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rrprr3HarreHHq arca4enriuHrrlr crl{nengifi y

foHequrconay uaqioHaJIbHonay yHinepcu'reri eroHonrinn i roprinni
irr.reui Muxafi,ra Tyran-EapaHoBcbKoro

l1.paeurra npv3Har{eHHt axa4evtiuuzx crraneHAifi y /(oHeqrxonay
uaqiouarbHoMy yuieepczreri er<onouixu i roprinni iveni Muxafi.ta TyraH-
EapauoecbKoro (aani - llpaezna) pospo6rreHo siAnoniAno 4o llopflnKy ilpl43Har{eHHt

i ezruarn cruneH4ifi sarnepAr{eHoro nocraHoBoro KaSiHery MiHicrpie Yrpainn eil
12 twn;rs 2004 p. N 882 (e pe4axqii rocraHoBra I{.a5inery Minicrpie Vrpaiuv sin28
rpyAHr 2016 p. Nb 1050) ra llpuuipuoro noptAKy Sopvyeauua pefiruury
ycnirluocri cry4enrin, xypcaurie Heeificrxoettx BI4IrII4x HaBr{anbHHX sarcra4ie

(Hayrconux ycranon) [nfl rpu3HaqeHH-s ar<a4eHaiuut'Ix crraneu4ifi, 3arBepA]KeHo

HaKa3oM Miuicrepcrea oceiru i uayxz VrpaiHra ni4 20,rrororo 2017 p. Jt261.
I-{i llpanuJra BcraHoBJrrororb nop.aAoK npI,I3HaqeHHt aKaAeuiquux crnnenAifi

Anfl s4o6ynauin enrqoi oceirr 3a AeHHoro $opnroro s4o6yrrx oceiru cryneHin
Saxa:raepa, rraricrpa.

1. AraAenri.{Hi crzueslii s niAezrqeHoMy p,csuipi rpl43Har{alorbcq:

- cryAeHTarr, xri Aoc-srrtl4 oco6rzszx ycnixie y nanuauni;
- cryAeHTaM, qrci HaBrrarorbc.fl 3a cneqialrHocr.f,Mr4 (cneqiali:aqixnan),

Br43Frar{eHr4Mn ueperir<ou cueqiarlHocrefi (cneqiani:aqifi), 3arBepAx{eHI{M y
BcraHoBneHoMy nopsAKy (4nn craprxr4x Kypcie - s ypaxyBaHsgv Axra y3roA)KeF{Ht

nepe,riry cneqiamuocrei, 3a flK:a:vrr4 sAificurcerscr ni4roroBKa :4oSynauis eutrloi

ocei'ru 3 a cryreHen (ocnirHbo-KBarri$ir<aqifr uula pinHer'a)).

2.IJi llpaenla He crocyrcrbc-r{ rpu3HarreHH.r ara4euiuHlrx crklrreHlifi oco6au,

xxi e iHo:eurlrMlr i uan.ralorbc.f, B fouequ<ouy HaqioHa,rbHoMy yuieepcu'reri

exouorr,rir<u i roprinni iueni Muxafi.ta TyraH,BapraHoBcbKoro (4a:ri - Vuinepcrareri)
:ri4uo 3 yroAaMr{ rpo ruixHapo4Hy aKaAevivHy' vro6i"nrnicrb, BI4IIJIara crvrtreuAifi

.f,Kr4\4 Moxe slifrcurcn aruafl.3a paxyHoK BnacHux I{aAXoA)KeHr VniBepcl4Tery.

3, OScrr xolnit, HeoSxiAHr,rx [nfl :aSeaneqeuu-g Br4tlrarvr ara4euivttt'tx

crrzrleHAifr Ha ocnosi pefrruHry ycnirunocri cry4eurin, po3paxoByerbc-s



бухгалтерською службою у помісячному розрізі не пізніше ніж один тиждень 

після закінчення сесії на підставі наказу про затвердження реєстру студентів на 

отримання академічних стипендій з урахуванням: 

 розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку 

Кабінетом Міністрів України; 

 видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Університету у 

встановленому 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 протягом 

певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

 необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку; 

 інших визначених законодавством випадків. 
 

4. Затверджений Університету у встановленому порядку обсяг коштів 

повинен забезпечувати виплату академічних стипендій: 

встановленому згідно з пунктом 7 цих Правил ліміту стипендіатів, 

включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на 

призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також 

здобувачів ВО, які відповідно до законодавства мають право на отримання 

академічних стипендій одночасно з соціальними; 

за особливі успіхи у навчанні, що засновані Президентом України, 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок 

призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами; 

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 – у розмірі, встановленому за результатами 

навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі; 

особам, 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 перерахунок коштів та виплату 

академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації 

академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності; 

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких 

стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у 

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; 

особам, які є іноземцями, навчаються в Університеті відповідно до 

міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, виплата 



стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів, у разі якщо 

такими документами передбачена виплата академічних стипендій. 

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, 

повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку та виплату академічних стипендій в 

інших визначених законодавством випадках. 
 

5. Рейтинги успішності здобувачів ВО для призначення академічних 

стипендій формуються відповідно до розділу 2 Положення ДонНУЕТ «Про 

стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення 

здобувачів вищої освіти». 
 

6. Рейтинг успішності розраховується відповідно до методики, викладеної 

у розділі 3 Положення ДонНУЕТ «Про академічний та загальний рейтинг 

здобувачів вищої освіти». 
 

7. До рейтингу успішності включаються всі здобувачі ВО, які навчаються 

за певною спеціальністю та на певному курсі в межах одного навчально-

наукового інституту за денною формою здобуття вищої освіти, крім осіб 

зазначених у шостому абзаці п. 2.1.3 Положення ДонНУЕТ «Про стипендіальне 

забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів 

вищої освіти». 
 

8. Рейтинговий бал здобувача ВО розраховується за формулою: 

R = Rа + Rд, 

де:  Rа – академічний рейтинг здобувача ВО; 

Rд – сума балів за громадські, спортивні, мистецькі та інші досягнення, 

що визначена відповідно до Ф. 02.02-23 Положення ДонНУЕТ «Про 

академічний та загальний рейтинг здобувачів вищої освіти».. 
 

Якщо сума балів здобувача ВО за громадські, спортивні, мистецькі та 

інші досягнення перевищує визначене Університетом максимальне значення, то 

його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню. 
 

9. Рейтинговий список здобувачів ВО формується за рейтинговим балом 

від більшого до меншого. 

У разі важливості розташування здобувачів ВО у рейтингу для 

призначення академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим 

значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення 

місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна 

комісія. 
 

10. Рейтинговий список здобувачів ВО оприлюднюється на офіційному 

сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після його 

затвердження стипендіальною комісією. 
 


