 1047 вiд 28 грулня 2016 року;

К, - загальна кiлькiсть студентiв, якi навчатоться за державним

(регiональним) замовленням на деннiй формi навчання за спецiальностями,

пере;riченими в додатку до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Nl 1047

вiд 28 грудня 20Iб року (якиV виплачу€ться стипендiя в лiдвищено,л)

розмiрi);
S - мiсячний розмiр звичайноТ академiчноТ с'iипендii (1100 грн. для

студентiв, якi навчаються у ВНЗ III-N piBHiB акредитаuii; 830 грн. - для

студентiв, якi навчаються у ВНЗ I-Il piBHiB акредитацii);

t. - коефiцiснт пiдвищення стипендii за особливi успiхи у навчаннi

1 k" -1,,4551
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Ks коефlцl€tш пrдвищення стипендr1 дJUI студентlв, як1 навчаIоться за

спецiальностями, п9релiченими в додатку до Постанови Кабiнеry MiHicTpiB

УкраiЪи Л! 1047 вiд 28 грудня 2016 року (яким виплачуеться стипендiя в

пiдвиценому розмiрi),
. 1400
о, = 

, ,* = |,2l2/ для вн] IIl-]V piBHiB акрелиrачiТ,

Ё, =# = L2l2З для вНЗI-II piBHiB акредитацiТ,

LS- загальний лiv iT сгипендiагiв;

Lr/ лiмil сlипендiатiв-вiдviнникiв;
Алгоритм розрахунку для ВНЗ III-IV piBHiB акредитацii.

1. Встановлюеться ZS- загальний лiмiт стипендiатiв; мае бути в Meltax

вiд 0.4 до 0,45.

2. LV - лiviг стилендiатiв-вiдмiнникiв. якi отриvу,юr ь пiдвишен1 la

особливi успiхr,r у навчаннi:
F

l_V =l -rs)(k,-l)'.ý(к,, 
+ K|k, )

або з ура,хуванням копкретних числових значень
trll'-1.197з*1 _ar,

s( К,, + 1.2 72 7 + Kt )

У формулi передбачагться. шо лivir першокlрсникiв-сtипенлiатiв
вс Iановлюс,t ься на piBHi загального лiмi ry cr ипендiатiв.

У разi незаловiльноlо значення лiмir1 стипендiаriв-вiдмiнникiв

необхiдно скорочувати загальний лiмiт стипендiатiв.

fIерший проректор
М.Р.Гжегоцький

оф, А,В.Магльований

проф. М,К.Хобзей

У.В.Щап
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Проректор з науково-педагогiчноТ р

Проректор з науковоТ роботи

Проректор з економiки

Головний бухгалтер

,Щиректор коледжу

Юрисконсульт
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