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Загальні положення 
 

1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в Національному           
університеті «Острозька академія» за державним замовленням за рахунок коштів         
загального фонду державного бюджету, а саме: 

1) студентів денної форми навчання (далі — студенти); 
2) аспірантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від           

виробництва). 
2. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і           

виплата академічних стипендій студентам, аспірантам із 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 вони здобувають вищу освіту в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів           
України. 

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, які є         
іноземцями і навчаються у НаУОА згідно з угодами між університетом про міжнародну            
академічну мобільність, може здійснюватися за рахунок власних надходжень НаУОА. 

3. Особам, визначеним пунктом 1 цих Правил, призначаються такі стипендії: 
1) академічні: 
особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 1 цих Правил, — за результатами            

навчання в НаУОА; 
2) соціальні — за результатами навчання та на підставі нормативно-правових актів,           

що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для           
окремих категорій громадян. 

4. Правила призначення академічних стипендій у НаУОА розроблені відповідно до          
Порядку призначення і виплати стипендії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів         
України від 12 липня 2004 року №882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України             
від 28 грудня 2016 року №1050), Порядку використання коштів, передбачених у           
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих         
навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня          
2016 року №1045 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2017             
року №81), Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів         
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення        
академічних стипендій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20           
лютого 2017 року №261, та затверджують вченою радою університету за погодженням з            
органом студентського самоврядування та оприлюднюють не пізніше ніж за тиждень до           
початку навчального семестру. 
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Для вирішення питань (зокрема й суперечливих) щодо призначення та позбавлення          
академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги студентам та         
аспірантам, заохочення кращих із них за успіхи в навчанні, участь у громадській,            
спортивній і науковій діяльності ректор НаУОА утворює стипендіальну комісію, про що           
видає відповідний наказ . 

До складу стипендіальної комісії входять ректор (голова комісії), перший         
проректор з навчально-наукової роботи, проректор з навчально-виховної роботи,        
заступник головного бухгалтера, декани факультетів, директор навчально-наукового       
інституту права ім. І.Малиновського, представники органів студентського       
самоврядування. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії          
органи студентського самоврядування повинна становити не менше ніж 50 відсотків          
складу стипендіальної комісії. Секретарем стипендіальної комісії НаУОА є уповноважена         
особа щодо оформлення та прийому документів студентів для призначення соціальних          
стипендій. Секретар комісії організовує засідання і веде протокол засідання. Протокол          
підписують голова і секретар. 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими         
нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються,          
цими Правилами, статутом НаУОА. Засідання стипендіальної комісії правосильне за         
умови присутності на ньому 2/3 її складу. Комісія ухвалює рішення простою більшістю            
від кількості присутніх на засіданні. Якщо голоси розділилися порівну, то ухвалює те            
рішення, за яке проголосував голова. 

За поданням стипендіальної комісії ректор затверджує реєстр осіб, яким         
призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить          
вимогам законодавства та Правилам призначення і виплати стипендій у НаУОА. Наказ           
про затвердження реєстру осіб, яким призначаються стипендії, є підставою для          
нарахування та виплати відповідного виду стипендії бухгалтерсько-фінансовою службою. 

5. 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 цих         
Правилах. 

У разі зарахування аспірантів на навчання до НаУОА з дати, яка не збігається з              
початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується в сумі, пропорційній         
кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця. 

У разі коли термін закінчення навчання студента, який отримує академічну або           
соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального           
закладу до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за            
останній місяць навчання.  

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони        
здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію в призначеному їй розмірі.           
Студент зобов’язаний повідомити деканат про факт тимчасової непрацездатності відразу         
та подати оригінал довідки до деканату у п’ятиденний термін з дати видачі такої довідки. 

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

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,          
упродовж строку перебування на військовій службі виплачується стипендія в розмірі,          
встановленому згідно з цими Правилами, за результатами навчання в останньому перед           
призовом навчальному семестрі. 
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Студентам, які відповідно до наказу ректора поновлені на навчання за державним           
замовленням, у разі наявності в них права на призначення соціальної стипендії така            
стипендія призначається за процедурою та в терміни, визначені цими Правилами. 

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

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

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

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та         
заохочення, визначено в додатку №1. 

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

8. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в          
академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора         
університету, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів,         
затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога в розмірі 50          
відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

Студентам із 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 в розмірі соціальної стипендії, яку вони           
отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями. 

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

9. 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           
із ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна        
стипендія в сумі  170 гривень. 

10. Студенти, аспіранти, які реалізують право на академічну мобільність і         
зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою          
навчання (навчаються з відривом від виробництва) в НаУОА, упродовж 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 за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована         
фінансова підтримка у грошовій формі впродовж усього терміну навчання за програмою           
академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена в           
розмірі, що в 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 в Національному університеті «Острозька академія» 
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11. Академічними стипендіями є: 
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України,        

Кабінетом Міністрів України (зокрема й іменні), які призначаються студентам за          
результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та         
порядок призначення яких визначено в окремих нормативно-правових актах ; 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 
3) стипендії в підвищеному розмірі: 
студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні; 
студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними       

переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений        
розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку. 

Розмір академічних стипендій для студентів визначається на підставі 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. 

Академічні стипендії призначаються двічі на рік: за результатами навчання         
студентів у 1 семестрі навчального року на термін із 1 січня поточного року по 30 червня                
поточного року та за результатами навчання у 2 семестрі навчального року на термін із 1               
липня поточного року по 31 грудня поточного року.  

12. НаУОА в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає          
академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг),          
складеному на підставі об’єктивних і прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних          
досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і який           
містить усіх студентів, які навчаються на певному факультеті (інституті) за денною           
формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки). 

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

Особа, яка впродовж 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 в розмірі мінімальної ординарної           
(звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Рішенням        
ректора університету таким особам встановлюється термін ліквідації академічної        
заборгованості, але не більш як місяць із 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 в повному          
обсязі. Якщо стипендіат утратить 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 НаУОА визначено в додатку №2. 
При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги: 
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затвердження й оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не        
пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Упродовж навчального року            
зміни до такого порядку не вносяться; 

рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні         
стипендії впродовж першого року навчання до першого семестрового контролю,         
формують на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального            
закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються         
академічні стипендії впродовж наступних навчальних семестрів, складають за        
результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом/інститутом,       
курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з           
кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі в науковій,         
науково-технічній, спортивній діяльності та громадському житті. При цьому складник         
успішності повинен становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура          
визначення рейтингового бала, що визначає місце особи в рейтингу, є однаковою для            
здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті/інституті, курсі за однією           
спеціальністю (напрямом підготовки); 

навчальні досягнення (успішність) із вивчення навчального предмета (дисципліни)        
визначають у балах, які встановлюють згідно з критеріями оцінювання, визначеними          
відповідними кафедрами 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, передбаченого навчальним планом; 

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

до рейтингу не вносять осіб, які: 
- упродовж навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з          

будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж         
визначена в навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням керівника         
навчального закладу таким особам може встановлюватися термін, упродовж якого вони          
можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного            
навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю         
(напрямом підготовки). У разі коли у визначений термін академічна заборгованість* не           
ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за            
державним замовленням; 

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

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового           
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*; 

- під час семестрового контролю повторно складали контрольні випробування з          
метою покращення отриманих раніше оцінок; 

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

Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю вчена рада         
НаУОА з урахуванням видатків на стипендійне забезпечення, затверджених університету         
в установленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів і           
спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначено        
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академічну стипендію за результатами такого семестрового контролю. Цей показник         
установлюють у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної             
форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті          
(інституті), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число           
місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними          
планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки). 

Перед початком підбиття підсумків семестрового контролю за другий  семестр         
відповідного навчального року також установлюють ліміт осіб, зарахованих на перший          
рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначено академічну           
стипендію на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до НаУОА. 

13. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність,          
одночасно зберігши статус здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною           
формою навчання у вищому навчальному закладі за основним місцем навчання, і не            
отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі         
впродовж усього терміну навчання за програмою академічної мобільності в іншому          
навчальному закладі відповідно до пункту 10 цих Правил, здійснюється: 

у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного            
семестру, — у розмірі, призначеному стипендіатові навчальним закладом за основним          
місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих          
Правил; 

у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі перевищує один           
семестр, — упродовж першого семестру навчання в іншому навчальному закладі в           
розмірі, призначеному стипендіатові навчальним закладом за основним місцем навчання         
за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил. 

Питання подальшого призначення стипендії вирішує стипендіальною комісією       
після повернення здобувача вищої освіти до НаУОА 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 повинна бути         
ліквідована в установленому законодавством порядку до закінчення першого після         
повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним          
курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в навчальному закладі за основним          
місцем навчання. 

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового         
контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом           
підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не            
має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішує стипендіальною        
комісією відповідно до цих Порядку на загальних підставах. 

У разі, коли термін навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував           
один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу           
шостого цього пункту, та в разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі в            
повному обсязі 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. 

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

сімнадцятого пункту 12 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції; 
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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 абзацу вісімнадцятого пункту 12 цих Правил. 

15. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 14 цього Порядку,           
збільшується на 45,5 відсотка** в разі, коли за результатами навчання студенти відповідно            
до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на            
призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні. 

16. Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою (з          
відривом від виробництва), установлюється в розмірі 90 відсотків** посадового окладу          
викладача, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в           
оплаті праці на відповідних посадах). 

Аспіранти мають право на роботу в режимі неповного робочого часу (але не більш             
як на 0,5 ставки за обійманою посадою). При цьому академічна стипендія, призначена            
відповідно до цих Правил, виплачується в повному обсязі. 

Аспірантам, які поновили навчання після наданої їм у встановленому порядку          
перерви в навчанні, та аспірантам, яким у встановленому порядку продовжено термін           
навчання в аспірантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період          
навчання. 

Аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність, одночасно зберігаючи         
статус здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом           
від виробництва) в НаУОА, і не отримують регулярної безповоротної фіксованої          
фінансової підтримки у грошовій формі впродовж усього терміну навчання за програмою           
академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього           
Порядку, виплата стипендії зупиняється на термін навчання в іншому навчальному          
закладі. 

Питання виплати стипендії вирішує стипендіальною комісією після повернення        
такої особи до навчального закладу за основним місцем навчання на підставі рішення            
відповідної кафедри НаУОА за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої          
освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою ухвалення 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 терміну навчання особи в аспірантурі НаУОА порівняно з нормативним. У           
разі ухвалення зазначеного рішення аспірантові в повному обсязі 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. 

 
Соціальні стипендії в Національному університеті «Острозька академія» 

 
17. Соціальна стипендія в розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів          

України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які навчаються за денною          
формою за державним замовленням, не перебувають в академічній відпустці та за           
результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних        
результатів навчання, внесені до рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї             
з таких категорій: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у             
разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних           
закладів, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від              
18 до 23 років залишилися без батьків, згідно зі 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”; 
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2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей            
20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали             
внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

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

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

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

6) дітей, 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           
такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44               
Закону України “Про вищу освіту”; 

7) дітей, 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 навчальних закладів, але не довше ніж до            
досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у           
такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44               
Закону України “Про вищу освіту”; 

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України 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-IV; 

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи; 
11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про            

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 
18. Особи, зазначені в пункті 17 цих Правил, які вперше претендують або           

поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної         
комісії в установленому порядку заяву, у якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові;             
число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстави для           
отримання соціальної стипендії із зазначенням дати, та документи, що підтверджують їхнє           
право на отримання пільг і гарантій на стипендійне забезпечення згідно з           
нормативно-правовими актами.  

Уповноважена особа щодо оформлення та прийому документів студентів для         
призначення соціальних стипендій приймає документи, передбачені абзацом першим        
цього пункту, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної           
стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи студента, якому призначена          
соціальна стипендія, в десятиденний термін із дня звернення студента передається до           
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради. 

Щомісяця до 5 числа НаУОА подає до Управління праці та соціального захисту            
населення виконкому Острозької міської ради на паперових та електронних носіях списки           
студентів, яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за          
визначеною Кабінетом Міністрів України формою. 
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Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі         
соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії            
одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 17 цих Правил, за вільним           
вибором особи в письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення           
тільки однієї соціальної стипендії. 

Стипендіальна комісія впродовж трьох робочих днів із дня отримання письмового          
звернення ухвалює рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі             
позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення. 

19. У разі коли особи, зазначені в підпунктах 2-11 пункту 17 цих Правил, мають              
право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їхнім вільним вибором,           
зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один          
вид стипендії, яку особа отримуватиме впродовж наступного навчального семестру. Якщо          
студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання          
соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний заклад          
невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування         
навчального закладу. 

Особи, зазначені в підпункті 1 пункту 17 цих Правил, мають право на отримання             
соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії. 

20. Особам, зазначеним в пункті 17 цих Правил, які мають право на призначення             
соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії: 

1) збільшується: 
студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків** мінімальної             

ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу; 
студентам із числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням             

відповідних державних органів направлені для участі в операціях із підтримання миру і            
безпеки або відряджені до держав, у яких велися бойові дії, — 30 відсотків**. 

* Академічна заборгованість виникає в разі, коли: 
впродовж навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного         

навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж            
визначена в навчальному закладі межа незадовільного навчання; 

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала           
менше балів, ніж визначена в навчальному закладі межа незадовільного навчання. 

** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях із               
копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове. 
 
 

Правила схвалені на засіданні Вченої ради НаУОА, протокол № __ від 27.04.2017 р.
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Додаток №1 
Порядок 

використання коштів, передбачених для надання 
матеріальної допомоги та заохочення студентам та аспірантам НаУОА 

 
1. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги         

та заохочення студентам та аспірантам (далі - Порядок) є складником Правил призначення            
та виплати стипендій у НаУОА. 

2. Цей Порядок поширюється на студентів та аспірантів денної форми навчання,           
які навчаються за державним замовленням та на умовах контракту з фізичними та            
юридичними особами з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи в            
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності. 

1.3. Витрати на матеріальну допомогу та заохочення студентів та аспірантів, які           
навчаються за державним замовленням здійснюються із коштів загального та         
спеціального фондів університету (КЕКВ 2720), згідно із кошторисом, затвердженим         
Міністерством освіти і науки України. Витрати на матеріальне заохочення студентів та           
аспірантів, які навчаються на умовах контракту з фізичними та юридичними особами           
здійснюються із коштів спеціального фонду університету (КЕКВ 2720), згідно із змінами           
до кошторису, затвердженими в установленому порядку. 

1.4. Матеріальна допомога надається у випадках пов'язаних із захворюванням або          
нещасним випадком, важким матеріальним становищем студента чи аспіранта,        
необхідністю відшкодування витрат, пов’язаних із участю студента чи аспіранта у          
олімпіадах, конкурсах, змаганнях та з інших поважних причин. 

1.5. Розмір матеріальної допомоги студентам, аспірантам визначається в        
індивідуальному порядку (від 0,5 мінімальної академічної стипендії до 2 мінімальних    
академічних стипендій).  

1.6. З метою сприяння успішному навчанню студентів та аспірантів, формуванню у           
них активної життєвої позиції передбачається така форма матеріального заохочення як          
преміювання студентів та аспірантів. 

1.7. Преміювання здійснюється відповідно до досягнень студента чи аспіранта у          
навчальній, науковій, громадській та спортивній діяльності, а саме: 

1) за участь у конкурсах (олімпіадах) за результатами навчальної діяльності (І, ІІ,            
ІІІ місця); 

2) за участь у конкурсах (олімпіадах) за результатами наукової роботи, а саме            
конкурси наукових робіт (І, ІІ, ІІІ місця), участь у конференціях (міжнародних;           
всеукраїнських, регіональних), наявність публікацій у наукометричних виданнях; 

3) за перемогу у мистецько-творчих конкурсах (І, ІІ, ІІІ місця); 
4) за участь у спортивних змаганнях; 
5) за інші вагомі досягнення. 
1.9. Розмір премії встановлюється в індивідуальному порядку, але не повинен          

перевищувати 3 мінімальних академічних стипендій студента чи аспіранта. 
1.10. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву        

студента/аспіранта із обгрунтуванням причини надання матеріальної допомоги та за         
необхідності підтверджуючих документів, а для заохочення — доповідну записку         
проректора, декана факультету/директора інституту, голови Братсва спудеїв університету        
чи факультету/інституту, завідувачів кафедр та керівників підрозділів про матеріальне         
заохочення студентів та аспірантів із зазначенням конкретних досягнень. 

Зазначені в попередньому абзаці цього пункту документи подаються для секретаря          
стипендіальної комісії із візою погодження заступника головного бухгалтера, що свідчить          
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про наявність коштів, передбачених у кошторисі НаУОА для надання матеріальної          
допомоги чи заохочення студентам та аспірантам. 

1.11. Рішення про надання матеріальної допомоги чи заохочення студентам та          
аспірантам університету приймає стипендіальна комісія у семиденний строк із дня          
отримання заяви чи доповідної записки, окремо щодо кожної особи та виплати. Підставою            
для нарахування та виплати матеріальної допомоги чи заохочення є наказ ректора. 
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Додаток №2 
 

Порядок формування рейтингу успішності студентів НаУОА 
 
1. Порядок формування рейтингу успішності (далі - Порядок) є складником Правил           

призначення та виплати стипендій у НаУОА. 
2. Цей Порядок поширюється на здобувачів вищої освіти денної форми навчання           

ступенів бакалавра, магістра, які навчаються за державним замовленням. 
3. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб: 
які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та          

фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачувати за рахунок          
коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди; 

які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з            
угодами про міжнародну академічну мобільність, стипендії яким можуть виплачувати за          
рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу. 

4. НаУОА розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати         
академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розмірі з           
урахуванням: 

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом        
Міністрів України;  

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених університету в        
установленому порядку; 

затвердженого ректором університету реєстру осіб, яким в установленому порядку         
призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх          
успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора університету упродовж певного          
періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому       
законодавством порядку. 

5. Помісячний обсяг коштів, затверджених університету в установленому порядку,         
повинен забезпечувати виплату академічних стипендій: 

установленому згідно з пунктом 15 Правил призначення і виплати стипендій у           
НаУОА ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і           
мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні, а також             
студентів, які відповідно до законодавства мають право на отримання академічних          
стипендій одночасно з соціальними; 

за особливі успіхи в навчанні, що засновані Президентом України, Верховною          
Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких          
визначають окремі нормативно-правові акти; 

особам, 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, і яким виплачується          
академічна стипендія в розмірі, установленому за результатами навчання в останньому          
перед призовом навчальному семестрі; 

особам, які впродовж попереднього навчального семестру отримували академічну        
стипендію й унаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої оформленою в        
установленому порядку довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий         
контроль у термін, визначений навчальним планом; а також перерахунок коштів та           
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виплату академічної стипендії в повному обсязі в разі її призначення після ліквідації            
академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності; 

особам, які реалізували право на академічну мобільність і щодо яких          
стипендіальна комісія ухвалила позитивне рішення стосовно виплати в повному обсязі          
академічної стипендії, яка 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 пункту 13 Правил призначення і виплати           
стипендій у НаУОА. 

Крім того, обсяг коштів, визначений в абзаці першому цього пункту, повинен           
забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у встановленому       
законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в інших визначених         
законодавством випадках. 

6. До зобов’язань із виплати академічних стипендій студентам, сформованих у          
поточному місяці, належать: 

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за          
результатами семестрового контролю до місяця, у якому закінчується складання         
наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний          
місяць; 

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення           
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, у якому          
закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання        
включно, або на поточний місяць. 

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

Вчена рада НаУОА в установленому законодавством порядку визначає: 
загальний ліміт стипендіатів — однаковий для всіх факультетів, курсів та          

спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначено        
академічну стипендію за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними          
рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні; 

ліміт стипендіатів, яким буде призначено академічну стипендію за особливі успіхи          
в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала — може бути різним для             
факультетів/інститутів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) за умови        
складання семестрового контролю з кожної дисципліни без винятку не нижче 91 бала за             
100-бальною шкалою («А» за шкалою ECTS, «відмінно» за національною шкалою); 

ліміт стипендіатів із числа осіб, зарахованих на перший рік навчання, і яким до             
першого семестрового контролю буде призначено академічну стипендію на підставі         
конкурсного бала, здобутого під час вступу до НаУОА. 

Ліміти стипендіатів встановлює вчена рада НаУОА перед початком підбиття         
підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів      
встановлюється до 1 липня попереднього навчального року. 

8. Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю вчена рада          
НаУОА з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених        
університету в установленому порядку, визначає однаковий для всіх        
факультетів/інститутів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів,        
яким буде призначено академічну стипендію 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           
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певному факультеті/інституті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)        
станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю           
згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей          
(напрямів підготовки). 

Перед початком підбиття підсумків семестрового контролю за другий семестр         
відповідного навчального року вчена рада також установлює ліміт осіб, зарахованих на           
перший рік навчання, і яким до першого семестрового контролю буде призначено           
академічну стипендію на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до НаУОА. 

Конкретну кількість стипендіатів, які навчаються на певному факультеті/інституті,        
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і яким на наступний навчальний           
семестр буде призначено академічну стипендію (включаючи академічну за особливі         
успіхи у навчанні), визначає стипендіальна комісія шляхом округлення до цілого числа в            
бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу 4 пункту 7            
цього Порядку, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за            
державним замовленням на певному факультеті/інституті, курсі 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). 

За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт         
стипендіатів для різних курсів та/або факультетів/інститутів за певною спеціальністю         
(напрямом підготовки), якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами. 

Адміністратор ЄДЕБО щодо студентів денної форми навчання до початку         
семестрового контролю передає заступнику головного бухгалтера інформацію щодо        
контингенту студентів за денною формою навчання за державним замовленням із          
розподілом за факультетами/інститутами, спеціальностями, курсами, для першокурсників       
— станом на 11 вересня поточного року. Бухгалтерсько-фінансова служба формує          
розподіл стипендіального фонду пропорційно контингенту студентів. Зі стипендіального        
фонду віднімаються суми персональних стипендій, установлених Президентом України,        
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок         
призначення яких визначають окремі нормативно-правові акти. 

Розподіл стипендіального фонду з урахуванням лімітів стипендіатів передається на         
факультети/інститути для формування списку студентів для призначення академічних        
стипендій. 

Декан факультету/директор інституту видає розпорядження, у якому зазначає        
кінцеву дату подачі документів, що підтверджують участь у громадській, спортивній та           
науковій діяльності, до деканатів, склад комісії, що буде розглядати ці документи та            
встановлювати кількість додаткових балів, які отримає студент під час обрахунку          
рейтингового балу. 

Деканати впродовж 3-х днів після завершення семестрового контролю формують         
рейтинг успішності студентів окремо по кожній спеціальності, курсу, на основі критеріїв,           
наведених у таблиці 1, водночас визначаючи кількість студентів, які будуть отримувати           
стипендію підвищеного розміру за особливі досягнення в навчанні.  

Деканат у триденний строк повідомляє заступника головного бухгалтера про осіб,          
які відраховані з числа студентів або оформили академічну відпустку, для підготовки           
проекту наказу ректора про виключення таких студентів з реєстру осіб, яким призначена            
стипендія та припинення її виплати. 

Розгляд апеляційних скарг щодо рейтингового балу належить до компетенції         
стипендіальної комісії університету. 
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Таблиця 1 
Критерії формування рейтингу студентів 

у Національному університеті «Острозька академія» 
за результатами останнього навчального семестру 

 
№ 
з/п 

Найменування критеріїв Кількіс
ть балів 

Питома 
вага, % 

Підстава 
нарахування балів 

1 2 3 4 5 
1. Успішність  

1.1. Успішність з кожного навчального предмета 
(дисципліни) за результатами останнього 
навчального семестру за кожним факультетом, 
курсом і за кожною спеціальністю (напрямом 
підготовки) 

61-100  Відомості, залікові  
книжки студентів 

 За  результатами  успішності визначається 
середньозважений бал (СЗБ) за формулою 1. 

61-100 90  

2. Наукова діяльність студентів  
2.1. Публікація наукової статті у виданнях     

SCOPUS/Web of Science 
15  Публікація 

2.2. Студент-призер міжнародної олімпіади 15  Диплом 
2.3. Виступ з доповіддю на міжнародній науковій      

конференції, семінарі в інших країнах 
4  Запрошення, 

програма 
конференції, 
семінару, до якої   
включено доповідь 

2.4. Публікація наукової статті у виданнях, які      
належать до іноземних наукометричних баз     
даних (за виключенням РІНЦ) 

3  Публікація 

2.5. Студент-призер всеукраїнської студентської   
олімпіади 

10  Диплом 

2.6. Студент-призер всеукраїнського конкурсу   
наукових робіт 

10  Диплом 

2.7. Cтудент-призер галузевого конкурсу, змагань 3  Диплом 
2.8. Публікація наукової статті у фаховому виданні      

України 
2  Публікація 

2.9. Виступ з доповіддю на міжнародній чи      
всеукраїнській науковій конференції, семінарі 

2  Програма заходу, до   
якої включено  
доповідь 

2.10. Студент – призер регіонального конкурсу,     
змагань 

2  Диплом, грамота 

2.11. Публікація наукової статті у нефаховому     
науковому виданні Україні  

1  Публікація 

2.12. Публікація на науковому блозі НаУОА 1  Публікація 
3. Громадська та спортивна діяльність студентів  

3.1. Робота волонтером згідно з Положенням про      
волонтерську діяльність студентів НаУОА (не     
менше 100 годин на семестр, або за умови        
відвідування не менше 90% занять відповідно      
до розкладу репетицій (для студентського     
хору), плану чи графіка роботи науково-      
дослідних центрів та лабораторій тощо. 

15  1.Посвідчення 
волонтера. 
2. Звіт волонтера,   
затверджений 
керівником 
підрозділу. 
3. Журнал обліку   
годин. 
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Голова Братства спудеїв, Голова Братства     
спудеїв факультету 

За посадою  
(пропорційно 
відпрацьованому 
часу за семестри) 

3.2. Участь у загальноуніверситетських заходах    
(відповідно до плану виховної роботи НаУОА)      
як організатор 

3  Розпорядження 
проректора з  
навчально-виховної 
роботи 

3.3. Участь у загальнофакультетських заходах    
(відповідно до плану виховної роботи     
факультету) як організатор 

2  Розпорядження 
декана 
факультету/директор
а інституту 

3.4. Активний учасник загальноуніверситетських   
заходів (відповідно до плану виховної роботи      
НаУОА) 

1  Доповідна 
організатора заходу,  
голови БС,  
заступника декана з   
виховної роботи,  
куратора 

3.5. Члени Колегії БС, члени волонтерського     
корпусу БС, староста академічної групи,     
студентський куратор 

3  За посадою 

3.6. Учасник спортивної команди НаУОА, що     
зайняла 1 місце у змаганнях обласного рівня 

1  Диплом 

3.7. Учасник спортивної команди НаУОА, що     
зайняла 1 місце у змаганнях всеукраїнського      
рівня 

2  Диплом 

3.8. Проведення профорієнтаційного заходу в школі 1  Доповідна декана  
або особи,  
відповідальної за  
профорієнтаційну 
роботу в  
університеті 

3.9. Публікація іміджевої статті чи виступ у      
всеукраїнських мас-медіа 

2  Публікація 

3.10. Публікація іміджевої статті чи виступ у      
регіональних мас-медіа 

1  Публікація 

3.11. Публікація іміджевої статті у місцевій пресі 1  Публікація 
 Разом додаткових балів (ДБ) 100 10  

 
9. В межах коштів, затверджених НаУОА на виплату академічних стипендій,          

стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення раніше встановлених         
лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту стипендіатів, встановлених відповідно до          
абзацу 4 пункту 7 цього Порядку). 

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

11. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів         
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю, формується на        
підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.  

12. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі        
екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін з урахуванням кретитів Європейської кредитної          
трансферно-накопичувальної системи. 
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13. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за одним           
навчальним планом на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах           
факультету за денною формою навчання, крім осіб, які: 

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю або         
під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з'явились           
на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, у итому числі в разі              
успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої         
раніше оцінки; 

виконали навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної       
трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік, навчальний семестр у         
обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений навчальним планом для         
відповідного факультету/інституту, курсу та спеціальності (напряму підготовки); 

до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не         
склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни), крім         
випадку передбаченого абзацом п'ятим пункту 5 цього Порядку. 

14. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 
БР = СЗБ*0,9 + ДБ*0,1, де 
СЗБ = сума добутків балу за кожен предмет (дисципліну) на кількість кредитів            

з даного предмету (дисципліни) / сума кредитів всіх предметів (дисциплін) за           
семестр; 

ДБ = бали за наукову діяльність + бали за громадську та спортивну діяльність 
Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності,          

громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене НаУОА         
максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому         
максимальному значенню. 

15. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за зменшенням рейтингового         
балу.  

У тому випадку, коли студенти у рейтингу для призначення стипендій мають           
однакову кількість балів, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за            
навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником           
рішення ухвалює стипендіальна комісія. 

16. Рейтинг успішності оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету не         
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією. Для            
цього секретар стипендійної комісії подає доповідну записку із переліком осіб, яким           
призначено академічні стипендії для начальника інформаційно-рекламного відділу у        
визначений цим Порядком термін. 
 






