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Додаток 1 

До наказу № 7-11 від 13 лютого 2017 року 

 

ПРАВИЛА  

призначення академічних стипендій 

1. Загальні питання  

1.1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (далі – Університет) за державним замовленням за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету за денною формою навчання (з відривом 

від виробництва) − студентів, аспірантів і докторантів (далі − Стипендіатів).1 

1.2. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються 

призначення і виплата академічних стипендій студентам, 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, аспірантам, докторантам, які є 

іноземцями і навчаються відповідно до міжнародних договорів України або актів 

Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.  

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями та є 

студентами 1-го курсу, за перший семестр не здійснюється у зв’язку з відсутністю 

рейтингового бала при зарахуванні на навчання. 

1.3. В Університеті академічні стипендії призначаються: 

1) студентам − за рейтингом успішності; 

2) аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою 

навчання (з відривом від виробництва) − на підставі наказу про зарахування до 

Університету. 

1.4. Вирішення питань призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги Стипендіатам, заохочення 

кращих із них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій 

діяльності покладаються на створену наказом ректора Стипендіальну комісію 

Університету, що діє відповідно до затвердженого Положення про Стипендіальну 

комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

1.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.  

1.6. Стипендія студентам призначається з першого числа місяця, що 

настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на 

                                                           
1Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними 

закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, 

якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

Особам, які навчалися згідно з угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за 

державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) академічна стипендія 

призначається з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу 

ректора. 
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період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім 

випадків, зазначених у цих Правилах. 

1.7. Стипендія аспірантам та докторантам, які навчаються за денною 

формою навчання (з відривом від виробництва) виплачується за кожний 

календарний місяць. У разі зарахування аспірантів та 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. 

1.8. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 

стипендію, настає до закінчення місяця або Стипендіат вибуває з Університету до 

закінчення терміну навчання, Стипендіату виплачується стипендія у повному 

обсязі за останній місяць навчання. 

1.9. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 

закладу охорони здоров’я, Стипендіат отримує академічну стипендію у 

призначеному йому розмірі. 

1.10. На час проходження практики або провадження іншої трудової 

діяльності з дозволу Університету Стипендіат зберігає право на отримання 

стипендії. Дозвіл надається деканом факультету / директором інституту у формі 

розпорядження по структурному підрозділу. 

1.11. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, протягом терміну перебування на військовій службі 

виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за 

результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 

1.12. 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 вартістю 

харчування. 

1.13. 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 цими Правилами. 

 

2. Академічні стипендії 

Академічними стипендіями є: 

- стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, 

аспірантам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-

кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються 

окремими нормативно-правовими актами; 

- мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

- мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії у підвищеному 

розмірі − студентам, які навчаються за спеціальностями, за спеціальностями за 

одним навчальним планом, визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) 

галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, 

затверджений у встановленому порядку. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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- стипендії підвищеного розміру за особливі успіхи у навчанні2.  

2.1. Розмір академічних стипендій для студентів визначається виходячи з 

установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії для Університету, умов навчання, 

спеціальності, спеціальності за одним навчальним планом, успішності 

Стипендіата. 

2.2. У разі, коли Стипендіат має право на призначення кількох 

академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо 

інше не передбачене законодавством. 

2.3.  Університет у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 

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 предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які 

навчаються за одним навчальним планом на певному факультеті / в інституті за 

денною формою навчання за відповідними курсом, спеціальністю. 

2.4. Рейтинг студентів факультету / інституту для призначення стипендій 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три 

робочих дні після прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією 

Університету. 

2.5. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

академічну стипендію і через тимчасову непрацездатність, підтверджену 

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. Рішенням 

ректора Університету таким особам встановлюється термін ліквідації академічної 

заборгованості, але не більше місяця з дня припинення тимчасової 

непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій 

особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі, коли 

особі призначена академічна стипендія, здійснюються 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. 

 

3. Стипендіальний фонд 

3.1. Стипендіальний фонд встановлюється залежно від контингенту 

студентів, які навчаються в Університеті за державним замовленням за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету за денною формою навчання (з 

відривом від виробництва), та розраховується на основі рейтингу успішності 

студентів щомісячно з урахуванням: 

− видатків Університету на стипендіальне забезпечення, затверджених у 

встановленому порядку; 

                                                           
2Призначається студентам, які за результатами семестрового контролю отримали середній бал не менше ніж 

«85» з урахуванням умов п. 4.2. 
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− раніше сформованих зобов’язань Університету з виплати академічних 

стипендій студентам3; 

− зобов’язань Університету з виплати академічних стипендій студентам, 

сформованих у поточному місяці4. 

3.2. До факультетів / інститутів гарантовано доводиться фонд для 

призначення стипендій 40 % студентів, який використовується виключно на 

виплати стипендій. 

3.3. Стипендіальний фонд аспірантів та докторантів розраховується 

щомісячно на підставі наказів про зарахування до Університету з урахуванням: 

− видатків Університету на стипендіальне забезпечення, затверджених у 

встановленому порядку; 

− раніше сформованих зобов’язань Університету з виплати академічних 

стипендій аспірантам та докторантам5; 

− зобов’язань Університету з виплати академічних стипендій аспірантам та 

докторантам, сформованих у поточному місяці6. 

3.4. При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення 

зобов’язань із виплати академічних стипендій студентам, аспірантам, 

докторантам у встановлених законодавством випадках. 

3.5. У разі, якщо розподіл стипендіального фонду не відбувся повністю 

або частково, такий фонд залишається в розпорядженні факультету / інституту 

для виплати стипендій у майбутніх періодах. 

 

4. Ліміт Стипендіатів 

4.1. Університет з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх 

факультетів  / інститутів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт 

                                                           
3
До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам: 

− раніше сформовані на основі рейтингу студентів; 

− перед особами, які є іноземцями і навчаються в Університеті відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету 

Міністрів України і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів; 

− перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом терміну перебування на військовій 

службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі; 

− перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової 

непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, 

а також у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та 

виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці; 

− перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення Стипендіальної комісії про 

виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого п. 14 Порядку КМУ; 

− заборгованість із виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця. 

4
До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать: 

− сформовані у поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому 

закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць; 

− сформовані у поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної 

заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на 

поточний місяць; 

− сформовані в поточному місяці перед особами, які розпочали навчання після повернення з академічної відпустки з медичних підстав,  

після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також раніше призваних на військову службу у зв’язку 

з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який 

передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання. 
5
Раніше сформовані зобов’язання з виплати стипендій аспірантам та докторантам. 

6
Сформовані у поточному місяці зобов’язання з виплати стипендій аспірантам та докторантам до завершення їх навчання. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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Стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами 

семестрового контролю. 

− ліміт Стипендіатів – показник, який встановлюється у відсотках від 

фактичної кількості студентів денної форми навчання кожного факультету / 

інституту, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному 

курсі, за певною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного 

навчального плану станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення семестрового контролю; 

− загальний ліміт Стипендіатів − однаковий для всіх факультетів / інститутів 

ліміт Стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами 

семестрового контролю на основі здобутого студентами рейтингового бала, 

включаючи академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні;  

− ліміт Стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна 

стипендія за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового 

балу, який має бути не меншим за 85 балів за умови, що кількість балів, 

отриманих ними за результатами семестрового контролю з будь-якої навчальної 

дисципліни, не є меншою ніж 75 балів; 

− ліміт першокурсників-Стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання 

і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 

стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до 

Університету. 

4.2. Ліміти Стипендіатів встановлюються Вченою радою Університету за 

поданням Стипендіальної комісії Університету перед початком підведення 

підсумків кожного семестрового контролю. 

4.3. Загальний ліміт Стипендіатів встановлюється у розмірі 40−45 % від 

фактичної кількості студентів денної форми навчання певного факультету / 

інституту, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною 

спеціальністю відповідно до одного навчального плану станом на перше число 

місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю. 

4.4. Ліміт Стипендіатів-відмінників, яким призначається академічна 

стипендія за особливі успіхи у навчанні, становить не більше 5 % від загальної 

кількості Стипендіатів факультету / інституту. 

4.5. Ліміт першокурсників-Стипендіатів встановлюється перед початком 

підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр попереднього 

навчального року, але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної 

сесії, у відсотках. 

 

4.6. Конкретна кількість Стипендіатів визначається Стипендіальною 

комісією 

4.6.1. Конкретна кількість Стипендіатів (включаючи академічну стипендію 

за особливі успіхи у навчанні) серед студентів факультету / інституту, які 

навчаються на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

відповідно до одного навчального плану, визначається множенням ліміту 

Стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання певного 

факультету / інституту, які навчаються за державним замовленням на певному 

курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного 
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навчального плану станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення семестрового контролю або розпочали навчання через десять днів 

після його початку (для першокурсників).  

4.6.2. У випадку, якщо кількість Стипендіатів, визначена відповідно до 

п. 4.6.1 цих Правил, не становитиме ціле число, здійснюється округлення до 

найближчого цілого числа у бік зменшення.  

4.6.3. Надалі визначається додаткова кількість Стипендіатів факультету / 

інституту в розрахунку для певної спеціальності (напряму підготовки) на певному 

курсі додаванням у межах певної спеціальності (напряму підготовки) на певному 

курсі залишків від цілого числа кількості Стипендіатів, визначених відповідно до 

п. 4.6.2 цих Правил.  

4.6.4. У разі, якщо визначена додаткова кількість Стипендіатів не 

становитиме цілого числа, здійснюється округлення відповідної кількості до 

цілого числа у бік зменшення.  

4.6.5. Надалі визначається додаткова кількість Стипендіатів факультету / 

інституту в розрахунку для певного курсу додаванням у межах певного курсу 

залишків від цілого числа кількості Стипендіатів, визначених відповідно до п. 

4.6.4 цих Правил, з округленням відповідної кількості до цілого числа у бік 

зменшення. 

4.6.6. У разі, якщо визначена відповідно до п. 4.6.5 цих Правил додаткова 

кількість Стипендіатів також не становитиме цілого числа, визначається 

додаткова кількість Стипендіатів у розрахунку для факультету / інституту в 

цілому додаванням у межах факультету / інституту залишків від цілого числа 

кількості Стипендіатів, визначених відповідно до п. 4.6.5 цих Правил, з 

округленням відповідної кількості до цілого числа у бік зменшення. 

4.6.7. У разі одночасної наявності на певному факультеті / в інституті, на 

курсі за певною спеціальністю студентів, які навчаються за одним навчальним 

планом за повним та за скороченими термінами навчання, ліміти Стипендіатів для 

них розраховуються окремо7. За рішенням Стипендіальної комісії Університету 

спільно може бути розраховано ліміт Стипендіатів для різних курсів за певною 

спеціальністю, якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за 

однаковим навчальним планом.  

 
                                                           

7 За наявності груп з неповним контингентом (для ОС «Бакалавр» − менше ніж 8 осіб, ОС «Магістр» − 

менше ніж 4 особи) розрахунок стипендій відбувається об'єднанням груп за спеціальністю або курсом. 

• Визначення кількості 
стипендіатів, що навчаються за 
одним навчальним планом

• Округлення в бік зменшення та 
визначення залишку

Додавання 
залишку

• Визначення кількості 
стипендіатів за спеціальністю 
(напрямом підготовки)

• Округлення в бік зменшення та 
визначення залишку

Додавання 
залишку • Визначення кількості 

стипендіатів за курсом

• Округлення в бік зменшення та 
визначення залишку

Додавання 
залишку

• Визначення кількості 
стипендіатів по 
факультету/інституту загалом

Остаточне 
визначення
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4.7. Перевищення лімітів стипендіатів припускається у разі: 

4.7.1. Призначення академічної стипендії після ліквідації академічної 

заборгованості за умови, що рейтинг студента дає право на отримання стипендії.  

4.7.2. Повернення до навчання студентів після академічної відпустки за 

медичними показаннями за умови, що рейтинг студента, сформований до 

переривання навчання, дає право на отримання стипендії.  

4.7.3. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по 

догляду за дитиною. 

4.7.4. Призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації.  

Призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути 

підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим 

особам. 

4.7.5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт 

Стипендіатів і ліміт Стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням 

Стипендіальної комісії Університету терміном на один місяць із наданням права 

окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної 

стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні) у поточному 

місяці. Студентам, які перебувають у рейтинговому списку між 40 та 45 % 

контингенту студентів, академічна стипендія може бути додатково призначена 

кожного місяця. 

4.7.6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання 

мають студенти, для яких одним навчальним планом на відповідних факультетах / 

в інститутах, на курсах та спеціальностях не передбачається надалі проведення 

семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є 

семестровим контролем). 

5. Порядок формування рейтингу успішності 

5.1. Порядок формування рейтингу затверджується Стипендіальною 

комісією Університету й оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку 

нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не 

вносяться. 

5.2. Рейтинг студентів факультету / інституту для призначення 

академічних стипендій формується відповідно до середнього балу студентів за 

результатами останнього семестрового контролю та складається з: 

– рейтингів студентів факультету / інституту, які навчаються на певному курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до одного навчального 

плану (основні рейтинги); 

− рейтингів студентів факультету / інституту, які навчаються на певному курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) в цілому (рейтинги за 

спеціальністю на курсі); 

− рейтингів студентів факультету / інституту, які навчаються на певному курсі 

незалежно від спеціальності (напряму підготовки) (рейтинги за курсом); 

− рейтингу студентів факультету / інституту в цілому (рейтинг за факультетом / 

інститутом).  

Рейтинг студентів факультету / інституту для призначення академічних 

стипендій формується відповідно до показників оцінювання навчальних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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досягнень, розрахованих у балах, отриманих студентами за результатами 

відповідного семестрового контролю з усіх навчальних дисциплін, практик та 

виконання курсових проектів (робіт). 

5.3. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень8 включає: 

− екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів),  

− екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін,  

− бали за диференційовані заліки,  

− бали за курсові роботи (проекти),  

− бали за проходження практик. 

5.4. Рейтинговий бал  студента (курсанта) (R) розраховується за 

формулою: 




 b
n

OOO
R n 1,0

...
9,0 21

, 

де  

0,9 та 0,1 – вагові коефіцієнти; 

niO ...1  – підсумкова оцінка студента за 100-бальною шкалою з i -ї дисципліни 

(навчального предмета) кожної складової семестрового контролю, в тому числі 

курсової роботи (проекту), проходження практики; 

n – кількість складових семестрового контролю (сума всіх дисциплін (навчальних 

предметів), курсових робіт (проектів), практик за відповідний період); 

b  – сума додаткових балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності )100( b : 

sgmin bbbbb  , 

де 

bin – додаткові бали за науково-інноваційну діяльність (бали за участь та перемоги 

у конкурсах, стартап-проектах, перемоги у студентських олімпіадах, участь у 

науково-дослідних роботах, публікації у фахових наукових виданнях, отримання 

патентів, участь у наукових та науково-технічних гуртках тощо); 

bm – додаткові бали за творчу активність (для мистецьких спеціальностей); 

bg – додаткові бали за участь у громадському житті (робота у Первинній 

профспілковій організації студентів, органах студентського самоврядування, 

громадському формуванні по охороні громадського порядку тощо); 

bs – додаткові бали за спортивні досягнення.  

                                                           
8
Навчальні досягнення (успішність) із вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з 

критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, 

трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних 

занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом. 

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. 
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Для розрахунку суми додаткового балу b  застосовуються перелік 

основних досягнень студента за відповідний період, що враховуються в рейтингу, 

а також визначені бали, що надаються за кожне з таких досягнень.  

Перелік та відповідні значення додаткових балів наведено в Додатку 1. 

Якщо сума додаткових балів студента (курсанта) перевищує визначене 

Університетом максимальне значення (10), то його додатковий бал 

встановлюється рівним максимальному значенню: 10b  

5.5. Студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів, 

самостійно подає заяву на ім’я голови Стипендіальної комісії факультету / 

інституту з відповідним проханням. До заяви додають підтверджуючі документи 

(копії та оригінали для огляду) з посиланнями на відповідний електронний ресурс 

(за наявності).  

Стипендіальна комісія факультету / інституту перевіряє надану студентом 

інформацію та документи та надає рекомендації щодо прийняття відповідного 

рішення. 

В разі виявлення недостовірної інформації студент позбавляється права на 

отримання додаткових балів. 

5.6. Проект розподілу додаткових балів (поіменний список з кількістю 

балів і обґрунтуванням), публікується за 2 тижні до початку залікової сесії на 

сайтах факультетів / інститутів. 

5.7. Під час визначення пріоритетності розташування студентів у 

рейтинговому списку для призначення стипендій у разі однакових рейтингів вища 

позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. 

При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення 

ухвалює Стипендіальна комісія. 

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше 

ніж за три робочих дні після його затвердження Стипендіальною комісією. 

 

6. Порядок призначення стипендій 

6.1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

6.1.1. Студентам, які в межах конкретної кількості Стипендіатів, визначеної 

відповідно до п. 4.6.1 цих Правил, займають вищі позиції згідно з основним 

рейтингом. 

6.1.2. Студентам (за винятком передбачених п. 6.1.1 цих Правил), які в 

межах додаткової кількості Стипендіатів, визначеної відповідно до п. 4.6.3 цих 

Правил, займають вищі позиції згідно з рейтингом за спеціальністю на курсі. 

6.1.3. Студентам (за винятком передбачених п. 6.1.1, 6.1.2 цих Правил), які в 

межах додаткової кількості стипендіатів, визначеної відповідно до п. 4.6.5 цих 

Правил, займають вищі позиції згідно з рейтингом за курсом. 

6.1.4. Студентам (за винятком передбачених п. 6.1.1−6.1.3 цих Правил), які 

у межах додаткової кількості Стипендіатів, визначеної відповідно до п. 4.6.6 цих 

Правил, займають вищі позиції згідно з рейтингом за факультетом / інститутом. 
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6.1.5. Студентам першого року навчання до першого семестрового 

контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до 

навчального закладу, у межах ліміту Стипендіатів. 

6.2. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

− студентам, які в межах ліміту Стипендіатів згідно з рейтингом посідають 

вищі позиції; 

− студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, у 

межах ліміту Стипендіатів. 

6.3. Розмір академічної стипендії у мінімальному розмірі збільшується на 

45,5 %9 у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення 

Стипендіальної комісії Університету, посідають найвищі рейтингові позиції та 

мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у 

навчанні. 

Виплата стипендій студентам, які реалізували право на академічну 

мобільність 
6.4. Студенти, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну 

мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за 

денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) в 

Університеті, протягом терміну навчання за програмою академічної мобільності в 

іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, 

призначену відповідно до цих Правил, 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 терміну навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у 

розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення 

договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її 

призначено особі відповідно до цих Правил. 

6.5. Виплата стипендій студентам, які реалізували право на академічну 

мобільність з одночасним збереженням статусу здобувача вищої освіти за 

державним замовленням за денною формою навчання в Університеті за основним 

місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової 

підтримки у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі, здійснюється: 

− у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 

одного семестру, − у розмірі, що призначений Стипендіату Університетом (у разі, 

якщо Університет є основним місцем навчання за результатами останнього 

семестрового контролю відповідно до цих Правил); 

− у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі перевищує один 

семестр, − протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у 

розмірі, що призначений Стипендіату навчальним закладом за основним місцем 

                                                           
9
У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії 

заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове. 
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навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих 

Правил. 

6.5.1. Питання подальшого призначення стипендії вирішується 

Стипендіальною комісією Університету за поданням Стипендіальної комісії 

факультету / інституту після повернення здобувача вищої освіти до Університету, 

що є основним місцем навчання за таких умов: 

− визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до 

збільшення терміну 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 здобувача вищої освіти академічної заборгованості така 

заборгованість має 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. 

6.5.2. Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, 

семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та 

спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті (у разі, якщо Університет є 

основним місцем навчання) здобувач вищої освіти не має академічної 

заборгованості, питання призначення стипендії вирішується Стипендіальною 

комісією Університету відповідно до цих Правил на загальних підставах. 

6.5.3. У разі, коли термін навчання студента в іншому навчальному 

закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну 

заборгованість, та у разі позитивного рішення Стипендіальної комісії 

Університету 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. 

 

7. Академічна стипендія аспірантам і докторантам 
7.1. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за 

денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 %  

відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з 

урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: 

викладача − для аспірантів; 

доцента − для докторантів. 

7.2. 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)10. 

                                                           
10

Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує ректор 

Університету. 
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Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні 

відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

7.3. Аспіранти, докторанти мають право на роботу в режимі неповного 

робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому 

академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у 

повному обсязі. 

7.4. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в 

установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким 

в установленому порядку продовжено термін навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 

7.5. Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну 

мобільність з одночасним збереженням статусу здобувача вищої освіти / 

наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в 

Університеті й не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової 

підтримки у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі, виплата стипендії 

припиняється на термін навчання в іншому навчальному закладі. 

7.6. Питання виплати стипендії вирішується Стипендіальною комісією 

Університету після повернення такої особи до навчального закладу за основним 

місцем навчання на підставі рішення відповідної кафедри Університету за 

результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти / наукового 

ступеня.  

7.7. Обов’язковою умовою прийняття Стипендіальною комісією 

Університету позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання 

результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в 

іншому навчальному закладі, не привели до збільшення терміну навчання особи у 

аспірантурі, докторантурі в Університеті за основним місцем навчання порівняно 

з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення Стипендіальної комісії 

Університету 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. 
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8. Алгоритм призначення академічних стипендій 

 

 

 

 

ПРавила 
призначення 

стипендій

•Правила призначення академічних стипендій затверджуються Вченою радою за погодженням з 
органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які 
навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру

Порядок 
формування 

рейтингу

•Затвердження й оприлюднення Порядку формування рейтингу − не пізніше ніж за тиждень до 
початку нового навчального року. Протягом року зміни не вносяться

1-й етап

•Семестровий контроль

2-й етап

•Засідання Стипендіальної комісії факультету / інституту − останій день місяця, в якому здійснюється 
семестровий контроль

Формування 
рейтингу

•Оприлюднення рейтингу студентів на офіційному веб-сайті факультету / інституту не пізніше ніж 
через три робочі дні після прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією факультету / 
інституту

3-й етап

•Подання Стипендіальної комісії факультету / інституту до Стипендіальної комісії Університету 
рейтингових списків студентів та реєстру Стипендіатів

•Засідання Стипенедіальної комісії Університету  

•Подання Стипендіальної комісії Університету ректору на підпис наказу про затвердження реєстру 
осіб, яким призначаються стипендії та призначення стипендій

5-й етап

•Виплата стипендій
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До наказу №_____ від ___________________ 2017 

 

Додаткові бали за науково-інноваційну діяльність  

Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів  Документи (підтверджуються кафедрою) 

Призери у конкурсах (стартап-

проектах, хакатонах тощо) 

Призери конкурсів, колектив до 5 

осіб 

30 балів/особа Сертифікати, грамоти, лист від інвестора, 

підтвердження в ЗМІ 

Призери в інших всеукраїнських, 

міжнародні конкурсах, колектив до 5 

осіб 

10 (за кожний конкурс, але не 

більше ніж 30) балів/особа 

Сертифікати, грамоти, листи від 

інвестора/організатора, підтвердження в 

ЗМІ  

Участь у олімпіадах Призер всеукраїнської олімпіади (2 

тур) / міжнародної олімпіади 

20 / 30 балів/особа Грамоти, листи від оргкомітету 

Учасник всеукраїнської олімпіади (2 

тур) / міжнародної олімпіади 

10 / 20 балів/особа 

Участь у 2-му турі всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових 

робіт 

Призер  

 

30 балів/особа 

 

Грамоти, листи від оргкомітету 

Учасник  20 балів/особа 

Участь у науково-дослідних роботах 

(включення до творчих колективів) 

 20 балів/особа Витяг з протоколу засідання кафедри 

Публікації у фахових наукових 

виданнях (цитовані видання) 

Дольова участь у публікаціях – 

відбувається пропорційний розподіл 

між учасниками публікації 

українські виданнях – 20 

балів/особа,  

Посилання на публікацію (електронне 

видання) або витяг з наукового видання 

міжнародні видання – 30 

балів/особа 
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Отримання патентів Дольова участь у творчій роботі – 

відбувається пропорційний розподіл 

між учасниками  

 

1 патент на винахід – 30 

балів/особа 

1 патент на корисну модель – 10 

балів/особа 

Копія Свідоцтва (патенту) про 

реєстрацію винаходу (корисної моделі)  

Участь у наукових та науково-

технічних гуртках 

Наприклад: Формула, Лампа, гурток 

авіамоделебудування, тощо 

до 20 балів/особа Рекомендація (письмова) керівника 

гуртка та завідувача кафедрою 

 

 

Додаткові бали за участь у громадському житті  

Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів  Документи  

Участь в роботі органів 

студентського самоврядування, та 

Первинної профспілкової організації 

студентів 

Список осіб затверджується рішенням організації до 

початку залікової сесії 

 

Бали, що отримані від різних організацій, сумуються, 

але сума має бути не більше 30 балів/особа  

до 30 балів/особа (на рівні 

університету/студмістечка)  

 

до 20 балів/особа (на рівні 

факультету/інституту) 

 

Клопотання (письмове) від 

голови Студентського 

самоврядування або Голови  

Первинної профспілкової 

організації студентів 

Громадського формування по 

охороні громадського порядку 

не більше 30 балів  1 вихід = 0,75 балу/особа 

За особливі досягнення 

(відпрацювання з 

працівниками поліції, 

затримання злочинця, 

запобігання 

правопорушенням) – 5 

балів/особа 

Подання (письмове) 

керівника ГФОГП  
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Участь в студентських ініціативах  

 

Приклад: Башня, КПІ-ТВ, Радіо, Колізей, Белка, Скала 

тощо 

не більше 30 балів/особа  

 

бали, що отримані від різних 

організацій, сумуються, але 

сума має бути не більше 30 

балів 

Подання (письмове) 

керівника департаменту, за 

яким закріплено студентську 

ініціативу 

Волонтерська діяльність в 

Університеті 

Приклад: Студентська соціальна служба, Центр 

розвитку кар’єри 

до 10 балів/особа Подання (письмове) 

керівника департаменту, за 

яким закріплено 

волонтерську організацію 

Наукове товариство студентів та 

аспірантів  

 до 20 балів/особа Подання (письмове) 

керівників департаментів 

Участь у гуртках (крім наукових та 

науко-технічних) 

Приклад: BЕSТ, ЕSТІЕМ до 10 балів/особа Рекомендація (письмова) 

керівника гуртка 

підтверджена керівником 

відповідного підрозділу 

Участь в програмах розвитку 

Університету, міста, країни 

 до 50 балів/особа Подання (письмове) 

керівників департаментів 

 

 

Додаткові бали за спортивні досягнення  

Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів  Документи  

Участь у змаганнях українського і 

світового рівня  

призери (українських/міжнародних) 20/30 балів/особа Грамоти, протоколи тощо 

участь (українських/міжнародних) 10/20 балів/особа 

Участь в Олімпійських іграх, Універсіади  50 балів/особа 

Призери Олімпійських ігр/Універсіади  100/50 балів/особа 
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Додаткові бали за творчу активність (для мистецьких спеціальностей) 

 

Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів  Документи  

Персональні виставки На рівні університету 

 

До 10 балів/особа 

 

Посилання на проведення виставки, 

грамоти, дипломи, свідоцтва, листи 

організаторів, накази тощо 
У Спілці художників 

України та міжнародних 

До 30 балів/особа 

Публікації  До 20 балів/особа Посилання на видання (в т.ч. електронні) 

та копії публікацій  

 

 

 


