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2. Особам, які навчалися згідно з угодами, укладеними між Університетом 

та фізичними або юридичними особами, і в установленому порядку переведені 

(поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням на денну 

форму навчання в межах Університету або переведені з іншого навчального 

закладу, призначення і виплата академічних стипендій (крім академічних 

стипендій курсантам Військового інституту) здійснюються після закінчення 

наступного за датою переведення семестрового контролю. 

3. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються 

призначення і виплата академічних стипендій студентам 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. 

3.1 Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями й 

навчаються в Університеті відповідно до міжнародних договорів 

України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно 

до зазначених документів. 

3.2 Призначення і виплата академічних стипендій студентам, які є 

іноземцями й навчаються в Університетівідповідно до угод про 

міжнародну академічну мобільність з іншими навчальними закладами, 

можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень Університету (за 

їх наявності і якщо це передбачено угодою про академічну мобільність). 

4. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної 

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

студентам, а також заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора Університету 

утворюється Стипендіальна комісія Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка(далі – Стипендіальна комісія Університету), а для 

підготовки матеріалів на розгляд Стипендіальної комісії Університету в 

структурних підрозділах Університету розпорядженням керівника 

структурного підрозділу створюються робочі групи з питань призначення 

стипендії (коледжу, факультету/ інституту, центру) (далі – робочі групи). 
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4.1 До складу Стипендіальної комісії Університету входять:  

- за посадами: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна 

робота), проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховна робота), головний бухгалтер, начальник 

планово-фінансового відділу, начальник юридичного відділу, декани 

факультетів, директори інститутів, коледжів та інших структурних 

підрозділів, які здійснюють освітній процес; 

- представники осіб, що навчаються (не менше 50 відсотків від загального 

складу комісії) від Студентського парламенту Університету та первинної 

профспілкової організації Університету (кількість представників 

визначається спільним рішенням). 

4.2  До складу робочих груп із питань призначення стипендії структурних 

підрозділів входять декан/директор, заступники декана/директора, 

представники осіб, що навчаються – від студентського парламенту 

підрозділу й профбюро студентів та інші особи, які визначаються 

керівником структурного підрозділу.  

  Інформація, необхідна для прийняття рішень Стипендіальною 

комісією Університету, формується робочими групами із питань 

призначення стипендії структурних підрозділів і передаєтьсяна ім’я 

голови Стипендіальної комісії Університету у формі подання керівника 

(декана/директора) структурного підрозділу.  

4.3 У своїй роботі Стипендіальна комісія Університету і робочі групи із 

питань призначення стипендії керуються законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права та обов’язки осіб, 

які навчаються, Статутом Університету, цими Правилами, рішеннями 

Вченої ради Університету. 

4.4 У рамках виконання своїх повноважень щодо призначення та 

позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі 

вирішення спірних питань), надання матеріальної допомоги студентам, а 

також заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, Стипендіальна 

комісія Університету: 

- формує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. Реєстр осіб, яким 

призначаються стипендії, затверджується наказом ректора (в разі, коли 

рішення Стипендіальної комісії Університету не суперечить вимогам 

законодавства та цим Правилам); 
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- затверджує рейтинг студентівденної форми, які навчаються на одному 

факультеті (відділенні) Університету, на відповідному курсі та 

спеціальності  (напряміпідготовки), та оприлюднює його наофіційному 

веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочі дні після 

прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією; 

- приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення 

окремо щодо кожної особи і кожної виплати; 

- отримує від робочих груп із питань призначення стипендії структурних 

підрозділів інформацію, необхідну для вирішення питань віднесених до 

компетенції Стипендіальної комісії Університету; 

- вчиняє інші дії, необхідні для вирішення питань призначення та 

позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі 

вирішення спірних питань), надання матеріальної допомоги студентам, а 

також заохочення кращих з них за успіхи у навчанні. 

4.5 Стипендіальна комісія Університету вирішує питання щодо 

призначення стипендій студентам, які навчаються згідно з угодами, 

укладеними між Університетом та фізичними або юридичними особами,  

якщо це передбачено умовами укладеної угоди та наявні відповідні 

кошти. 

5. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

5.1 Особам, зазначеним у підпунктах 1, 2 пункту 1 цих Правил, 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 цих Правилах. 

5.2 У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 

або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат 

вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм 

виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 

5.3 У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному їй розмірі. 

5.4 На час проходження практики, передбаченої освітньою/ навчальною 

програмою, стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 
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5.5 Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій 

службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими 

Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом 

навчальному семестрі. 

5.6 Особам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і 

поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, 

академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється 

особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у 

навчанні) семестрового контролю. 

6. У разі, коли студент Університету 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 виплатою 

на харчування. 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і навчаютьсяна денній 

формі, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена 

законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами. 

7. Студентам Університету, які навчалися за державним (регіональним) 

замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями, 

відповідно до наказу ректора щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 

відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії в межах 

коштів, передбачениху кошторисах Університету, затверджених у 

встановленому порядку. 

7.1 Студентам Університету 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. 

7.2 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, 

допомога у подвійному розмірі виплачується протягом 10 місяців з дня 

настання тимчасової непрацездатності. 

8. СтудентиУніверситету, які реалізують право на академічну мобільність і 

зберігають статус здобувача вищої освіти на денній формі навчання в 

Університеті, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності 

в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про 

навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з 

Університетом (навчальним закладом за основним місцем навчання), регулярна 

безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі впродовж 

всього строку 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. 

  

Академічні стипендії  

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  

9. Академічними стипендіями є: 

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

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

студентам факультетів/ інститутів, а також курсантам та слухачам Військового 

інституту 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, що виплачуються: 

- студентам Університету, які досягли особливих успіхів у навчанні; 

- студентам Університету, які навчаються за спеціальностями 

(спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) 

галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних 

стипендій, відповідно до Додатку 1 цих Правил.  

9.1 Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1, 2  

пункту 1 цих Правил, 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. 

9.2 У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше 

не передбачене законодавством. 
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Рейтинг успішності студентів 

10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у межах 

коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії 

студентам Університету 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 Університету, які навчаються 

за державним замовленням на певному факультеті/ в інституті чи в коледжі на 

денній формі навчання на відповідному курсом та спеціальності (напряму 

підготовки). Порядок формування рейтингу затверджується Вченою радою 

Університету та є невід’ємною складовою цих правил (Додаток 2). 

10.1 Рейтинг студентів Університету, які навчаються на одному 

факультеті/ в інституті, коледжі Київського національного університету 

імені Тараса Шевченкана денній формі навчання на відповідному курсі 

та спеціальності (напрямі підготовки), оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочі дні після 

прийняття відповідного рішення Стипендіальної комісії Університету. 

10.2 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 заборгованості1, але не більш як місяць 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, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної 

стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на 

                                                           
1Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, 

визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) 

набрала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання; 

- під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа 

отримала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання. 
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призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії 

припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час 

ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється. 

11.  Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 

Вчена рада Університету за поданням Стипендіальної комісії Університету (з 

урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених для 

Університету вустановленому порядку) визначає ліміт стипендіатів. 

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів: 

- загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх факультетів/ 

інститутів, коледжів,курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт 

стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами 

такого семестрового контролю, включаючи академічну стипендію за особливі 

успіхи у навчанні. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 

до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному факультеті/ в інституті, 

коледжі, курсі на відповідній спеціальності (напрямі підготовки) станом на 

перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальними планами для відповідних факультетів/ інститутів, 

коледжів,курсів та спеціальностей (напрямів підготовки). 

- ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 

особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу (від 

нуля до двадцяти двох відсотків від загального ліміту стипендіатів); 

- ліміт стипендіатів першого року навчання, яким до першого семестрового 

контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного 

балу, здобутого під час вступу до навчального закладу (встановлюється до 

1 липня року вступу). 

12. Конкретна кількість стипендіатів, включаючи академічну стипендію за 

особливі успіхи у навчанні, визначається робочою групою відповідного 

структурного підрозділу на певному курсі, спеціальності (напрямі підготовки) 

шляхом округлення (за правилами округленнями до цілого числа) добутку 

ліміту стипендіатів на фактичну  кількість студентів денної форми навчання, 

які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному 

факультеті (в інституті, коледжі), курсі, на відповідній спеціальності (напрямі 

підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення  
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семестрового контролю, або приступили до занять через десять днів після його 

початку (для першого року навчання).   

12.1 У разі наявності в одному структурному підрозділі на курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за 

повним та скороченим терміном навчання, ліміти стипендіатів для них 

розраховуються окремо. За рішенням Стипендіальної комісії 

Університету спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для 

різних курсів за певною спеціальністю.  

12.2 У разі наявності на денній формі навчання на курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) двох осіб, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням і включені до рейтингу, 

кількість стипендіатів складає 1 особу.  

12.3 Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення 

академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, яка 

виникла у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю (підтвердженою 

довідкою закладу охорони здоров’я, наданою не пізніше п’яти робочих 

днів з моменту завершення періоду непрацездатності), повернення до 

навчання студентів з академічної відпустки з медичних підстав, по 

закінченню відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, з догляду за 

дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку 

зоголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій 

цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень 

про призначення академічних стипендій іншим особам. 

12.4 З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт 

стипендіатів і ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія за особливі успіхи у навчанні, може підвищуватись рішенням 

Стипендіальної комісії Університету строком на один місяць з наданням 

права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну 

академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи у 

навчанні) в поточному місяці.  

13. Виплата стипендії студентам Університету, які реалізували право на 

академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої 

освіти за державним (регіональним) замовленням на денній формі навчання в 

Університеті(за основним місцем навчання) і не отримували регулярної 

безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі впродовж 
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всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі відповідно до пункту 8 цих Правил, здійснюється: 

1) у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 

один семестр, – у розмірі, встановленому стипендіату Університетом 

(навчальним закладом за основним місцем навчання) за результатами 

останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил; 

2) у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує 

один семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному 

закладі у розмірі, встановленому стипендіату Університетом (навчальним 

закладом за основним місцем навчання) за результатами останнього 

семестрового контролю відповідно до цього Порядку.Питання подальшого 

призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету за 

поданнями робочих груп після повернення здобувача 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 здобувача 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  відповідного курсу 

та спеціальності (напряму підготовки) в Університеті. 

13.1 Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, 

курсанта Університету семестрового контролю згідно з навчальним 

планом відповідного курсу та спеціальності (напряму підготовки) в 

Університеті здобувач вищої освіти не має академічної 

заборгованості*,  питання призначення стипендії вирішується 

Стипендіальною комісією Університету за поданнями робочих груп 

відповідно до цих Правил на загальних підставах. 

13.2 У разі, коли строк навчання студента, курсанта Університету в іншому 

навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала 
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академічну заборгованість відповідно до підпункту 2 цього пункту, та у 

разі позитивного рішенняСтипендіальної комісії Університету за 

поданнями робочих груп,особі виплачується стипендіяу повному обсязі, 

якщо вона не була виплачена за весь період її навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території 

України чи поза її межами. 

14. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, 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 вступних курсів, визначеного відповідно до абзацу п’ятого 

пункту 11 цих Правил. 

15. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 14 цих 

Правил, збільшується на 45,5 відсотка2 у разі, коли за результатами навчання 

студентиУніверситету відповідно до рішення Стипендіальної комісії 

Університету, за поданнями робочих груп, факультетів, інститутів, коледжів, 

займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 

академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. 

АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ 

16. Академічні стипендії призначаються особам, зазначеним у 

підпункті 4) п. 1. цих Правил. 

16.1 Академічні стипендії, засновані Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які 

призначаються аспірантам, ад’юнктам Університету за результатами 

навчання, визначаються окремими нормативно-правовими актами. 

16.2 У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох 

академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого 

розміру, якщо інше не передбачене законодавством. 

16.3 Аспірантам, докторантам, які навчаються на денній формі навчання 

(з відривом від виробництва), призначаються академічні стипендії на 

                                                           
2У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у 

гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, 

більшого за розрахункове 
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підставі наказу про зарахування до аспірантури, докторантури 

Університету. 

17. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються на 

денній формі (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 

відсотків відповідного посадового окладу3, визначеного за схемою посадових 

окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), 

а саме: 

- викладача – для аспірантів;  

- професора – для докторантів. 

17.1. 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. Якщо  докторант має  кілька 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 (або за його дорученням проректор з 

наукової роботи) за обґрунтованим поданням декана факультету/ 

директора інституту. Документи, що засвідчують наявність наукового 

ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, 

передбаченим законодавством. 

18. У разі зарахування аспірантів, докторантів до Університету на 

денну форму навчання  з дати, що не збігається з початком календарного 

місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості 

календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця. 

18.1 У разі, коли строк закінчення навчання аспіранта, докторанта, які 

отримують академічну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо 

стипендіат вибуває з Університету до закінчення строку навчання, таким 

особам виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць  

навчання. 

                                                           
3У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у 

гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, 

більшого за розрахункове. 
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19. Аспірант (ад’юнкт) або докторант, який захистився до закінчення 

строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі, має право за 

власним вибором: 

1) отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, 

передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу (наукової установи) на 

відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з 

аспірантури (ад’юнктури) або докторантури; 

2) отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на 

строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в 

аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі; 

3) якщо аспірант (ад’юнкт) захистив дисертацію на другому чи 

третьому році підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) та був обраний за 

конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника 

в такому вищому навчальному закладі (науковій установі), то загальна сума 

залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної 

плати. 

Положення пункту 19 не поширюється на аспірантів та докторантів, що 

вступили до аспірантури та докторантури з відривом від виробництва до 

набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 

року. 

20. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, аспірант, докторант денної форми навчання отримує 

академічну стипендію у призначеному розмірі. 

21. На час проходження практики або стажування, передбачених 

освітньо-науковими програмами, стипендіат зберігає право на отримання 

стипендії. 

21.1. Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного 

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

цьому призначена академічна стипендія виплачується у повному обсязі. 

22. 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. 
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22.1 Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, виплачується призначена їм стипендія 

протягом строку перебування на військовій службі. 

22.2. Аспіранти і докторанти, які навчалися згідно з договорами, 

укладеними між Університетом та фізичними або юридичними особами 

і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за 

державним замовленням на денну форму навчання (з відривом від 

виробництва) в межах Університету або до іншого навчального закладу, 

призначення і виплата академічної стипендії здійснюються з місяця, що 

настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно 

до наказу проректора з наукової роботи Університету. 

22.3 Призначення і виплата академічних стипендій аспірантам, 

докторантам, які є іноземцями і навчаються в Університеті згідно з 

угодами між закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть 

здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного 

навчального закладу, за їх наявності, якщо це прописано в угоді про 

академічну мобільність. 

23. Аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну 

мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) 

денної форми навчання (навчаються з відривом від виробництва), впродовж 

строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному 

закладі поза межами України отримують стипендію, 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 на дату укладення 

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

призначено аспіранту (докторанту) відповідно до цих Правил. 

24. Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/ 

наукового ступеня денної форми навчання (з відривом від виробництва) в 

Університеті і не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової 

підтримки у грошовій формі впродовж усього строку навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі, виплата стипендії 

припиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі. 
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24.1 Питання виплати стипендії вирішується Стипендіальною комісією 

після повернення такої особи до Університету (основного місця 

навчання) на підставі рішення відповідної кафедри Університету за 

результатами розгляду письмового звіту здобувача 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 в аспірантурі, докторантурі 

Університету порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного 

рішення Стипендіальної комісії аспіранту, докторанту виплачується 

стипендіяу повному обсязі, якщо вона не була виплачена за весь період 

навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному 

закладі на території України чи поза її межами. 

 

25.Зміни до цих Правил вносяться (за погодженням з органом 

студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, 

що навчаються) і оприлюднюються Вченою радою Університету не пізніше ніж 

за тиждень до початку навчального семестру. 

 

Прикінцеві  положення 

1. Під час формування рейтингу  

1) за результатами зимової сесії 2016/2017 навчального року вважати, що 

особливі успіхи у навчанні наявні у студентів, які займають найвищі місця у 

рейтингу, відповідно до затвердженого Вченою радою ліміту стипендіатів за 

особливі успіхи у навчанні. 

2) за результатами літньої сесії 2016/2017 навчального року вважати, що 

- особливі успіхи у навчанні наявні, якщо результати складання кожної 

окремої форми семестрового контролю, які сформували рейтинговий бал 

стипендіата, становлять не нижче «85» балів –  для факультетів, які готують 

студентів за спеціальностями: 014 (математика, біологія, фізика, хімія, 

інформатика), 091, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 

152, 162, 172, 184, 191, 193, 206, 224. 

- особливі успіхи у навчанні наявні, якщо результати складання кожної 

окремої форми семестрового контролю, які сформували рейтинговий бал 

стипендіата, становлять не нижче «95» балів –  для факультетів, які готують 

студентів за спеціальностями: 011, 014 (окрім спеціалізацій математика, 
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біологія, фізика, хімія, інформатика), 016, 021, 031,032,033,034,035,051, 052,053, 

054, 055, 056, 061, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 082, 231, 232, 242, 281. 

2. Під час формування рейтингу за результатами зимової сесії 2016/2017 

навчального року враховуються виключно: результати складання семестрових 

іспитів, захисту курсових робіт (проектів), які не є складовими навчальних 

дисциплін і мають власний кредитний вимір, захисту звітів з практики. 

3. Визначити, що в зимову заліково-екзаменаційну сесію 2016-2017 н.р. 

академічна стипендіяпісля перескладання студентом будь-якого заліку чи іспиту 

не призначається, оскільки це є академічна заборгованість, яка не дає права 

претендувати на включення до рейтингового списку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджено» 

Голова Студентського парламенту 

________________ Федорчук Т.В. 

 

 

 

 

 

«Погоджено» 

ППО КНУ 

(Протокол  засідання Профкому №11) 

Заступник голови Профкому 

по роботі зі студентами  

________________ Щербина В.С. 
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюютьсяакадемічні стипендії у підвищеному розмірі 
За Переліком галузей знань та спеціальностей 
затверджених постановою  Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266 (за всіма 

рівнями, згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України №1047 від 28.12.2016 р.) 

За Переліками напрямів підготовки і спеціальностей, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 
20.06.2007 р. № 839,  від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787  

(згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та 

ліцензованого обсягу для  Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  
затвердженого Міністром освіти і науки України Л.М.Гриневич від 06.07.2016 р.) 

Код 

спеціаль-
ності 

Найменування спеціальності 

(спеціалізації) 

За освітньо-
кваліфікаційним 

рівнем молодшого 

спеціаліста  

За освітнім рівнем 

бакалавра (код і назва 
напряму) 

За освітнім рівнем магістра (код і назва 

спеціальності) 

014 Середня освіта (математика, біологія, 

фізика, хімія, інформатика) 

  8.04010201 Біологія 

016 Спеціальна освіта    

091 Біологія  6.040102 Біологія 8.04010203 Вірусологія  
8.04010204 Цитологія та гістологія 

8.04010205 Біохімія 
8.04010206 Біофізика 

8.04010207 Зоологія 
8.04010208 Ботаніка 

8.04010209 Генетика 

8.04010210 Фізіологія рослин 
8.04010211 Імунологія 

8.04010212 Фізіологія людини і тварин 
8.04010213 Лабораторна діагностика біологічних систем 

103 Науки про Землю 5.04010301 пошук та 

розвідка 
геологічними 

методами 
 

5.04010302 пошук та 

розвідка 
геофізичними 

методами 
 

5.04010303 пошук та 

розвідка 
гідрогеологічними та 

6.040103 Геологія 

6.040104 Географія 
6.040105 Гідрометеорологія  

6.080101 Геодезія, картографія 
та землеустрій (спеціалізація - 

картографія)  

8.04010301 Геологія 

8.04010302 Гідрогеологія 
8.04010303 Геофізика 

8.04010304 Геоінформатика 
8.04010305 Геологія нафти і газу 

8.04010306 Геохімія та мінералогія 

8.04010402 Економічна та соціальна географія 
8.04010403 Географія України 

8.04010404 Політична географія та геополітика 
8.04010405 Природнича географія 

8.04010406 Географія рекреації та туризму 

8.04010407 Конструктивна географія 
8.04010408 Геоморфологія та палеогеографія 
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За Переліком галузей знань та спеціальностей 
затверджених постановою  Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266 (за всіма 

рівнями, згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України №1047 від 28.12.2016 р.) 

За Переліками напрямів підготовки і спеціальностей, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 
20.06.2007 р. № 839,  від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787  

(згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та 

ліцензованого обсягу для  Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  
затвердженого Міністром освіти і науки України Л.М.Гриневич від 06.07.2016 р.) 

інженерно-

геологічними 

методами 

8.04010501 Метеорологія 

8.04010503 Гідрологія 

8.08010102 Картографія 

104 Фізика та астрономія  6.040203 Фізика 

6.040206 Астрономія 

8.04020301 Фізика  

8.04020302 Фізика конденсованого стану 

8.04020303 Фізика наносистем 
8.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій 

8.04020601 Астрономія 

105 Прикладна фізика та наноматеріали  6.040204 Прикладна фізика 8.04020402 Радіофізика і електроніка 

8.04020406 Медична фізика 

8.18010023 Високі технології (прикладна фізика)  

111 Математика  6.040201 Математика 8.04020101 Математика (за напрямами) 

8.04020102 Актуарна та фінансова математика 

131 Прикладна механіка    

132 Матеріалознавство    

133 Галузеве машинобудування    

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка    

135 Суднобудування    

136 Металургія    

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

   

142 Енергетичне машинобудування    

143 Атомна енергетика    

144 Теплоенергетика    

145 Гідроенергетика    

184 Гірництво 5. 05030106 буріння 
свердловин 

  

185 Нафтогазова інженерія та технології    
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Додаток 2 

Порядок формування рейтингу успішності студентів 

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів 

(освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю 

формується на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на 

навчання.  

2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій 

на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього 

семестрового контролю за кожним факультетом (інститутом, коледжем), 

курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі 

показників оцінювання навчальних досягнень, а саме: 

- підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), крім 

факультативних; 

- оцінок із захистів курсових робіт (проектів), які не є складовими 

навчальних дисциплін і мають власний кредитний вимір;  

- оцінок захистів звітів з практики;  

а також із урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності 

(творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та 

спортивній діяльності Університету.  

2.1 До показників оцінювання навчальних досягнень не включаються 

оцінки підсумкової атестації здобувачів, які не є семестровим контролем.  

2.2 У разі, якщо передбачена навчальним планом семестру практика 

проводиться після семестрового контролю, оцінка за неї враховується при 

призначенні стипендії на наступний термін (у наступному семестрі). 

2.3 Переліки основних досягнень у науковій, науково-технічній діяльності 

(творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та 

спортивній діяльності та бали, які надаються за кожне із таких досягнень, 

визначаються вченими радами факультетів та інститутів (педагогічними радами 

коледжів) і оприлюднюються не пізніше початку семестру. 

3. До рейтингу успішності включаються всі студенти (курсанти), які 

навчаються за державним (регіональним) замовленням на певній спеціальності 

(напрямі підготовки) та курсі в межах факультету (інституту, коледжу) на 

денній формі навчання, крім осіб, які: 
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- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або 

під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку з 

будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи 

(проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання 

контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни); 

- виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) з початку навчання в 

обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для 

відповідного семеструза програмою підготовки (спеціальністю, напрямом 

підготовки). 

 

4. Рейтинговий бал студента (курсанта) розраховується за формулою: 

 

b
n

OOO
R n 
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, 

де: iO  – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни (навчального 

предмета), курсової роботи (проекту), практики; 

n – кількістьоцінок, які включаються до рейтингу; 

100 – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою 

оцінювання Університету; 

b  – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності Університету 

)50(  b .Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 

визначенийУніверситетом максимум (5 балів), то його додатковий бал 

встановлюється рівним цьому максимальному значенню (5 балів). 

 

5. У рейтингу успішності студенти (курсанти) впорядковуються за 

зменшенням рейтингового балу.  

У разі важливості розташування студентів (курсантів) у рейтингу для 

призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. В разі недостатності цього критерію 
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розмежування враховуються середній бал результатів складання всіх іспитів, 

далі – середній бал за результатами складання заліків.  Якщо вказані критерії є 

недостатніми, додатковим критерієм визначення місця в рейтингу є загальна 

(без врахування обмежень за п.5 цього додатку) активність студента у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній 

діяльності. При неможливості визначення місця в рейтингу рішення ухвалює 

Стипендіальна комісія Університету. 

6. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не 

пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження Стипендіальною 

комісією Університету. 

7. Затвердження та оприлюднення порядку формування рейтингу 

здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться. 

8. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій 

за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року 

формуються за середнім балом семестрового контролю (враховуються екзамени 

і диференційовані заліки). 
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Додаток 3 

Стипендіальний фонд 

 

1. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі 

рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з урахуванням: 

- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Університету в 

установленому порядку; 

- раніше сформованих зобов’язань щодо виплати академічних стипендій 

студентам; 

- зобов’язань щодо виплати академічних стипендій студентам, 

сформованих у поточному місяці. 

2. До раніше сформованих належать зобов’язання щодо виплати 

академічних стипендій студентам: 

- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів; 

- раніше сформовані зобов’язання щодо виплати стипендій аспірантам та 

докторантам; 

- перед особами, які є іноземцями й 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 строку 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 в 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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території 

України чи поза її межами відповідно до підпункту 13.2 Правил; 

- заборгованість з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок 

поточного місяця. 

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення 

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених 

законодавством випадках. 

3. До зобов’язань щодо виплати академічних стипендій студентам, 

сформованих у поточному місяці, належать: 

- сформовані в 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 в поточному місяці зобов’язання з виплати стипендій 

аспірантам та докторантам до завершення їх навчання; 

- сформовані в 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 приступили до 

навчання після повернення з академічної відпустки з медичних підстав, по 

закінченню 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. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12
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Додаток 4 

 

Порядок використання коштів,  

передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення 

 

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

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Університет має право 

надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам коледжів, факультетів/ 

інститутів, курсантам Військового інституту, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням на денній формі навчання, за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі Університету, затвердженому в установленому 

порядку. 

Стипендіальна комісія Університету за мотивованими поданнями   

робочих груп коледжів, факультетів/ інститутів приймає рішення                 

щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи 

і кожної виплати. 

 

 

 

 


