
 
 

 



Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і 

клінічних ординаторів Державного вищого навчального закладу 

“Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України” розроблене з метою підвищення 

життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні відповідно до Закону 

України “Про вищу освіту” від 01.07.2014р., Постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.07.2004р. №882 “Питання стипендіального забезпечення”, 

Закону України “Про Державний бюджет України” ,   Постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 “Деякі питання 

стипендіального забезпечення”, наказу Міністерства освіти України від 

02.06.93р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах”, Закону України Про внесення зміни 

до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської 

праці”  від 5 липня 2012 року    № 5082-VІ .  

Загальні положення 

Студентам, клінічним ординаторам і аспірантам денної форми 

навчання, які навчаються у межах обсягів підготовки кадрів за державним 

замовленням, призначається стипендія із загального фонду державного 

бюджету. 

Студентам, клінічним ординаторам, аспірантам, які навчаються згідно з 

угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами 

та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за 

рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

Академічними стипендіями є:  

- стипендії Президента України,  

- Верховної Ради України,  

- Кабінету Міністрів України,  

- іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається 

окремими нормативними актами;  

- іменна або  персональна стипендія ім. І. Я. Горбачевського;  

- іменна або  персональна стипендія ім. Л. Я. Ковальчука;  

- ординарні (звичайні) академічні стипендії. 

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної 

або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної 

допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній та науковій діяльності створюються: 

- стипендіальна комісія університету; 

- стипендіальні комісії факультетів. 

У своїй роботі стипендіальні комісії (університету і факультетів) 

керуються законами та відповідними нормативно-правовими актами, які 

визначають права й обов'язки студентів, цим Положенням, Статутом 

університету. 

До складу стипендіальної комісії університету входять: голова комісії - 

проректор з науково-педагогічної роботи; члени комісії - проректор з 

науково-педагогічної роботи та соціальних питань, т. в. о. заступника ректора 

з економічних питань, декани факультетів, голова профспілкової організації 



університету, начальник навчального відділу, помічник проректора з 

науково-педагогічної роботи, юрисконсульт.  

До складу стипендіальних комісій факультетів входять: голова комісії - 

декан факультету; члени комісії – заступник(и) декана факультету, 

представники органів студентського самоврядування, старости курсів. 

Персональний склад стипендіальних комісій (університету і факультетів) 

щорічно визначається і затверджується наказом ректора університету. 

Засідання стипендіальних комісій (університету і факультетів) 

відбуваються не менше двох разів на рік. Засідання вважається дійсним, 

якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості її членів. 

Кожне засідання оформляється протоколом, що підписується головою та 

секретарем комісії. Рішення стипендіальної комісії (університетської, 

факультетських) ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів. За поданням стипендіальних комісій університету та 

факультетів формується реєстр осіб, яким призначаються стипендії, що 

вводяться в дію наказами ректора університету. Конкретний розмір стипендії  

встановлюється відповідно до чинних нормативно – правових актів. 

Стипендії виплачуються раз на місяць, за літній канікулярний період – 

повністю до його початку. 

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, 

участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, 

аспірантів, клінічних ординаторів, які навчаються за державним 

замовленням, університет використовує 10 відсотків коштів, передбачених 

кошторисом за рахунок загального фонду та в межах коштів, затверджених 

по даній статті витрат за рахунок спеціального фонду для тих, які навчаються 

за контрактом, для надання їм матеріальної допомоги та призначення 

одноразового матеріального заохочення. Вказані виплати проводяться 

відповідно до поданих заяв, рішень студентської ради та  стипендіальних 

комісій. 

Студентам можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а 

окремим категоріям студентів можуть призначатися одночасно академічні і 

соціальні стипендії. 

Університет вирішує у межах затверджених лімітів асигнувань 

загального фонду державного бюджету питання щодо першочергового   

призначення стипендії: 

а) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

б)студентам з числа осіб, що згідно із законом України “Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” мають пільги на призначення стипендії; 

в) студентам з малозабезпечених сімей (за умови отримання 

відповідної допомоги згідно із законодавством); 

г) студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І - ІІI групи, 

крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни; 

д) студентам, які за результатами семестрового контролю мають 

середній бал успішності 4,00-4,99 та 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання 



відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 

“Питання стипендіального забезпечення”. Чисельність стипендіатів 

університету визначається відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 року, статті 62., п. 28, п. п. 4, згідно якої розмір 

стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати 

виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більше як 75 

відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти 

державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні 

стипендії; 

е) студентам першого року навчання до проведення першого 

семестрового контролю; 

є) студентам, які входили до складу військових формувань при 

виконанні миротворчих операцій в інших країнах; 

ж) студентам-інвалідам по зору і слуху, студентам з числа 

військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни; 

з)   студентам-шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як 

три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої 

освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не 

менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи. 

Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам 

студентів кожного курсу за кожною спеціальністю, але не більше як 75 % з 

числа студентів кожного курсу кожної спеціальності окремо, що мають право 

на одержання стипендії. У випадку, якщо кількість студентів, які 

претендують на отримання стипендії (успішно склали семестровий контроль) 

по курсах менше, ніж 75% студентів, що навчаються на курсі, різниця між 

фактичною кількістю претендентів на стипендію і граничною межею 

кількості тих, хто може отримати стипендію по даному курсу, пропорційно 

розподіляється на інші курси даного факультету згідно рейтингу за 200 

бальною шкалою за рішенням стипендіальної комісії. 

Рейтинг студентів, що претендують на одержання академічної 

стипендії, формується по кожному курсу за кожною спеціальністю окремо. 

Рейтинг проводиться серед числа студентів, які за результатами семестрового 

контролю одержали середній бал успішності 4,00-4,99 та 5 за п’ятибальною 

шкалою оцінювання. Рейтинговий показник кожного студента визначається   

у 200 бальній шкалі з дисциплін, які закінчили вивчатися у даному семестрі.     

Рейтинговий список студентів, що претендують на отримання 

академічної стипендії формується за результатами рейтингових показників 

від більшого до меншого. За рішенням стипендіальної комісії стипендія даній 

категорії студентів призначається у межах затверджених лімітів асигнувань 

державного бюджету. 

Не враховуючи рейтинг, академічну стипендію гарантовано 

отримують наступні категорії студентів,  які за результатами семестрового 

контролю одержали середній бал успішності 4,00-4,99 та 5 за п’ятибальною 

шкалою оцінювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.07.2004р. №882 “Питання стипендіального забезпечення”, пункт 29): 



- з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII гарантуються 

пільги при призначенні стипендії; 

- з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством); 

- які є дітьми інвалідами та інвалідами І – ІІІ групи; 

- які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати 

(батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною 

формою навчання. 

На час проходження практики, або іншої трудової діяльності, яка 

проводиться з дозволу університету, стипендіат зберігає право на отримання 

стипендії.  

Для студентів,   які проходять навчально-виробничу практику у літній 

період, оцінка за практику враховується у середньому балі зимової 

екзаменаційної сесії. 

Визначення результатів засвоєння отриманих знань у студентів під час 

поточного контролю, в університеті здійснюється за рейтинговою 

дванадцятибальною шкалою, підсумкового контролю за бальною шкалою, 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в університеті. 

Відповідно до наказу МОЗ України №231-Адм від 23.09.2000 р. для 

студентів, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою, 

в університеті впроваджена програма «Контингент», яка за п’ятибальною 

шкалою оцінювання успішності формує списки студентів, проводить 

ранжування за   200-бальною шкалою, яку програма «Контигент» переводить 

у п’ятибальну шкалу. Для таких студентів бали, отримані ними за 

дванадцятибальною шкалою для визначення результатів засвоєння 

отриманих знань не являються оцінками для визначення права на 

нарахування та отримання стипендії. 

Для переведення результатів засвоєння отриманих знань у студентів, 

які навчаються за ЄКТС, здійснюється: 

- з 12 бальної рейтингової шкали результатів поточної успішності у 

120-бальну шкалу програми «Контингент»:  

Рейтингова шкала Кількість балів за 

поточну успішність 

4 66 

 4,5 69 

5 72 

5,5 75 

6 78 

6,5 81 

7,0 84 

7,5 87 

8,0 90 

8,5 93 



9,0 96 

9,5 99 

10,0 102 

10,5 105 

11 108 

11,5 111 

12 114 

 

Для оцінювання навчальних досягнень студентів під час складання 

семестрового іспиту застосовується наступна багатобальна шкала, яка не 

підлягає конвертуванню і бали якої є складовими загальної кількості балів, 

отриманих за підсумковий контроль проведений у формі іспиту:  

– при складанні тестової частини іспиту у незалежному центрі 

оцінювання знань студентів з використанням 48 тестових завдань 

переведення результатів засвоєння отриманих знань у студентів здійснюється 

за наступною шкалою: 

Кількість правильних відповідей при складанні 

тестової частини іспиту у незалежному центрі 

оцінювання знань студентів 

Кількість балів, що 

виставляються 

студенту 

1-24 Не склав 

25, 26 38 

27 39 

28 40 

29 41 

30 42 

31 43 

32 44 

33 45 

34 46 

35 47 

36 48 

37 49 

38 50 

39 51 

40 52 

41 53 

42 54 

43 55 

44 56 

45 57 

46 58 

47 59 

48 60 

– при складанні тестової частини іспиту   у незалежному центрі 

оцінювання знань студентів з використанням 24 тестових завдань 



переведення результатів засвоєння отриманих знань у студентів здійснюється 

за наступною шкалою: 

 

Кількість правильних відповідей при складанні 

тестової частини іспиту у незалежному центрі 

оцінювання знань студентів 

Кількість балів, 

що виставляються 

студенту 

1-12 Не склав 

13 38 

14 40 

15 42 

16 44 

17 46 

18 48 

19 50 

20 52 

21 54 

22 56 

23 58 

24 60 

 

  Оцінювання знань студентів під час усної співбесіди з викладачем 

здійснюється шляхом виставлення балів в залежності від повноти 

правильності відповідей у відповідності до шкали: 

 

Шкала оцінювання відповіді студента на питання під час співбесіди з 

екзаменатором 

 

Оцінка правильності відповіді на   

питання з врахування повноти 

відповіді 

Кількість балів, що 

виставляються студенту за 

відповідь на одне  питання 

Відсутність правильної відповіді на   

питання 

0 

Часткова відповідь на питання 1 

Неповна відповідь на питання 2 

Повна відповідь на питання 3 

 

Шкала переведення: 

Сумарна кількість балів, отриманих 

при відповіді на окремі питання 

Кількість балів, що 

виставляються студенту 

Відсутність правильних відповідей 

на жодне питання 

Не склав 

3 12 

4 13 

5 14 

6 15 



7 16 

8 18 

9 20 
 

Результатами іспиту є загальна сума балів, отриманих за складання 

тестової частини та результатів усної співбесіди з екзаменатором (тобто  75 

% питомої ваги кількості балів, отриманих студентом за складання тестового 

контролю у центрі незалежного тестування та 25 % питомої ваги кількості 

балів, отриманих студентом під час співбесіди з екзаменатором).  

Якщо підсумковим контролем з дисципліни є диференційований залік 

тоді кількість балів з вивчення даної дисципліни включає поточну успішність 

та підсумковий контроль.  

При складанні тестової частини  диференційованого заліку у 

незалежному центрі оцінювання знань студентів з використанням 48 

тестових завдань переведення результатів засвоєння отриманих знань у 

студентів здійснюється за наступною шкалою: 

 

Кількість правильних відповідей при складанні 

тестової частини диференційованого заліку у 

незалежному центрі оцінювання знань студентів 

Кількість балів, що 

виставляються 

студенту 

1-24 Не склав 

25 50 

26 51 

27 52 

28 53 

29 54 

30 55 

31 56 

32 57 

33 58 

34 59 

35 60 

36 61 

37 62 

38 63 

39 64 

40 65 

41 66 

42 68 

43 70 

44 72 

45 74 

46 76 

47 78 

48 80 



При складанні тестової частини диференційованого заліку у 

незалежному центрі оцінювання знань студентів з використанням 24 

тестових завдань переведення результатів засвоєння отриманих знань у 

студентів здійснюється за наступною шкалою: 

Кількість правильних відповідей при складанні 

тестової частини диференційованого заліку у 

незалежному центрі оцінювання знань студентів 

Кількість балів, 

що виставляються 

студенту 

1-12 Не склав 

13 50  

14 52 

15 54 

16 56 

17 59 

18 62 

19 65 

20 68 

21 71 

22 74 

23 77 

24 80 

  

Бали з дисципліни для студентів з 200-бальної шкали результатів 

засвоєння отриманих знань   в програмі «Контингент» конвертуються у 

традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено у 

таблиці: 

 Бали з дисципліни Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» (відмінно) 

Від 140 до 179 балів «4» (добре) 

Від 116 до 139 балів «3» (задовільно) 

Нижче 116 балів «2» (незадовільно) 

  

Студентам, які за результатами сесії мають  бал успішності з кожного 

предмету 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної 

(звичайної) академічної стипендії збільшується в розмірах, визначених 

чинними нормативними документами  України.  

          Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю, визначеного у наказі по 

університету про проведення заліково-екзаменаційної сесії згідно з 

навчальним планом, на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю. 

 

Призначення і виплата академічної стипендії для студентів, які 

навчаються за традиційною системою 

Академічна стипендія студентам денної форми навчання, які 

навчаються за традиційною системою, призначається за результатами 



семестрового контролю та виявленою при цьому успішністю, з урахуванням 

напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вони навчаються не менш як 

двом третинам студентів кожного курсу за кожною спеціальністю, але не 

більше як 75 % з числа студентів кожного курсу кожної спеціальності.  

Рейтинговий показник кожного студента визначається як середній бал 

у 12 бальній шкалі з дисциплін, з яких проводився семестровий контроль у 

формі семестрового екзамену, диференційованого заліку, підсумкового 

модульного контролю (якщо в навчальному плані він є формою семестрового 

контролю). 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку, підсумкового модульного контролю 

(якщо у навчальному плані він є формою семестрового контролю) з 

конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним. 

Для студентів, що навчаються за традиційною системою навчання, 

результати захисту звіту з практик враховуються при нарахуванні стипендії 

тієї заліково-екзаменаційної сесії, в яку ця практика була включена згідно 

навчального плану та відповідних наказів на практику.  

У разі неявки студента на екзамен або залік деканат зобов’язаний 

з’ясувати причину його відсутності. 

Студенти, які не з’явилися на екзамен(и) або залік(и) без поважних 

причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенту 

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного 

семестру. Академічна стипендія при цьому не призначається. 

Студенти, які одержали незадовільні оцінки і перездали екзамен(и), 

після семестрового контролю стипендія не призначається незалежно від того, 

які оцінки вони отримали після ліквідації академічної заборгованості.  

 Студентам, які не з’явилися на екзамен(и), залік(и)  з поважних 

причин, що підтверджується наданням відповідних документів, 

встановлюється індивідуальний термін складання екзаменів, заліків  по 

закінченні якого визначаються результати семестрового контролю студента. 

Академічна стипендія у цьому випадку студенту призначається з першого 

числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 

навчальним планом. 

Визначення результатів засвоєння отриманих знань у студентів, які 

навчаються за традиційною системою, в університеті здійснюється за 

рейтинговою дванадцятибальною шкалою. Для нарахування стипендії 

проводиться переведення середнього балу, одержаного  за результатами 

складання усіх іспитів, диференційованих заліків, курсових робіт та практик, 

що включені у семестровий контроль, у  п’ятибальну шкалу за схемою: 

 

12-бальна шкала 5-бальна шкала 

12 5 

11 

10 

9 4 



8 

7 

6 3 

5 

4 

 

При визначенні середнього балу за предмет враховується 50% від балу 

за поточну успішність та 50% від балу за семестровий іспит.  

 Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам, які за результатами семестрового контролю мають 

середній бал успішності 7,00-9,99  за дванадцятибальною шкалою 

оцінювання згідно рейтингового списку. Рейтинговий показник кожного 

студента визначається як середній бал у 12 бальній шкалі з дисциплін, з яких 

проводився семестровий контроль у формі семестрового екзамену, 

диференційованого заліку, підсумкового модульного контролю (якщо в 

навчальному плані він є формою семестрового контролю). 

- студентам першого року навчання до першого семестрового 

контролю. 

Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії 

визначається Законом України „Про державний бюджет” та чинними 

нормативно-правовими документами. 

Студентам, які за результатами сесії мають  бал успішності з кожного 

предмету 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір 

ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується в розмірах, 

визначених чинними нормативно-правовими актами  України.  

          Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю, визначеного у наказі по 

університету про проведення заліково-екзаменаційної сесії згідно з 

навчальним планом, на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю. 

 

Призначення і виплата академічної стипендії для студентів, які 

навчаються за європейською кредитно-трансферною системою 

організації навчального процесу 

 

Академічна стипендія студентам денної форми навчання, які 

навчаються за ЄКТС, призначається за підсумками виконання 

індивідуального плану. 

У разі неявки студента на екзамен або залік деканат зобов’язаний 

з’ясувати причину його відсутності. 

Студенти, які не з’явилися на екзамен(и) або залік(и) без поважних 

причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенту 

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного 

семестру. Академічна стипендія при цьому не призначається. 



Студенти, які одержали незадовільні оцінки і перездали екзамен(и), 

після семестрового контролю стипендія не призначається незалежно від того, 

які оцінки вони отримали після ліквідації академічної заборгованості.  

 Студентам, які не з’явилися на екзамен(и), залік(и)  з поважних 

причин, що підтверджується наданням відповідних документів, 

встановлюється індивідуальний термін складання екзаменів, заліків  по 

закінченні якого визначаються результати семестрового контролю студента. 

Академічна стипендія у цьому випадку студенту призначається з першого 

числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 

навчальним планом. 

 Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам, які виконали індивідуальний план та мають середній бал 

успішності 4,00-4,99 та 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання з дисциплін, 

які закінчуються вивчатися у даному семестрі згідно рейтиногового списку, 

формування якого здійснюється відповідно до даного положення; 

- студентам першого року навчання до першого семестрового 

контролю. 

 

Призначення  і виплата соціальної стипендії 

У межах коштів загального фонду університету, призначених для 

виплати стипендії, обов’язково призначають соціальні стипендії певній 

категорії студентів, які за результатами семестрового контролю мають 

середній бал успішності нижчий, ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання 

(для студентів, які навчаються за ЄКТС,  що виконали  індивідуальний план 

та мають середній бал успішності нижчий, ніж 4 за п’ятибальною шкалою 

оцінювання з дисциплін, що закінчуються вивчатися у даному семестрі  

внаслідок чого такі студенти втратили право на призначення їм академічної 

стипендії. 

Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи 

права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для 

таких категорій студентів: 

а) студенти з числа дітей-сиріт та студентів, позбавлених батьківського 

піклування а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до23 років 

залишилися без батьків, розмір соціальної  стипендії  їм призначається в 

сумах, визначених Законодавством України. 

б) студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України ” Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” гарантуються пільги при призначенні стипендії в розмірі 50% 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії починаючи з 1 

січня 2009 року.(Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 

року №165, п.2); 

в) студенти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством) - розмір соціальної стипендії 

для студентів цієї категорії становить 109%. до розміру мінімальної 

академічної стипендії; 



г) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І -ІІI групи - 

розмір соціальної стипендії для студентів цієї категорії становить 109% до 

розміру мінімальної академічної стипендії; 

д)  студенти, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна 

мати (батько) навчаються за денною формою навчання  - розмір соціальної 

стипендії для студентів цієї категорії становить 100% до розміру мінімальної 

академічної стипендії. 

е)   студенти-шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три 

роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти 

особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш 

як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи 

стали інвалідами І або ІІ групи (мають право на гарантовану виплату 

стипендії за рахунок коштів державного бюджету в розмірі прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб). 

Студенти повинні своєчасно подавати до стипендіальної комісії  

факультету  документи,  що підтверджують їх право на отримання соціальної 

стипендії. У разі коли студент втратив право на отримання соціальної 

стипендії, він зобов’язаний у двотижневий термін з часу, коли відбулися 

зміни, повідомити про це стипендіальну комісію факультету та надати 

відповідні документи. Стипендіальні комісії факультетів можуть робити 

запити у відповідні органи  з метою підтвердження права на отримання 

соціальної стипендії. 

Соціальна стипендія призначається не більше як на семестр та в межах 

терміну дії наданих документів, що підтверджують право студента на 

отримання її, але не раніше місяця подання таких документів. 

Якщо стипендіат  має право на кілька додаткових соціальних стипендій 

кожна з них призначається і виплачується окремо. 

Голови стипендіальних комісій факультетів несуть персональну 

відповідальність за своєчасне призначення соціальної стипендії вказаним 

особам. 

Соціальна стипендія призначається з першого числа місяця що настає 

після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом курсу в 

обов’язковому порядку. Для студентів, які мають академічну заборгованість,  

соціальна стипендія призначається після її ліквідації з першого числа місяця, 

що настає після закінчення семестрового контролю, визначеного у наказі по 

університету. Якщо студент мав академічну заборгованість з поважної 

причини і ліквідував її у встановлений термін та отримав право на 

академічну стипендію, стипендія йому призначається у розмірах, 

передбачених цим Положенням з першого числа місяця, що настає після 

семестрового контролю згідно з навчальним планом. Раніше встановлена 

соціальна стипендія відміняється, окрім випадків, коли призначається 

одночасно академічна та соціальна стипендія. 

Призначення і виплата одночасно академічної і соціальної стипендії 

Студентам, зазначеним у підпунктах  в), г), є), ж) даного положення 

(розділ «Загальні положення») додатково виплачується соціальна стипендія 

(у відсотках до мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії):               



1) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із  законодавством), студентам, які є інвалідами з 

дитинства та інвалідами I-III групи, крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів 

війни – 9%; 

2) Студентам, які входили до складу військових формувань на виконанні 

миротворчих операцій в інших країнах – 30%; 

3) Студентам-інвалідам по зору і слуху, студентам з числа 

військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни  -  50%.  

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових 

соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.  

          За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та 

науковій діяльності студентам за поданням стипендіальних комісій 

факультетів   призначаються іменні або персональні стипендії університету, 

виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати 

стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії 

університету, що затверджується ректором університету. 

       У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачено нормативними актами. 

        Студентам, які навчалися за державним замовленням і:                                  

       - перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями 

відповідно до наказу ректора університету, в межах коштів, передбачених 

для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 

відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії; 

    - студентам з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної 

стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за 

медичними показаннями; 

    -  зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, 

допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 

непрацездатності у подвійному розмірі; 

        - студентам, поновленим на навчання за державним замовленням після 

академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який 

встановлюється за результатами останнього (до перерви у навчанні) 

семестрового контролю. 

       У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком 

місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування 

студента відповідно до наказу ректора.   

 

Призначення та виплата академічної 

стипендії клінічних ординаторів і аспірантів 

Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам 

університету, установлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати 

за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті  

 



 
 


