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1.Загальні положення
1.1. Дані Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому
навчальному закладі «Криворізькіїй національний універсіггст» (далі - Правила)
розроблені відпоїм ДІЮ до:
- Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014р. № 1556-УП (зі
змінами та доповненнями);
- Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про
розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових
установах» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017р. №
32);
- Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. № 882 «Питання
стипендіального забезпечення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 2017р. № 32);
- Наказ Міиісіерства освіти і на\ ки України від 20.02.2017 рокл- Уі 261 «Про
затвердження Примірного порядку формування рейтингу лсиішносп сі)деитів.
курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для
призначення академічних стипендій»;
- С'іату'іу Упіверситс'гу;
- інших нормативно-правових актів.
1.2. Дія Правил поширюється на осіб, які навчаються в Дер Ж ЦІЗ11о М у 13и 1цо м}
навчальному закладі «Криворізький національний університет» (далі - Університет)
за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державиото бюджету,
а саме;
1.2.1. Студентів, денної форми навчання, які навчаються за державним
замовленням за рахмюк коигіїв загальиот’о фонду державного або іншого бюджету.
1.2.2. Леніраптів і докторантів, які навчаються за денною фор.мою навчання (з
відривом від виробтіицтва) за рах\ ноіакопггів загального фонду де]Т/кавного бюджету.
1.3. Студента.м. аспірантам і докторантам, які навчаються зтідно з угодами,
укладеними між ДВНЗ «Криворізький національний університет» та фізични.ми або
юридичними особами, стипендія вии.іачує'пюя за рахунок кош тів таких осіб, якщо це
передбачено умовами \'Клаленої \годи.
1.4. Призначення та внн.іага ака.те.мічних стипеи.тііі сау дентам. аснірантам і
доктораттта.м з ’тізсла іттозе.мідів та осіб без і ромадянства. які посз іііно проживають в
Україні, яким надано стаїус біженця в Україні, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, яки.м надано сітгтус закордонного українця, які неребувають в
Україні на законних підставах, здійснюються в межах квот, визначених Кабінетом
М ін іс т'рів У кр аїі ІІД.
'
1.5. Призначення та виплата академічних стипендій студентам, асніраитам і
докторанта.м, які є іноземідями та навчаються, здійснюється відповідно до
міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України.
2. Склад та новноважепип стніїсидіальиої комісії
2.1. Стипендіальна ко.місія Університету створюється наказом керівника
Університету.
Персональний склад с'птпендіа.дьної комісії Універенгеду затверджується
наказом керівника Університету, як правило, один раз па календарний рік.

у своїй роботі стипендіальна комісія Університету кср)'ється законами та
іншими нормативно-правовими актами, зазначеними в пп. 1.1 Правил.
2.2. До складу стипендіальної комісії Університету входять:
голова КО.МІСІЇ- керівник Уніїісрситсту;
члени комісії:
- головний бухгалтер;
- начальник планового відділу:
- начаігьник юридичного відділу:
- декани фак}'льтстів;
- голова Студентської ради Університету;
- представники студентського самоврядуваніїя й первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів, які навчаються;
- секретар комісії.
При цьому кількісгь осіб, які нредезявляють у сзипеі[діальній КО.МІСІЇ орі'ани
студентського самоврядуваиия та псрвішних профенілкошіх організацій студентів і
аспірантів, які навчаються, складає не менш ніж 50 відсотків від складу
стипенді ал ьної ком ісії.
2.3. Секретар сі'нпеидіальїюї комісії Університету:
- забезпечує роботу сгииеидіальїюї комісії (гозує матеріали та інші ііеобхідиі
докумен ти, повідом.іяє про дату засі.чання);
- приймає, вивчає й подає до засідання голові комісії пропозиції та клопотання,
які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії;
- веде протоколи засідання стипендіальної комісії Уиіверсігтс'ту.
2.4. Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю голосів
членів КО.МІСІЇ. присутніх на засіданні.
2.5. Повиоважеиня сі ппсндіальпої комісії Універси тету:
- затітерджує сформовані деканатами факу'ттюез ів рейтингові списки сіудеіпїш
- рекомендує Вченій раді величии)' загального ліміт)' стипендіатів;
-розглядає підго'іовлсні деканатами фаіо'льтсгіїт реєстри осіб, яким
призначаються сі’ипендії та подає на затвердження ісерівникові Університе'іл':
-рекомендує
Вченій
раді
Університету
лі.міт
стипсттдіатів,
яким
призначатиметься академічна стиисттдія за особливі успіхи в навчанні.
2.6. Стипендіальна ко.місія Упіверсигсту вирішує тптгання:
- призначення або позбавлення академічних стниендіїї;
- призначетттія і.мсниих або персональних академічних стипендій;
- надання матеріальної догю.моги студстттам, аспірантам;
- заохочення (преміювання) кращих студентів, аспірантів за успіхи в навчантгі.
участь у громадській, спортивній і на\ ковій діяльності;
- призначення стипендій аспіратпа.м і докторантам:
- розглядає кандпдагл'ри прстепдсіттів іта іменні та персональні с т и п с і і д і ї .
зазначені в пункті 5 цих Правил па підставі поданих факулкі стами відповідних
документів, а саме: витяг)' з протокол)’ засідання вченої ра.чи факулы'ет). завіреної
адміністрацією факультет)' копії навчальної картки слудепта. характеристики на
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студента за підписами декана, голови профспілкової організації, голоїш студентської
ради факультету.
3. Порядок призпамеїіпя та виплати академічної стииеидії

3.1. Порядок виплати сі ипенлій:
3.1.1.
Особам, зазначеним у іпикгі 1 цих Правил, стипендії виплачуються в
терміни, передбачені Колективним договором Університету, за умови наявності
фінансування;
- студентам, денної фор.ми навчанігя, які навчаються за державним
замовленням за рахунок коштів загального фонду держашіого бюджету но КПКВК
2201190 «Виплата академічних егинендій студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів»;
- аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою наїзчання (з
ійдриво.м від виробництва) за рахунок коштів загального фонду дсржавноі о бюджету
по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищи.ми навчаліа-іимн заклада.мн 111 - IV
рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».
3.1.2. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після
закінчення семесз-'рового контролю згідно з навчальии.м н.шном, на період до
визначення рсзуліл'атів настушюіо се.мсстрового контролю, крім випадків,
зазначених у цих Правилах.
3.1.3. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка одерж}«: ака;демічну
стипендію, настає до закінчення .місяця або стипендіат вибуває з Упівсреитету до
закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія в повиом} обсязі за
останній місяць навчання.
3.1.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу
охорони здоров'я, студент, аспірант, доісгорант одержує ака.чсмічпу стннендію в
призначеном}' роз.мірі.
3.1.5.11а час проходження практики або провадження іншої іру:дової .няльносі і
з дозволу Університету сл'ипендіат зберігає право на одержання стниендії.
3.1.6. Стипендіатам, призваним до війська у зв'язку з оголоіпенням .мобілізації,
протягом строку нереб} вання на віііськовій службі влнлач} ється стипендия і5 роз.мірі.
устаиовлено.му згідно з цііми Правилами, за резулі/гага.ми навчання в ос'танньом}
перед призовом навчальному се.мес трі.
3.1.7. Студентам, які навчалися за дсржавни.м (регіопаліліи.м) замовленням і
поновили навчання за таки.м за.мовленіїя.м після акаде.мічіюї відпустки, академічна
стипендія нризначає'тіюя в роз.мі])!, яіній установлюється особі згідно з ци.мн
Правнла.мн, за рсз}'льіага.ми останнього (до перерви в навчашііі сс.местроііого
контролю.
3.1.8. Стипендіатам, які .мають дітей віком до трьох років і продовжують
навчання за денноіо формою (з відриво.м від виробництва), виплач} ються щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з
гди.ми І Іравила.ми.
3.1.9. Студенти Університету, які ]зеалізують право на акаде.мічн}’ м(;більнісіь і
зберігають статус здобувана відщої освіти (наукового ступеня) за денною фор.мою
навчання (навчаютіюя з відривом від виробнитшза) в Університеті, нроіяго.м строк}
навчання за програ.мою акаде.мічіюї мобільності в іишо.м}' навчалыю.м}' закладі поза

межами України одерж}’югь с т и и с і і л і ю . призначену і і і д п о в і і щ о д о ц и х Правил, у разі,
коли у.мова.ми договор)' про навчання за програмою академічної мобільності,
укладеного ними з Університетом, де є основне місце наїишння, регулярна
безповоротна фіксована фінансова підтримка в грошовій фор.мі протягом усього
строку навчання за програмою академічної мобільності в іншом) навчальному закладі
не передбачена або передбачена іі розмірі, що в нере]шхунку на паціональн) грошоїіу
одиницю на даіу укладання договору гцао академічну мобільність є .меншн.м за розмір
стипендії, яку призначено особі в і д н о в і і щ о д о н и х Правил та підгверджено
відповідною довідкою.
3.2. Види ллг роз.мір акаде.мічиих егинендій:
3.2.1. Лкадемічни.ми с і игіеи;пя.ми є:
3.2.1.1. Стипендії, засновані Презндегггом України, Верховною Ійідоіо України.
Кабінетом Міпісі'рів України, іменні сз'ипсидії Криворізької міської ради та
Дніпропетровської обласної ради призначаються студеніа.м. аспіранга.м за
результатами навчання за певним освітнім ступенем (освітньо-квгіліфікапійним
рівнем), розміри та порядок призначення яких визначаються окремими норматнвноправовтгми акта.мн.
3.2.1.2. Ординарні (звичайні) академічні стіпіеидії.
3.2.1.3. Стипендії в нідвиїцсно.му роз.мірі;
а) с^іудентам денної форми навчання, які досягни особ.чиві-іх ссиіхів \ навчанні,
а саме о;тержали результати нідс\лік'ового коніролю з \ сіх днсцннлін 90... 100 баліїї \
.межах загального лі.міту а ннендіаттій
б) студентам, які навчаються за снеціальпостями (спсціа.нзаціями).
визначени.ми
нсреліко.м
снепіа.нліостей
(спеціалізацій),
затітердженим
)'
встановленому порядку (для старших курсів - з урахутінням Акта )зіоджсння
переліку сиеціальпостей, за яки.ми здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
за ступенем (осві тньо-кваліфікаїдіїінігм рівне.м)).
3.2.2. Роз.мір ордннарннх (зии-Чанних) академічних стліпендій, зазначених у
пунктах 3.2.1.2. 3.2.1.3 (б), визначається, виходячи з установлених Кабінетом
Міністрів України розмірів.
3.2.3. Розміїт академічної стипендії студентам, призначеної згідно з пунктом
3.2.1.3 (а) цих Правил, збільшується на 45.5 відсотка (у разі, коли розмір сттінендії.
розрахований відноіндно до Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої
стипендії заокруглюється до найблігжчої'о цілого числа, більшого за розрах)тікове) у
разі, коли за резу.льтата.мн навчання студенти Університету відповідно до рішення
стипендіальної комісії зай.мають найвищі рейтингові позиції та .мають право на
нризначення акаде.мічиих сттіпендій за особливі успіхи в навчанні.
3.2.4. У разі, коли стипендіат .має'право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачується одна стлінендія найбільшого розміру, якщо інше не
передбачене законодавством.
3.3. Стипендіальний фонд:
3.3.1.
Університет розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення
виплати акаде.мічиих стипендій на основі рейттнтгу успішності студентів в
помісячному розрізі з ) рахутшнням;
- розмірів акаде.мічиих стипендій, затверджених у встановлепо.му порядку
Кабінетом Міністрів України;
- видатків на вннлату акадс.мічннх стипендій, затверджених Університето.м у

вс'Гановлс гіо му поряд ку;
- затвердженого керівником Упіверсигету реестру осіб, яким у вс'гаповлеиом)
порядку призначені академічні сіипеидії за результатами осіаинього навчального
семестру та їх успішності;
- реестр)' осіб, які ВІДИОВІДПО до рішення керівника УнІ]іЄрЄІГІ’ЄТ)' протягом
невноїш періоду зберігають право на одержання академічних стипендій;
- необхіднос і і здійснюваги індексацію академічних с і ііпендій у вс іановленом)
законодавством порядк)’;
- інших визначених законодаве гвом випадків.
3.3.2, 11о,міс>[чинй обсяг коштів, затверджений Університетом у встановленому
порядку, повинен забезпечувати виплат)' академічних стипендій:
- }5С'іановлсном)' лімігу с'гипсидіатів. включаючи осіб, які займаюті> найвищі
рейтингові позиції 11 мають право на призначення академічних стниеидій за особливі
успіхи в навчанні, а також сгудситів, які відповідно до законодавства маю'іь право на
одержання академічних сгинендііі одночасно з соціальними;
- за особливі успіхи в навчанні, засновані Прсзидеиго.м України. Ік'рховною
Радою України. Кабінетом Міністрів України. розмі])и та порядок призначення яких
визначаються окремими нормативно-правовими акта.ми;
- особа.м, н])изваним до війська \ зв'язку з оголошенням .мобіїнзації, нрозяго.м
строк)' перебування на віііськовій службі та після гюнов.яения в \становленому
порядк)' на навчання на строк до .місяця завершення першого після поновлення на
навчання семестрового контролю включно або заверінеиня навчання - у розмірі,
установлено.му за рез)'льтата.ми навчання в останньому перед нризово.м иавчальном)
семестрі;
- особам, які нро'гяі'ом ионереднього навчального семестр) о.іержували
акаде.мічну стннендію іі унаслі.чок 'і нмчасової ненрацездатності, під твердженої
довідкою закладу охорони здо]зов'я. не склали семестровий котгтроль )' строк,
визначений навчальним планом; а 'таг»ож перерахунок коніз ів та втшла'іу академічної
стипендії в новно.му обсязі 15 разі її ті]шзначення після ліквідації академічної
заборгованості після ирншінення тимчасової непрансідатіюсті;
- особам, які реалізували право на академічну мобільність, строк навчання яких
в іншому навчальному закладі перевищував один се.местр і така особа ліквідзвала
акаде.мічну заборгованість та )' разі позитивного рішення стинсндіальїюї комісії,
виплачз'є'ться стипендія, що не б)ла виплачена за весь період її навчання за
нрограмото акаде.мічної .мобільності в іншо.му наглально.му зажладі на іерті'іорії
України чи поза їі межами, у новно.м)' обсязі;
- особам, які є ІНОЗЄ.МЦЯМН іа навчаюіься в Університеті відііоііідно до
міжнародних договорів Укра'і'ни або аїстів Кабінету Міністрів України, виплата
стипендій здійснюються відповідно до зазначених документів, якщо такими
доку.меїгтами передбачена виплата ака;те.мічннх стипендій.
Крім тог'о. обсяг коштів, зазначений у першому абзаці цього пз'икіу. иовииен
забезпечувати здійснення індексації академічних езинендій у встаиовлено.му
законодавством порядку та вгшлагу акаде.мічтшх стипендій в інших визначених
законодаїіством вішадках.
3.3.3. До зобов'язань з виплати академічних сі'ниендііі студеїтта.м. сформованих
у тюточтю.му місяці, належать:
- сфор.мовані 1! поточному .місяці на основі рейтингу уеиітінюсті студентів, за
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результатами семестрового контролю до місяця, у яком}' закінчується складання
наступного семестрового контролю або після закінчення навчання включно, або на
поточний місяць;
- сформовані в но'точтюм) місяці перед особами, які мають право на
призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до
місяця, у якому закінчуєлься складаїїня наступного семестровоіо контролю, або
закінчення навчання включно, або на ноточнин .місяць.
3.4. Ліміт с'шиендіа'тів.
3.4.1. Лімі т с'іипендіатів визначає відсоток (у .цаназоні від 40 до 4,3 відсотків)
студентів, які навчаються за державним за.мовлснням на невію.му факз'льтегі. курсі за
невною спеціальністю (наїїря.мом підготовки) і набувають п])аво на призначення
акаде.мічіїої стипендії на сірок до місяця завершення иаезупного се.местрового
контролю включно або завершення навчання.
Вчена рада Університету визначає:
- загальний ліміт стннсіїдіатів - відсоток стинендіа'тів. яким призначається
академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи
академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні). - однаковий для всіх
фак}'льтстів, курсів та спсніа.іьностей (напрямів підгсл’овкн);
- лі.міт стинендіа'тів. яки.м нрнзнача'тнметься акаде.мічна стипендія за особливі
успіхи в навчанні на основі здобз іого ними рейтингового бала, може б}"тн різни.м л.:ія
факуль'тстів. курсів іа спеціальностей (нагіря.мів підгоіовкн);
- лі.міт стипендіатів з числа осіб, зарахованих на перший рік навчання, яки.м до
нернюго семестрового контролю б}'дс призначатися акаде.мічна с'їннсндія на підставі
конкурсного бала, здобуїого під час вступу до навчальною 'іакладу.
3.4.2. Конкретна кількість сгшіендіатів, котрі навчаюіі>ся на певному
факуль'гсгі. курсі за невною снсніа,:іьністю (наїїря.мом підготовки), яки.м на наступний
навчальний семестр буде призначено акаде.мічн}' стннеидію (включаючи ажадемічну
с'типендію за особливі успіхи в навнаіші). визначається стипендіальною ко.місією
шляхом заокруглення до цілого числа в бік зменшеїіия добутку .ііміту стипендіатів,
визначеного відповідно до нуїнау 3.4.1 Правил, на факяичну кількість студегггів
денної фор.ми навчання, які навчаються :іа державним замовленням на невиом)
факультеті. к)рсі за невною спедіальпістю (напрямом підготовки) с'тано.м на перше
число місяця, нас'тс'пного за датою закінчення се.местрового коїпро.тю. або розпочали
навчання через десять днів після його початку (для сіудеітгів нершоїо рок\
навчання).
У разі одночасної наявності на невію.му факх.тьтеті, курсі за иевною
спеціальністю (нанрямо.м підгоіовкн) сту.теніів, які навчаю'іься за повним і
скорочеии.м сі'рока.ми навчання, конкретна кількість стипендіатів хегановлюється
окре.мо для кожної з таких катеїорій відповідно до визначеної згідно з их'нкто.м 3.4.1
цих Правил.
С'іипендіальна комісія може прий.матн рішення щодо встанов.теинм єдиного
ЛІМІТ}' стипендіатів для студентів, які навчаються нарізних кхрсах та або факультетах
за невною снеціальиіслк) (наиря.хюм нідгоговкн), якщо іакі особи навчаються за
однаковими навчальними планами.
У разі наявності ті.льки чоіирьох осіб, які навчаються за державним
замовленням на одном}' факультеїі. курсі за. иевиою сиеціальністю (нанрямо.м
підготовки). устаиовлюсті>ся. що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за
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рішенням стипендіальної комісії.
У разі наявності 'гільки двох осіб на одному факультеті, курсі за невною
спеціальністю (напрямом підготовки) установлюється, ідо кількість сппіендіа'іїв
складає одну особу. У разі наявності 'тільки однієї особи кількість стппен.тіа'іів
установлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності
(рейтинговый бал цієї особи не менший від рейтингового бала мок стипендіатів
відповідних курсів даного факультету).
3.4.3. У межах коштів, затіісрджених Університетом на впіїлаїл академічних
с'типендіїі, с тиlleндiaJІЫia комісія може прннматп рішення про збілілііенпя раніше
встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону від 40 до 45 відсотків ліміту
стипендіатів).
3.4.4. С'туден'там, які навчаються на ос'ганпьому курсі за снеціальносіями
(нанрямамн підготовки), для яких навчальними планами не нередбачено ссмсс'грового
контролю в останньому навчальному семестрі, академічні стипендії призначаються за
результатами попереднього навчального семестру до закінчення навчання.
4. Рентииі успішності
4.1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання всіх с'тунснів для
призначення акаде.мічннх стипендій до підбиття підсумків нерміого семестрового
кон'гро.яю фор.мує'ться на підсітші кюнкурсного бала, одержаного ними під час вступу
на навчання.
4.2. І^ейтинги успішності студсіпів д.яя призначення акаде.мічннх сі тінендій на
наступні навчальні се.местрн складаються за резуль'га'тами останнього семестрового
контролю на кожному факульгеїі. курсі та за кожною сненіальністю (напрямом
підготовки) на підставі нідсу.мкових оцінок з /иісцинлін (навчальних нредмегів).
захистів курсових робіт (проектів) та звітів з праісгики з урахуванням учасіі в
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.
Перелік показників оцінювапня навчальних досягнень вклю'іає всі екзаменаційні
оцінки з обовоізкових диснннлін (нрсд.метів). а також може включати екза.менацінні
оцінки з вибіркових диснннлін. оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи
(нроеісти). захисти різних видів практики тощо. Перелік таких тюказниклв
установлюється гіавчальни.м планом (річним робочим навчальним нлано.м). який
за'гвсрджусться вченою радою факультету 'га Утнверсіггету не нізнітс ночалк}
семестру.
4.3. /і,о рейтингу у’стнннюсія, тікліочаються всі сіл'леттііі. які навчаються за
невною сненіальністю (ианрямо.м нідготовкн) та на курсі в .межах одною (факультет}
за денною фор.мою навчання, крім осіб, які:
- гіротяго.м навчального семестр} до початку се.месірового контролю або під
час се.местрового коїттролю одсржлын незадові.яьпу нідсу.мкои}' оцінку або не
з'явилися на контрольний захід без поважної при'нши з будь-якої днсцин.іінн
(навчального предмета), на захист курсової роботи (нроек'гу), не нада.ні звіту з
практики;
- до да'ти закінчення се.местрового коїггролю, визначеної навчальнн.м нлано,м.
не сіслали се.местрового коїп'ролю з будь-якої дисципліни (навчалілюго гіред.мста). не
захистили курсової роботи (цроекту ). зві'ту з нракіики. крім внна.лку. передбаченого
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п ’ятим абзацом пункту 3.3.2 Правил.
4.3.]. Рейтині' успішності серед егудентів, які навчаються за кошти іншого, ніж
державного, бюджету, складаєтьея серед таких студентів окремо, за умовами,
визначеними розділом 4 цих Гірашіл.
Рейтині' успішності серед ет\'деитів. які навчаю'і'ься за кошти іпшоїо. ніж
державного, бюджету, не є складовою рейтингу уснішнос'і і студентів, які навчаються
за кошти загальното фонду державного бюджету і не виливає на формування такого
рейтингу.
Рейтииговий список студеігтів. які навчаються за кошти загального фонду
державного бюджету іа реГтгиш'овнй список ст)дентів. які навчаюіься за кошти
іншого, ніж державного, бюджету, не с взасмоза.мінни.м за не передбачає можливості
зарахування студен та з одного списку до іншого.
4.4. Рейтииговий бал студента розрахове'ється за форме ною:
де:
В Ь

К -
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== Ъ

,

рентинговий бал (/?<100);

середній бал за результатами семестрового контролю за 100-балілюю шкалою;
- додаяковнй бал за досягнення }' нае'ковій, на} коїю-технічиііі. і ворчій

та

спортивній діяльності, громадськ'ом}' житті. ( Ь < \ 0 ) . Устаиовлюєтттся з }-рах}’вання.м
рівня досяі нень та особистого виеск} студента (таб.т. і).
Таблиця 1
13иди досягнень та їх частка для розрахунку додаткового б а; іа
при ви'шачстші рейтингового ба.та студент'а
Види доаігиеиь

Максимальпш)
бал

Участь у виконанні науково-дослідних, (т^світ'ніх проектів, що виконуються
в Університеті та фінансуються міністерствами, відомствами, фондами,
іншими установами, а також бізнесовими структурами з оплатою за
наявності підтверджу вальних документів

10 балів

Публікації у вітчизняних нае'кових фахових виданнях (у разі наявності
співавторства
загальна
сума
балів
нараховується
иропорційно
індивідуальному внеску з урахуванням кількості співавторів)

а оалів

Публікація статей )■ міжнародних наекових ж \ ’рпалах. які і т х о д я т ь д о
міжнародних наукомстричних баз даних Scopus та/або Web оГ Science (у
разі
наявності
співавторства
загальна - с\'ма бютік
ітараховугп.ся
пропорційно індивідеальном}' виеск}' з _\ рах\'ванням кількості співавторів)

Участь у національних і міжнародних наукових конференціях шляхом
публікації тез. виступів, що иідгвсрд'жено програмою конференції та
тезами доповідей
Участь у другому турі та перемога в міткнародних і державних (Ь'ІОПУ,
ПА НУ) студентських конкурсах наукових робіт, олімпіадах:
- всезжраїнські конкх'рси (олімпіади):

. 0 бал і15

оали

10
М(ІКС ил і а л ь н и й

В и д и досягнень

бал

перемога

10 балів

призові місця

8 балів

} час ть

5 балів

- м і ж н а р о д н і конкурси (о.зімпіадн):
гісііемоі'а. призові місця

10 балів

участь

8 балів

Голова студентської ради, наукового с г>деи гськоі'о товарітс гва:

Заступники
товариства:

факультету

5 балів

університету

10 балів

голови

с'тудснтської

ради,

наукового

сзд'дентського

факультету

4 бали

університету

8 балів

Старости академічних і'руп. профгре тіорпі

2 б а; III

Участь у спортиш-іій діяльності, іцо иід'тііерджусться перемоі'ою в
командному та особистому виступах від імені утнверситету на;
}піі5ерсите'тському рівні (за поданням студетітської
ради Університету)

1-2 бали

регіональному та ьссукраїнських рівнях

2 бали

міжнародному рівні

4 ба.іи

Участь
у культурно-масовій
студентської ради 5'ніітерсигст)')

робо'ті

Університету

(за

поданням
2 бали

Одержання патен’тів на і т н а х і д та авторських свідоцтв (у разі ітаянності
співавторства загальна сума бшив иараховусться пропорційно
індштідуа.тьному втісеку з \'рах) ваніїям кількості співавторів):
- віт чизняних

5 балів

- зарубіжних

! 0 бспів

Якщо сума балів сіудсита за участім у иазковій, на)'ков()-технічігій
діяльності, громадському жітпі. ііюрчій та/або сгіоргіїиній діяльності перевищує
максимальне значення (10 балів), го ііоіо додаткошн'і бал ) сганов.іюєіл.ся рівним
цьому максимальному значенню.
4.5. Рейтинговий список студентів формується за рей'гинговнм балом інд
більшого до меншого.
у разі тої'ожноі'о pernіпн'ового ба.з)’ кількох с'тудепгії!. виша позиція иадапься
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особі з більїиим значенням складової за навчальні досяі'нення. При неможливості
визначення місця в рсйтині'у за цим показником відповідне рішення ухвалює
стипендіальна комісія Університету.
4.6. Рейтанговнн список сіудентів оприлюднюється на офіційній всб-сторінці
Унівсрсизету не пізніше ніж через три робочі дні після ііого затвердження
стипендіальною ко м іс ією.
5. Призпачепия га вшглата академічної ст ииендії асиіраи гам і
до іст о р а іп ам
5.1. У разі зарахування аспірантів і докторантів на навчання до Уніїюрситету з
дати, яка не збітається з початком календарного місяця, академічна сіинендія
виплачується в роз.мірі. проіюрційпом}' кількості ка.іендарннх днів, які за.іншаються
до закінчення такого .місятія.
5.2. Акаде.мічна спшендія аспірантам і докторан'іа.м, які н а ї і ч а ю і ь с я за денною
формою (з відриво.м від виробництва), установлюється в розмірі 90 відсотків (у разі,
коли розмір стипендії, розрахований відповідно до Порядку, визначений _\ гривнях з
конійка.ми, роз.мір такої стипендії заокруглюється до найближчото ітілоіо чис.іа.
більшого за розрахз’нкове) відноійдпого посадового окладу, вігзначспого лі схемою
посадових окладів (з \ р а . \ \ ' в а і и і я м ііо,:далі.іііих змін )■ оплаті праці на ві.чновідних
посадах), а саме:
викладача - для асніраігі іи;
дотіента - для докторантів.
5.3. Розмір стипендії доктораіпа збільшується на роз.мір доплат за наявний
науковий ступінь або вчене звання, х'сгановлсних у граничннх ]юз.мірах згідно з
норматнвно-правови.ми актами, у разі, коли відповідна оеві'тньо-назкова (наукова)
нрогра.ма за про([нлем збіїтієгься з ігАуковим ступенем або вченим званням. У разі
наявності в докторанта кількох наукових ступенів (вчених званій доплата
встановлюється за вищим наз'ковим ступенем (вченим звання.м). Питання про
відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю оевіаньо-на)кової (наукової)
програми виріні\’є керівник Універсизету. Документи, що засві.тчхіоаі. наявність
наукового сіупеня. вченого звання, повинні відповідагн ноітмам за вимогам,
нередбачентім законодавсгво.м.
5.4. Аспіранти іі докторанти .мають право на роботу в режимі иеповноїт.)
робочого час}' (але не більш як на 0.5 ставки за займаною посадою). При иьом}'
академічна етииеіідія. призначена, відновідно до Правил, вин.іачхтться в ноніїо.м}
обсязі.
5.5. Аспірантам і доктораіпа.м. які іюноішли навчання після на.іаиої їм \
встановленому порядку перерви в навчанні, та астііратгга.м або докторантам, яким у
встановленому порядку нро,цовжепо строк навчання в аспірантурі або докторантурі,
академічна стипендія нрнзиачаєтіД'Я на весь наступний період навчання.
5.6. Аспірантам і докторантам, які реалізують право на акаде.мічн}' .мобільність
при одночасно.му збереженні сіаіус}' здобувана вигцої оеві'гн''иаукового сіуненя за
денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Університеті та не
одержують регулярної безповоротної фіксованої фінансової нідірнмкн в грошовій
формі протягом всього строк)' навчання за програмою акаде.мічиої .мобільності в
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іншому иаініальїюм}' закладі, виплага стипендії 3)ліиняє! ься на строк навчання в
іншому навчальному закладі.
5.7. Питання виплати стипендії вирішується сгипсндіальною комісією
Університету після новернсння гакої особи до навчального зактаду за основним
місцем навчання на нілсз'аві рішення відповідної кафедри Унівсрси геїл
(структз'рного підрозділу наукової )сгаиовн) за результаїами розгляду иисьмовоі'о
ЗВІТ}' здобувана вищої освіти / ікі \ тоиоі о с гунемя. Обов'язіч'овою змовою ирнйшптя
сгинендіальною комісією нозипівіїого рішення про виплаз'у сгинендії є вимога, що
визнання резульгатів, одержаних пі,і час навчання за програ.мою академічної
мобільносд'і в іншому навчальїю.мх' закладі, не призвели до збілілііспия сі'іюк}'
навчання особи в аспіраігіурі, доктраи'іурі в навчаліліомз’ закла.чі за ємліовни.м
місцем навчання порівняно з но]т\іаі пвним. У разі нриймя ітя зазначеного рішення
стипендіа.тьної комісії аспірантові, докгорамгу вин.зачуєгься сідінендія. що пе б)ла
виплачена за весь період навчання за програмою акаде.мічної мобільносзі в іншом}'
навчальном}’ закладі на зерпторії України чн поза її межами, з’ иовио.зіу обсязі.
6, Призначення та шизлага іменних і персональних акалетічних
е ! анендій

6.1. 1Іропозиції щодо кандидагз'р на призначення іменних га персоналі.них
сззніендій загальнодержавного, регіоиа.'и.ноі о (та галз'зевого) рівнів із чис.іл сі'здіентів
за поданням стипендіальної комісії висз ваюзз.ся Вченою ]лідою Уніисрсіггсі з .
6.1.1. Академічна стинендія Президента України призначаєзься сгуденгазівідмінниказі та аспірантам, які нанбільніе відзначилися в навчальній та науковій
роботі. Порядок нрнзначеиня акадсзіічної ст ипендії Президента України внзначаєгься
постановою Кабінсіу Міністрів України від 28.10.1994 Лд744 (зі з.міна.зін).
6.1.2.
'Лкаде,мічна стипендія Верховної Ради України нризначаєгься сгз'дензттзі
відмінникам. які найбільше відзначи.інся в навчанні ззі науковій робоїі. Порядок
призначення акаде.мічної сгинендії Верховної Ради України визначаєзься ностановою
Верховної Ради України від 05.06.1996 2її226/96 ВР (зі змінами).
6.1.3. Лкадс.зіічна сзинендія Кабінету Міністрів України ирнзиачаєгься
студеітгам-відмінникам за асніраигам за визначні успіхи в навчанні зл науковій
роботі. Поря;док призначення ака.зезйчпої стипендії Кабінезу .УПнісгрів України
визначається ноезановою Кабінезз і\4іністрів України
від 09,08.2001 Л9980 (зі
змінами).
6.1.4. Стипендії Днінропсз'ровсг.кої оГ).засної рщзи за Криворізької .зііської ра.зи
призначаю гься сз з'ден га.зі відповідно до кри геріїв. визначених щрінійнггзін
звсрнення.ми даних органів дс]гясавної влади. Т'оз.зіір за кількість сгипендій
визначаюз ься згідно з нормалззвннмн .зокзззіегггамн них органів державної в.іади.
6.2. Пронозиції щодо кандігтаїзф на призначення і.менних та персональних
стипендіїі загальнодержавного рівня із чнс.за стз'дсіггів Унівсрсизезу подаються для
затвердження до Міністерст ва освізн і науки України.
6.3. Призначення
та
внилаза іменних
і
персональних
стипендій
загальнодержавного рівня здійснююзься наказо.зі керівника Університсту на один чи
два навчальні семестри на підставі відновідного наказ}' Міністерства освіги і науки
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України чи розпорядженням Кабіпеїл' Міііісярів України.
6.4. Студентові може бути неодноразово призначено імени\' чи нерсона.тг^ну
стипендію за період навчання за наявносі і нових здобутків.
7. Припинення або нризунинення вннлат академічної
стипендії
7.1.1 Іригіиненші або иризліітіеиня імінлаги академічних, імсиинх та/або
иерсональних стипендій .може буги здійснено в разі відрах\вання сіиисндіата з
навчального закладу, при надаииі йому в установленому порядку академічної
відпустки, відпустки 1 1 0 ДОГЛЯД}' за дитиною, повторного курсу навчання або в зв'язку
з втратою права на иризначепня іа вии.іат}' соціальної сі ипсіції .
7.2.3а поданням деканат} факультету приз}пиняєгьея винлага академічної
(ординарної) стипендії студентам іфи наданні їм } встановленом}' порядку
академічної відгу'стки. відпуст ки по дог.тяд}' за дитиною, повторного курсу навчання.
7.3. Без розгляду на ст ипендіальній комісії фак}'льгет}
академічної
(ординарної) стипендії по'нбавляюгься студенти при їх відрахуванні (вик.іючснні зі
списків) з Університету.
8. Прикінцеві ноложеиня
8.1. ІІорядоіс і з м і н и до цих Правил затвсфджзто гьея Вченою радою
Уиіверснтст'у
за ноі'оджсння.м з об'єднаною нрофспі.іковою організацісіо
Університету та Студетміжою радою Університет}' й с'водяться в дію наказом
кер ів 11 и ка У н ів ер с н тету.
8.2. Ці Правила набзвають чинності після затвердження Вченою радою та
введення в дію наказом керівника Університету та сдуг}ва'тм}ть базою для
обчислення рейтиигових ба.іів студентів і призначення стипеплій. починаючи з
підбітгтя підсумків другоі'о се.мест']Х)іюго кон тролю 2016 201 7 навчальної о рок}’.
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