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«Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам Державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (надалі - 
Положення) 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 28.12.2016р. № 
1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення” , Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2016р. № 1047 “Про розміри стипендій у 
державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” , 
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1045 “Деякі питання 
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів” , Постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017р. № 32 “ Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України з питань стипендіального забезпечення ” , Постанови Кабінету 
Міністрів України від 08.02.2017р. № 81 “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045” , Наказу МОН 
України від 20.02.2017 року №261 «Про затвердження Примірного порядку 
формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих 
навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних 
стипендій».

І. Загальні положення
1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються у 

Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 
України» (надалі -  Університет) за державним замовленням за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентів денної форми навчання Університету (далі - студенти);
2) клінічних ординаторів;
3) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з 

відривом від виробництва).
2. Студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які 

навчаються згідно з угодами, укладеними між Університетом та фізичними або 
юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів 
таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчались згідно із зазначеними угодами і в установленому 
порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за 
денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Університету, 
призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам) 
здійснюється згідно з цим Положенням, а саме:

академічної -  з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи 
на навчання відповідно до наказу ректора Університету;



соціальної -  за процедурою та у строки, визначені цим Положенням та 
нормативними актами Кабінету Міністрів України..

3. На загальних підставах відповідно до цього Положення здійснюються 
призначення і виплата академічних стипендій студентам, клінічним 
ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без 
громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус 
біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 
осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на 
законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в 
межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, клінічним ординаторам, 
аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в Університеті 
відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів 
України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

4. Особам, визначеним пунктом 1 цього Положення, призначаються такі 
стипендії:

1) академічні:
студентам -  за результатами навчання в Університеті;
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам -  на підставі наказу про 

зарахування до Університету;
2) соціальні -  на підставі законів, що встановлюють державні пільги і 

гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій 
громадян.

5. Правила призначення академічних стипендій в Університеті 
розробляються відповідно до Порядку, затвердженому наказом МОН України 
від 20.02.2017 року №261 «Про затвердження Примірного порядку формування 
рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних 
закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій» та 
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1050 “Деякі питання 
стипендіального забезпечення” , затверджуються вченою радою Університету за 
погодженням з органом студентського самоврядування (студентським 
парламентом) та первинною профспілковою організацією, а також 
оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 
соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 
студентам, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих з них за 
успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, 
наказом ректора Університету утворюється стипендіальна комісія 
Університету.

До складу стипендіальної комісії Університету входять: голова комісії -  
ректор Університету, члени комісії -  проректор з науково-педагогічної роботи; 
проректор з наукової роботи, головний бухгалтер, заступник ректора з 
економічних питань, помічник проректора з науково-педагогічної роботи, декан 
медичного факультету, декан стоматологічного факультету, директор НШ 
медсестринства, начальник юридичного відділу, помічник проректора з 
науково-педагогічної роботи та соціальних питань та 12 представників з числа



осіб, які входять до складу органів студентського самоврядування та первинної 
профспілкової організації осіб, які навчаються.

Персональний склад стипендіальної комісії Університету щорічно 
визначається і затверджується наказом ректора Університету.

У своїй роботі стипендіальна комісія Університету керується законами та 
іншими нормативно-правовими актами, що визначають права й обов'язки осіб, 
які навчаються, цим Положенням, Статутом Університету.

За поданням стипендіальної комісії Університету ректор Університету 
затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення 
стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам 
призначення стипендій Університету.

Засідання стипендіальної комісії Університету відбуваються за потребою, 
але 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 Університету ухвалюється простою більшістю 
голосів присутніх на її засіданні членів.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
Студентам стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на 
період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім 
випадків, зазначених у цьому Положенні.

У разі зарахування клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів на 
навчання до Університету з дати, яка не збігається з початком календарного 
місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості 
календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або 
соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває 
з Університету до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у 
повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 
охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у 
призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з 
дозволу Університету стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв ’язку з оголошенням 
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після 
поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця 
завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю 
включно або завершення навчання виплачується стипендія у розмірі, 
встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в 
останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які відповідно до наказу ректора Університету поновлені на 
навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на 
призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою 
та у строки, визначені цим Положенням.



7. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але 
Університет не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або 
соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 
навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються 
щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, 
призначена згідно з цим Положенням.

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту, 
якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 
відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 
Університету.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, 
участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Університет має право 
надавати матеріальну допомогу студентам, клінічним ординаторам і 
аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою 
навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у 
кошторисі Університету, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення розробляється Університетом та затверджується 
вченою радою (додаток 1).

Стипендіальна комісія Університету приймає рішення щодо надання 
матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної 
виплати.

9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в 
академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора 
Університету, в межах коштів, передбачених у кошторисі Університету, 
затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у 
розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 
Університету.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі 
соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за 
медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога 
виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності 
у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених 
у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у 
встановленій чинними нормативно-правовими актами сумі.

11. Студенти, клінічні ординатори, аспіранти (докторанти), які реалізують 
право на академічну мобільність, і які зберігають статус здобувана вищої освіти 
(наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від 
виробництва) в Університеті, протягом строку навчання за програмою



академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України 
отримують стипендію, призначену відповідно до цього Положення, у разі, коли 
умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, 
укладеного ними з Університетом, регулярна безповоротна фіксована 
фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за 
програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не 
передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну 
грошову одиницю України на дату укладення договору про академічну 
мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до 
цього Положення.

II. Академічні стипендії у Державному вищому навчальному закладі 
«Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
12. Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України (у тому числі, іменні), які призначаються 
студентам, аспірантам Університету за результатами навчання за певним 
освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення 
яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
3) стипендії у підвищеному розмірі:
студентам Університету, які досягли особливих успіхів у навчанні.
Розмір академічних стипендій для студентів Університету визначається 

виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального 
закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності 
стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 
передбачене законодавством.

13.1 Університет у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, 
призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі 
-  рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, 
прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного 
навчального предмету (дисципліни), практики, курсової роботи тощо 
нормативної частини навчального плану, що завершуються в поточному 
семестрі, і до якого включаються всі студенти Університету, які навчаються на 
певному факультеті (інституті) за денною формою навчання за відповідними 
курсом (потоком - у випадку, якщо наявна різниця нормативних дисциплін, що 
вивчалися протягом семестру і з яких проводився підсумковий контроль) та 
спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів Університету, які навчаються на одному факультеті 
(відділенні, інституті) за денною формою навчання за відповідними курсом 
(потоком) та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після 
прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією Університету.



Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 
довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, 
визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії 
у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії 
Університету. Рішенням ректора Університету таким особам встановлюється 
строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня 
припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення 
академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах 
відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна 
стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у 
повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної 
стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, 
отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не 
здійснюється.

Порядок формування рейтингу в Університеті визначається правилами 
призначення стипендій (додаток 2), відповідно до Порядку, затвердженому 
наказом МОН України від 20.02.2017 року №261 «Про затвердження 
Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів 
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення 
академічних стипендій» та Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.12.2016 р. №1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”, 
затвердженими вченою радою Університету за погодженням з органом 
студентського самоврядування (студентським парламентом) та первинною 
профспілковою організацією осіб, які навчаються.

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:
затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється 

не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом 
навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

рейтинг, відповідно до якого студентам Університету призначаються і 
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 
отриманого ними під час вступу до Університету. Рейтинги, відповідно до яких 
студентам Університету призначаються і виплачуються академічні стипендії 
протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами 
останнього навчального семестру за кожним факультетом, курсом (потоком -  у 
випадку різних навчальних планів та дисциплін, з яких проводився 
підсумковий контроль) і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на 
підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни), практики, 
курсової роботи нормативної частини навчального плану, вивчення яких 
завершується в поточному семестрі з урахуванням участі у науковій, науково- 
технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому 
складова успішності становить 90 відсотків (коефіцієнт 0,9) рейтингового бала, 
а складова участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті 
та спортивній діяльності становить 10 відсотків (коефіцієнт 0,1). Процедура 
визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є



однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, 
курсі (потоці) за однією спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті;

навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмету 
(дисципліни), практики, курсової роботи тощо вимірюються у 200-бальній 
шкалі оцінювання відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»;

визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату 
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом 
навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного 
навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. 
Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають 
незадовільні результати навчання;

до рейтингу не включаються особи, які:
- на момент закінчення поточного навчального семестру згідно графіку 

освітнього процесу, наказу по Університету «Про проведення заліково- 
екзаменаційної сесії» поточного семестру та наказів відповідних деканатів 
«Про закінчення поточного семестру» відповідного навчального року з будь -  
якого навчального предмету (дисципліни), практики, курсової роботи тощо 
набрали середній бал поточної успішності менше 4,0 (або 66 балів за 200- 
бальною шкалою), без поважної причини не відпрацювали пропущених занять, 
що створило академічну заборгованість. Рішенням ректора Університету таким 
особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть ліквідувати 
академічну заборгованість, але не більш як до дати початку наступного 
навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк 
академічна заборгованість не ліквідована, здобувай вищої освіти підлягає 
відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмету 
(дисципліни), практики, курсової роботи тощо особа отримала менше 50 балів, 
або не з ’явились на контрольний захід без поважної причини;

- при складанні тестової частини іспиту у незалежному центрі оцінювання 
знань студентів отримав менше 38 балів;

- при проведенні усної частини іспиту на кафедрі (співбесіда з викладачем 
в день складання тестової частини іспиту) отримав менше 12 балів;

- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної 
системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, 
встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та 
спеціальності (напряму підготовки);

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення 
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 
(дисципліни), практики, курсової роботи.

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 
вчена рада Університету з урахуванням видатків на стипендіальне 
забезпечення, затверджених Університету у встановленому порядку, визначає



однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) 
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 
результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у 
відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми 
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, 
курсі (потоці) за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше 
число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальними планами для відповідних факультетів, курсів (потоків) та 
спеціальностей (напрямів підготовки).

13.2. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за 
державним замовленням на певному факультеті (інституті), курсі (потоці) за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на 
призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного 
семестрового контролю включно або завершення навчання.

Вчена рада університету у встановленому законодавством порядку 
визначає:

загальний ліміт стипендіатів - відсоток стипендіатів, яким призначається 
академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу (включаючи 
академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) -  однаковий для всіх 
факультетів (інститутів), курсів (потоків) та спеціальностей (напрямів 
підготовки);

ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за 
особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, - може 
встановлюватись різний для факультетів (інститутів), курсів (потоків) та 
спеціальностей (напрямів підготовки);

ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і 
яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 
стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до 
університету.

Ліміти стипендіатів встановлюються вченою радою університету перед 
початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт 
першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього 
навчального року.

13.3. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному 
факультеті (інституті), курсі (потоці) за певною спеціальністю (напрямом 
підготовки) і яким на наступний навчальний семестр буде призначена 
академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в 
навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого 
числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість 
студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на 
певному факультеті (інституті), курсі (потоці) за певною спеціальністю 
(напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою 
закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять 
днів після його початку (для студентів першого року навчання).



У разі наявності чотирьох осіб на одному факультеті (інституті), курсі за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 
стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У 
разі наявності тільки двох осіб на одному факультеті (інституті), курсі за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 
стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість 
стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її 
успішності.

13.4. У межах коштів, затверджених для університету на виплату 
академічних стипендій, стипендіальна комісія може прийняти рішення про 
збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту 
стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пунктом 13 Порядку).

13.5. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями 
(напрямами підготовки), для яких навчальними планами не передбачено 
семестрового контролю в останньому навчальному семестрі, академічні 
стипендії призначаються за результатами попереднього навчального семестру 
до закінчення навчання.

13.6. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів 
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до 
підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі 
конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на навчання.

14. Виплата стипендії студентам Університету, які реалізували право на 
академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувана вищої 
освіти за державним замовленням за денною формою навчання в Університеті і 
не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у 
грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної 
мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього 
Положення, здійснюється:

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 
одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Університетом за 
результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього 
Положення;

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один 
семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному 
закладі у розмірі, що призначений стипендіату Університетом за результатами 
останнього семестрового контролю відповідно до цього Положення.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною 
комісією після повернення здобувана вищої освіти до Університету за таких 
умов:

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою 
академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до 
збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з 
нормативним;



у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної 
мобільності у здобувана вищої освіти академічної заборгованості така 
заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством 
порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю 
згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом 
підготовки) в Університеті.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента Університету 
семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та 
спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті здобувач вищої освіти не 
має академічної заборгованості, питання призначення стипендії вирішується 
стипендіальною комісією відповідно до цього Положення на загальних 
підставах.

У разі коли строк навчання студента Університету в іншому навчальному 
закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну 
заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі 
позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що 
не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної 
мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її 
межами, у повному обсязі.

15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до

пунктів 13.1, 13.2, 13.3 цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі 
позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 
підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету в межах 
ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до підпунктів 13.2, 13.6 цього 
Положення.

16. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цього 
Положення, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами 
навчання студенти Університету відповідно до рішення стипендіальної комісії 
займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

17. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і 
докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), 
установлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу, 
визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в 
оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача —  для клінічних ординаторів і аспірантів;
доцента — для докторантів.
Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний 

науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з 
нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова 
(наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим 
званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених 
звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). 
Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо- 
наукової (наукової) програми вирішує ректор Університету. Документи, що



засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати 
нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають право на роботу у 
режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною 
посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього 
Положення, виплачується у повному обсязі.

Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які поновили навчання 
після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам 
або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в 
аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь 
наступний період навчання.

Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які реалізують право на 
академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувана вищої 
освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від 
виробництва) в Університеті і не отримують регулярної безповоротної 
фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку 
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі 
відповідно до пункту 11 цього Положення, виплата стипендії зупиняється на 
строк навчання в іншому навчальному закладі.

Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після 
повернення такої особи до Університету на підставі рішення відповідної 
кафедри Університету або наукового відділу Університету за результатами 
розгляду письмового звіту здобувана вищої освіти/наукового ступеня. 
Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного 
рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих 
під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному 
закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи у клінічний 
ординатурі, аспірантурі, докторантурі в Університеті порівняно з нормативним. 
У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальної комісії клінічному 
ординатору, аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була 
виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в 
іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному 
обсязі.

III. Соціальні стипендії у Державному вищому навчальному закладі 
«Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
18. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам 
Університету, які за результатами навчального семестру не мають академічної 
заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу 
відповідно до цього Положення та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх 
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення університету 
а також студенти університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 
залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”



та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до 
статей 20— 22 і ЗО Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки 
відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності 
шахтарської праці” ;

4) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не 
менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи 
стали інвалідами І або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про 
підвищення престижності шахтарської праці” —  протягом трьох років після 
здобуття загальної середньої освіти;

5) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” , та їх діти (до закінчення навчання в університеті, але не 
довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України 
“Про вищу освіту” ;

6) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції (до закінчення навчання в університеті, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу 
освіту” ;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання в 
університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до 
статті 44 Закону України “Про вищу освіту” ;

8) діти, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи (до закінчення 
навчання в університеті, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 
відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” ;

9) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради У країни для 
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 
24 жовтня 2002 р. № 218-ІУ;

10) діти-інвалідів та особи з інвалідністю І— III групи;

11) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” .



19. Oco6z,3a3Har{eHi y nyurcri 18 uroro lloroxeuu.a,.ari Bnepttre [pereHAyrorb
a6o noHoBnrororb npaBo Ha [pr{3Har{eHH.f, coqianruoi cruneu4ii, rloAarorb Ao

cruneHAia:rrnoT xoruicil y BcraHoBneHoMy nopf,AKy eiAnoeilHe nncbMoBe 3BepHeHHrI

is sa3Ha.{eHHqM Aarvr ra AoKyMeHTr4, uro niArsepA)Kyiorr ix npaeo Ha orpaMaHHt
nilrr ra rapaurifi Ha cru.rneu4iaJrbHe sa6esneqeHHq sriAHo 3 HopMarI{BHo-

[paBoB]IMV ar.TAMId.

fxrqo crvneHAiarrbHa r<orr,liciq Brreprrre po3rntAae nI,ITaHHt rrpo [pz3Har{eHHs

oco6i coqialrnoi crzneuaii i rrpvr rlboMy 3aflBHr4K Mae rpaBo Ha rpl{3HaqeHHt
coqialruoi cruneu4ii oAnoqacHo 3a rimr<ova niAcraeaxavr, Bvr3HaseHI4MI4 TIyHKToM

18 rlboro lloloxeuul, 3a eiruHz\a wr6opov oco6pr y n?IcbMoBoMy :nepHeuHi

3a3Haqa€Trcq rimrr4 oAHa ni4craea 4.nfl, fipvr3HaqeHHt rirtrt<u olniei corlianrnoi
cruneuAii.

CrzneHAiatrbH& xoMiciq nporqroM Tpbox po6ovHx AHie 3 AHq orpuMaHHq

rrr4cbMoBoro 3BepHeHHs npzfivae piiuenHr rrroAo naqeHocri e oco6a npaBa Ha

orpnMaHHq crr4reHaii. V pa:i npr,rfiHrrr.rr crnnenAiaJlbHoro xotr,liciero [o3ttrl4BHofo
p i urennx e iAu o eilH a c o qi alrHa crr{rr eH p.rfl Brrrnaqyerbc.f, 3 [arv 3 B epHeHH{.

20. V pa:i Korlr{ oco6u, 3a3HaqeHi y nignyHKrax 2-11 nyuxry 18 Ilboro
llo:roxeHHf,, Marorb npaBo Ha [pr43HarreHHq couia:muoi ra axaAeuiquoi crzneH4ili,
:a ix eiruHr.rN{ nn6opol,r, 3a3Har{eHHM y rrlrcbMoBoMy 3BepHenHi Ao cruneuAialrHoi
xovicii, npn3Haqaerbc.s rilrxu oAr4H B:zA crvrneu4il, qKy oco6a orpltMyBarliMe
[por.sfoM HacrynHoro HaBqarbHoro ceMecrpy. -frcu{o cryAeHT, KypcaHT

neeificrxoBoro Br4rrloro HaBrrarbHoro 3aKnaAy o6pan orpLIMaHHt aKaAeMiqnoi

crunen4ii, eilr BTpar{ae npaBo Ha orpHMaHHs coqialnnoi crznesAii Ha

HacryfrHrrfi Han.ransuuit ceMecrp, flpo rqo Han rar:,.uufi, 3aKnaA ueeiAlstaAuo

iusopnaye opraH couialrHoro 3axr4cry HacereHH.s 3a uicueu po3TaIuyBaHH-s

HaBq€urbHofo 3aKnaAy.

Oco6n, 3a3HarreHi y ni4nynrri 1 nyHxry 18 uroro lloloxenHq, Malorb IIpaBo Ha

orpnMaHHa coqialrnoi crnnenAii nesanexHo ei4 orprana aH:nfl axaAelai.{Hoi cruneHAii.

2I. Oco6aM, 3a3HaqeHlrM y rr.r.1-8 nynxry 18 uroro llopt4ry, rri vrarorr npaBo

Ha [pH3HaqeHHs coqiamuvx crzneuAifr :riAHo 3 IrI,rM floloxeuuttu, po:vip
coqialruoi crnneH4ii, ersHa.IeHoi eiAnoeiAuo Ao nyurrie 18 i 20 Uboro
floroxeuu-s:

:6iruuyerbc-rl:
cryAeHrav, xxi e insaJriAaM[ rro 3opy i cnyxy, - Ha 50 eiacorrie NaiHiN,{alruol'

opAr{H apH oi (s nuuafi uoi) arca4eir,tiuuo i crunenaii Vui e ep c I4rery ;

cryAeHTanr YHinepcr{rery 3 r{rrcJra oci6, rqo BXoAVnr4 [o cKnaAy nificrxosnx

Sopuynanr i sa piureuuxr,r niAnosiAHzx epxaBHl4x opraHin HanpaBneni Anq yvacri
B O[epaqlsx 3 rrlATpr4MaHHs Mupy
Berr4cs 6ofroni nii. - 30 eiacorxie.

i Sesnexz a5o ni4paANeni Ao Aep)KaB, B qKux

llpopexrop 3 HayKoBo-neAaroriquoi po6orra A.f. llly,urail

llpopexrop 3 HayKoeoi po6orz npo$. I.M. Kniq

3acrynHnK peKTopa 3 eKoHoMi.rHax O.E. Hnerc

foroeHufi 6yxranrep

B. o. Ha.ranbHprKa wpv4'rr



Додаток 1

до «Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам Державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет 
імені І .Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

Порядок використання коштів, передбачених для надання 
матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти у 

Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України»

1. Правила надання матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти у 
Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України» створені з метою формування реєстру осіб, які 
претендують на її отримання.

2. Порядок використання коштів, передбачених для надання 
матеріальної допомоги та заохочення розробляється Університетом та 
затверджується вченою радою.

3. Матеріальна допомога надається з метою підвищення життєвого рівня 
та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і 
науковій діяльності. Університет має право надавати матеріальну допомогу:

- студентам;
- клінічним ординаторам;
- аспірантам,

які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання 
(з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у 
кошторисі Університету, затвердженому у встановленому порядку.
4. Стипендіальна комісія Університету приймає рішення щодо надання 

матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної 
виплати.

5. Для надання матеріальної допомоги формується реєстр осіб, що 
складається на підставі наступних критеріїв:

- особливі здобутки та досягнення у різних сферах студентського
життя;

- відмінні успіхи у навчанні;
- участь у науково-дослідній роботі;
- громадська активність.
6. Категорії здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному 

закладі «Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», яким може 
бути надана матеріальна допомога та заохочення:

1. Учасники бойових дій.



2. Малозабезпечені верстви населення.
3. Відмінники навчання.
4. Призери предметних олімпіад всеукраїнського рівня (І; II; III місця).
5. Призери міжнародних науково-практичних конференцій, конгресів 

(І; II; III місця).
6. Призери Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних 

робіт (І; II; III місця).
7. Переможці спортивних змагань міського та обласних рівнів (І 

місце); призери всеукраїнського та міжнародного рівнів (І; II; III місця).
8. Особи, рекомендовані рішенням Студентського парламенту ТДМУ 

за активну громадську діяльність, а саме:
a) організатори волонтерських заходів та заходів благодійного 

характеру;
b) організатори заходів спортивного та культурно-мистецького 

спрямування;
c) активні діячі органів студентського самоврядування (члени 

Студентського парламенту ТДМУ, старости курсів).
9. Особи, рекомендовані Науковим товариством студентів ТДМУ за 

активну участь в роботі Наукового товариства, а саме:
1) організатори наукових конференцій, конгресів;
2) особи, які беруть активну участь у комп’ютерній верстці наукових 

видань;
3) організатори наукових, навчальних та культурних заходів для 

учасників конференцій, конгресів.
7. Особи, що претендують на отримання матеріальної допомоги та 

заохочення повинні надати відповідні документи, що підтверджують їх 
здобутки членам Стипендіальної комісії Університету.

Проректор з науково-педагогічної робот

Проректор з наукової роботи /у*
Заступник ректора з економічних питань 0%$Р О.Б.

проф. А.Г. Шульгай 

проф. І.М. Кліщ 

Члек

Головний бухгалтер 

В.о. начальника юридичного відділ

Т.Є. Мудрик 

Н.В. Цпін
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Додаток 2

до «Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам державного вищого 

навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

Правила призначення стипендії здобувачам вищої освіти у 
Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України»

1. Правила призначення стипендії здобувачам вищої освіти у Державному 
вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» 
(надалі -  Правила) створені з метою визначення порядку формування рейтингу 
студентів та формування реєстру осіб, які претендують на отримання стипендії. 
Правила складені на основі Примірного порядку формування рейтингу 
успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів 
(наукових установ) для призначення академічних стипендій, затвердженого 
наказом МОН України від 20.02.2017 року №261.

2. Академічна або соціальна стипендія призначається:
1) студентам денної форми навчання Університету (далі - студенти);
2) клінічним ординаторам;
3) аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою навчання 

(з відривом від виробництва),
які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету.
Академічні стипендії в підвищеному розмірі призначаються студентам, які 

досягли особливих успіхів у навчанні.
3. Особам, визначеним пунктом 2 цих Правил, призначаються такі 

стипендії:
1) академічні:
студентам -  за результатами навчання в Університеті;
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам -  на підставі наказу про 

зарахування до Університету;
2) соціальні -  на підставі законів, що встановлюють державні пільги і 

гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій 
громадян.

4. Для призначення академічних стипендій студентам формується рейтинг 
успішності (далі -  Рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та 
прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти з кожного навчального предмету (дисципліни), практики, курсової 
роботи тощо нормативної частини навчального плану, що завершуються в



поточному семестрі, і до якого включаються всі студенти Університету, які 
навчаються на певному факультеті за денною формою навчання за 
відповідними курсом (потоком) та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів Університету, які навчаються на одному факультеті за 
денною формою навчання за відповідними курсом (потоком) та спеціальністю 
(напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету 
не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 
стипендіальною комісією Університету.

4.1. Рейтинг, відповідно до якого студентам Університету призначаються і 
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 
отриманого ними під час вступу до Університету. У випадку рівної кількості 
конкурсного балу рейтинговий список впорядковується:

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

- з врахуванням вищого балу з предмету, що має більший ваговий 
коефіцієнт (другий предмет для вступу);

- з врахуванням вищого балу з предмету, який є третім предметом для 
вступу;

- з врахуванням вищого балу з української мови та літератури.
4.2. Рейтинги успішності студентів, для призначення академічних 

стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами 
останнього навчального семестру за кожним факультетом, курсом (потоком) і 
за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з 
кожного навчального предмета (дисципліни) нормативної частини навчального 
плану, практики, курсової роботи, вивчення яких завершується в поточному 
семестрі з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, 
громадському житті та спортивній діяльності.

5. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

Я =  180*
кхО\ + к2Р2 + ... + кпОп | ^ 

К *200
де: 180 -  максимальна оцінка за навчальні досягнення (90 % від 

максимального балу за 200-бальною шкалою), визначено Положенням про 
стипендіальне забезпечення в університеті;

к і -  додатній ваговий коефіцієнт І -ї дисципліни (навчального предмета), 
курсової роботи (проекту), практики (величина вагового коефіцієнта - для 
дисциплін, яких формою контролю знань є «іспит» -  1,5; для дисциплін, яких 
формою контролю знань є «диференційований залік» -  1,0; для дисциплін, яких 
формою контролю знань є «залік» - 0,5)

Оі - підсумкова кількість балів студента з І -ї дисципліни (навчального 
предмета), курсової роботи (проекту), практики (за 200-бальною шкалою);

К ~ кх +  к2 + . . .  4- кп - сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних 
предметів), курсових робіт (проектів), практик;



200 -  максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою 
оцінювання університету;

В -  додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивній діяльності (максимально може бути 
20 балів).

Додатковий бал підраховується за формулою:

В =НД*0,03 + ПД.0,03 + Г Д»0,02+СД»0,02,

де НД -  призери міжнародних, всеукраїнських предметних олімпіад, 
конкурсу-захисту науково-дослідних робіт, міжнародного конгресу студентів і 
молодих вчених або аналогічних, причому враховується така кількість балів, 
виражених у 200-бальній шкалі:_______ __________________ __________________

Міжнародна
предметна
олімпіада

Всеукраїнська 
предметна 
олімпіада, 

конкурс-захист 
науково- 

дослідних робіт

Міжнародний 
конгрес студентів 
і молодих вчених 
або аналогічний

І місце 200 190 150
II місце 180 170 120
III місце 160 150 100

ПД -  статті у міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях, де 
студент виступає 1-им, 2-им або третім автором, причому враховується така 
кількість балів, виражених у 200-бальній шкалі: __________________

Міжнародне
видання

Всеукраїнське 
фахове видання

1 автор 200 190
2 автор 180 170
3 автор 160 150

ГД -  громадська діяльність, що включає організацію та проведення 
загально-університетських заходів, організацію та проведення волонтерської 
діяльності; призери міжнародних мистецьких конкурсів, причому враховується 
така кількість балів, виражених у 200-бальній шкалі:________________

Організація та 
проведення 
загально- 

університетських 
заходів

Організація та 
проведення 

волонтерської 
діяльності

3 заходи 200 200
2 заходи 180 180

1 захід 160 160



Міжнародні та 
всеукраїнські 

мистецькі 
конкурси

І місце 200
II місце 180
III місце 160

СД -  призери міжнародних, всеукраїнських та обласних спортивних 
змагань, причому враховується така кількість балів, виражених у 200-бальній 
шкалі:

Міжнародні Всеукраїнські Обласні спортивні
спортивні спортивні змагання
змагання змагання

І місце 200 190 150
II місце 180 170 120
III місце 160 150 >—*

 
о

 
о

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній 
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 20 
балів за 200-бальною шкалою, тобто максимальне значення, то його додатковий 
бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню (20 балів).

У випадку рівної кількості рейтингового балу реєстр осіб, які претендують 
на отримання стипендії, впорядковується:

- за більшим значенням результатів складання Крок-1;
- - за вищим балом з дисциплін, що входять до ліцензійних іспитів Крок 1 

та Крок 2;
- за вищим балом з дисциплін, що входять до професійної підготовки;
- за вищим балом з дисциплін, що входять до природничо-наукової 

підготовки;
- за вищим балом складання іспитів у центрі незалежного тестування;
- за вищим балом, отриманим на іспитах під час складання усної частини 

на кафедрах.
До рейтингу не включаються особи, які:
- на момент закінчення поточного навчального семестру згідно графіку 

освітнього процесу, наказу по Університету «Про проведення заліково- 
екзаменаційної сесії» поточного семестру та наказів відповідних деканатів 
«Про закінчення поточного семестру» відповідного навчального року з будь -  
якого навчального предмету (дисципліни), практики, курсової роботи тощо 
набрали середній бал поточної успішності менше 4,0 (або 66 балів за 200- 
бальною шкалою), без поважної причини не відпрацювали пропущених занять, 
що створило академічну заборгованість. Рішенням ректора Університету таким



особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть ліквідувати 
академічну заборгованість, але не більш як до дати початку наступного 
навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк 
академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає 
відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмету 
(дисципліни), практики, курсової роботи тощо особа отримала менше 50 балів, 
або не з ’явились на контрольний захід без поважної причини;

- при складанні тестової частини іспиту у незалежному центрі оцінювання 
знань студентів отримав менше 38 балів;

- при проведенні усної частини іспиту на кафедрі (співбесіда з викладачем 
в день складання тестової частини іспиту) отримав менше 12 балів;

- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної 
системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, 
встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та 
спеціальності (напряму підготовки);

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення 
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 
(дисципліни), практики, курсової роботи.
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