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Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (надалі – Правила) розроблені відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050), постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.2017 № 1047. Терміни, не визначені у Правилах, вживаються у
значенні, наданому у законодавстві.
І. Загальні положення
1.1. Правила регламентують процедуру призначення академічних стипендій
особам, які навчаються у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(надалі – Університет), в тому числі Порядок формування рейтингу успішності в
Університеті.
Вчена рада Університету за погодженням з Студентським Урядом та первинною
профспілковою організацією студентів (профком студентів) Університету затверджує
ці Правила, а також зміни до них.
Правила оприлюднюють не пізніше ніж за тиждень до початку навчального
семестру.
Впродовж навчального року зміни до Порядку формування рейтингу в
Університеті, що врегульований цими Правилами, не вносять.
1.2. Правила поширюються на осіб, які навчаються в Університеті за державним
замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:
1.2.1. студентів Університету денної форми навчання (надалі — студенти);
1.2.2. аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з
відривом від виробництва).
1.3. Особам, які навчаються за денною формою навчання згідно з угодами,
укладеними між Університетом та фізичними чи юридичними особами, стипендії
можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами
укладеної угоди.
1.4. Призначення і виплата стипендій особам, які є іноземцями, і навчаються в
Університеті відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету
Міністрів України, здійснюються відповідно до вказаних документів.
1.5. Академічними стипендіями є:
1.5.1 стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам,
аспірантам Університету за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-

кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються
окремими нормативно-правовими актами,
1.5.2. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
1.5.3 стипендії у підвищеному розмірі:
- студентам, які за рішенням стипендіальної комісії мають право на призначення
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні при умові, що за результатами
семестрового контролю за кожен із показників оцінювання, вказаних у п. 4.4. Правил,
такі студенти отримали не менше 90 балів;
- студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними
переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється
підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим в установленому порядку
(Додаток № 1). Для студентів старших курсів, які навчаються за напрямами
підготовки, використовується Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем).
1.6. Академічні стипендії призначаються особам, зазначеним у п. 1.2. Правил:
1.6.1. студентам (окрім студентів першого року навчання до першого семестру) —
за результатами навчання в Університеті та їх успішністю;
1.6.2. студентам першого року навчання усіх рівнів освіти (освітньокваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю – на підставі конкурсного
бала, отриманого під час вступу на навчання;
1.6.3. аспірантам та докторантам — на підставі наказу про зарахування до
Університету.
1.7. Стипендії виплачують один раз на місяць.
Академічну стипендію студентам призначають з першого числа місяця, що настає
після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до
визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків,
передбачених законодавством.
У разі якщо дата зарахування аспірантів / докторантів на навчання в Університет
не збігається з початком календарного місяця, академічну стипендію виплачують у
сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого
місяця.
1.8. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат* вибуває з Університету до
*

Для цілей цих Правил поняття «стипендіат» вживається у розумінні – студент/аспірант/докторант Університету, який
набув право на призначення академічної стипендії згідно із цими Правилами.

закінчення строку навчання, виплата стипендії проводиться у повному обсязі за
останній місяць навчання.
1.9. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу
охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.
1.10. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з
дозволу Університету стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
1.11. Стипендіатам, які призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, впродовж строку перебування на військовій службі виплачується
стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами, за результатами
навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. Таких стипендіатів
включають до реєстру осіб, які відповідно до наказу Ректора впродовж певного
періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.
1.12. Студентам Університету, які навчалися за державним замовленням і
перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу
Ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисі Університету, щомісяця
виплачують допомогу у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної)
академічної стипендії студента відповідного факультету/коледжу.
Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку
вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.
Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомогу
виплачують впродовж 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у
подвійному розмірі.
1.13. Особам, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під
час призначення стипендії, та яким призначено академічну стипендію, виплачують
додаткову соціальну стипендію у розмірі, встановленому чинним законодавством.
IІ. Академічні стипендії студентів
2.1. Академічні стипендії призначаються у межах коштів, передбачених для
виплати стипендій згідно з рейтингом успішності (надалі — рейтинг).
2.2. Розмір академічних стипендій студентів, визначається виходячи з
установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії з урахуванням умов навчання, спеціальності
(напряму підготовки), успішності стипендіата, навчання на факультеті / коледжі
Університету.

2.3. У разі якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачують одну стипендію найбільшого розміру, якщо інше не
передбачене законодавством.
2.4. Академічну стипендію у мінімальному розмірі призначають:
2.4.1. студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою
Університету, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
2.4.2. студентам першого року навчання до визначення результатів першого
семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до
Університету, в межах ліміту стипендіатів, визначеного Вченою радою Університету.
2.5. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.4.1. цих Правил,
в тому числі стипендіатам, які навчаються за спеціальностями згідно із Додатком № 1,
збільшується на 45,5 відсотка у разі, якщо за результатами навчання студенти
відповідно до рішення Стипендіальної комісії Університету займають найвищі
рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі
успіхи у навчанні (стипендіати-відмінники).
ІІІ. Ліміти стипендіатів
3.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення
академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю
включно або завершення навчання.
3.2. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена
рада Університету встановлює:
- загальний ліміт стипендіатів факультетів - однаковий для всіх факультетів
курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі
здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі
успіхи в навчанні;
- ліміт стипендіатів коледжу - однаковий для всіх курсів та спеціальностей
кожного із коледжів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія
за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала,
включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;
- ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія
за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала.
Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр
відповідного навчального року Вчена рада Університету встановлює ліміт

першокурсників-стипендіатів – осіб, які будуть зараховані на перший рік навчання і
яким до першого семестрового контролю буде призначена академічна стипендія на
підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету. Ліміт
першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.
Відповідні рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом Ректора.
3.3. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у межах місячного
стипендіального фонду у відсотках (від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної
форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті /
коледжі, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число
місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними
планами для відповідних факультетів / коледжів, курсів та спеціальностей (напрямів
підготовки).
3.4. Ліміт стипендіатів-відмінників (LV), які отримують академічну стипендію за
особливі успіхи у навчанні, визначається із врахуванням загального ліміту
стипендіатів (LS) та місячного стипендіального фонду (F) шляхом розрахунку за
формулою:

LV = 2,1978 * (

F
− LS )
S ( K 0 + 1,2727 * K 1 )
,

K 0 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним замовленням на
денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за спеціальностями,
переліченими в додатку до Постанови Кабінету Міністрів України № 1047 від 28
грудня 2016 року;
K1 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним замовленням на
денній формі навчання за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови
Кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується
стипендія в підвищеному розмірі) (Додаток № 1);

s

- місячний розмір звичайної академічної
факультетів/коледжів згідно із чинним законодавством.

стипендії

студентів

3.5. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за
особливі успіхи в навчанні) визначається за допомогою розробленого програмного
забезпечення, виходячи із встановлених лімітів та кількості студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі,
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).
Добуток ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті / коледжі,
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю або тих осіб, які приступили

до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників) округлюється
до цілого числа в бік зменшення.
У випадку якщо конкретна кількість стипендіатів-відмінників становить менше
одного, призначається одна академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні.
3.6. У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному факультеті / коледжі, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість
стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням Стипендіальної комісії
Університету. У разі наявності двох осіб на одному факультеті / коледжі, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість
стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість
стипендіатів встановлюється Стипендіальною комісією Університету залежно від
рівня її успішності.
3.7. Ліміти стипендіатів можуть бути перевищені в разі призначення академічної
стипендії після ліквідації академічної заборгованості у випадках, передбачених цими
Правилами, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних
підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за
дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не
може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій
іншим особам.
3.8. В межах коштів, затверджених Університету на виплату академічних
стипендій, Стипендіальна комісія Університету може приймати рішення про
збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту
стипендіатів, встановленого абзацом 17 пункту 13 Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 882 від
12.07.2004 (із подальшими змінами та доповненнями)). На підставі відповідного
рішення Стипендіальної комісії Університету видають наказ про призначення
окремим студентам академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну
стипендію за особливі успіхи в навчанні).
ІV. Порядок формування рейтингу успішності в Університеті
4.1. Рейтинг формується на підставі рейтингового бала студента, визначеного за
100-бальною шкалою оцінювання. Рейтинговий бал складається із таких елементів:
- 90 відсотків становить успішність студента;
Складова успішності вираховується шляхом множення середнього
семестрового контролю студента за 100-бальною шкалою на коефіцієнт 0,9.

балу

- 10 відсотків - участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій
активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній
діяльності (додатковий бал).
Додатковий бал вираховується відповідно до порядку, передбаченого у
Додатку № 2.
4.2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх рівнів до першого
семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними
під час вступу на навчання.
4.3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на
наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового
контролю за кожним факультетом / коледжем, курсом і за кожною спеціальністю
(напрямом підготовки) на підставі підсумкових екзаменаційних оцінок, захистів
курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій,
науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей),
громадському житті та спортивній діяльності.
4.4. Перелік показників оцінювання
Університеті включає оцінки за:

навчальних

досягнень

студентів

в

- екзамени;
- диференційовані заліки,
- курсові роботи (проекти),
- захисти практик.
Перелік показників оцінювання навчальних досягнень у разі необхідності може
бути змінений Вченою радою Університету. Відповідне рішення Вченої ради
Університету вводиться в дію наказом Ректора.
4.5. Перелік основних досягнень студентів у науковій, науково-технічній
діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті
та спортивній діяльності , що враховуються в рейтингу, встановлюється Додатком №2.
Студенти, які претендують на додатковий бал, подають заяву та відповідні
документи, що підтверджують їхні досягнення, Стипендіальній комісії факультету /
коледжу до початку екзаменаційної сесії на відповідному факультеті, курсі, за певною
спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із наказом Ректора.
При визначенні додаткового бала враховуються досягнення студента, здобуті ним
впродовж поточного семестру.
У разі прийняття позитивного рішення Стипендіальна комісія факультету /
коледжу впродовж 5 робочих днів після початку екзаменаційної сесії на відповідному
факультеті, курсі, за певною спеціальністю (напрямом підготовки) забезпечує

внесення додаткового бала до рейтингового бала такого студента. Визначений
додатковий бал не підлягає корегуванню.
Максимальне значення додаткового бала за участь у науковій, науково-технічній
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності становить 10.
Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 10, то його
додатковий бал встановлюється рівним 10.
4.6 Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

R = a*
де:

k1O1 + k 2O2 + ... + k nOn
+b ,
K *O

a – максимальна оцінка за навчальні досягнення, a=90;

k i – додатній ваговий коефіцієнт екзаменаційної дисципліни (навчального
предмета), диференційованого заліку, курсової роботи (проекту), практики, k i = 1;

Oi – підсумкова оцінка студента з екзаменаційної дисципліни (навчального
предмета), диференційованого заліку, курсової роботи (проекту), практики;

K = k1 + k2 + ... + kn – сума вагових коефіцієнтів екзаменаційних дисциплін
(навчальних предметів), диференційованих заліків, курсових робіт (проектів), практик;

O – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету), O = 100;

b = 100 − a – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності, 0≤ b ≤ 10.
Значення рейтингового бала студента заокруглюється до сотих.
4.7. У рейтингу студенти впорядковуються за незростанням рейтингового бала,
визначеного у 100-бальній шкалі оцінювання.
4.8.1. У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення
звичайних академічних стипендій (стипендій у підвищеному розмірі), рівності
рейтингового бала кількох студентів, які претендуватимуть на меншу кількість місць
(ламаний бал), вища позиція надається особі із більшим значенням складової за
навчальні досягнення.
4.8.2. При неможливості визначення рейтингової позиції студента за п. 4.8.1.
Правил Стипендіальна комісія факультету/коледжу визнає вище місце у рейтингу за
особами, віднесеними до таких категорій:
- напівсироти – для осіб, до досягнення 23 років;

- студентські сім’ї;
- особи з багатодітних сімей.
Наведені критерії враховуються Стипендіальною комісією факультету/коледжу
почергово на підставі правопідтверджуючих документів.
В інших випадках питання вирішується Стипендіальною комісією
факультету/коледжу, виходячи із об’єктивних та обґрунтованих характеристик.
4.9. Стипендіальна комісія факультету/коледжу приймає відповідні рішення не
пізніше двох днів з моменту формування та передання проекту рейтингу на
факультет/коледж.
Витяг із протоколу комісії із відомостями про прийняте рішення доводять до
відома осіб, відповідальних за внесення інформації у рейтинг студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті /коледжі,
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).
4.10. Рейтинг включає всіх студентів, які навчаються на факультеті/коледжі,
певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі за денною формою навчання, крім
осіб, які:
- впродовж навчального семестру до початку 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 (навчального
предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не
склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету),
курсової роботи (проекту), практики, крім осіб, які після припинення тимчасової
непрацездатності до підведення підсумків семестрового контролю ліквідували
академічну заборгованість за формою талону №1 та набули право на призначення
стипендії;
- виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний рік,
семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив,
встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факультету / коледжу,
семестру та спеціальності (напряму підготовки).
4.11. Рейтинг студентів, які навчаються на певній спеціальності (напрямі
підготовки) та курсі в межах факультету / коледжу за денною формою навчання
формується за допомогою розробленого програмного забезпечення.
4.12. Проекти рейтингів подають Стипендіальним комісіям факультетів/коледжів
для перевірки достовірності відомостей, внесених у рейтинг, та вирішення питання
ламаного бала студентів (за наявності).

4.13. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у проекті
рейтингу, несе голова стипендіальної комісії відповідного факультету / коледжу.
Проект рейтингу студентів, які навчаються на певній спеціальності (напрямі
підготовки) та курсі в межах факультету / коледжу перед його поданням
Стипендіальній комісії Університету підписує голова стипендіальної комісії
відповідного факультету / коледжу.
4.14. Рейтинг студентів для призначення академічних стипендій оприлюднюють
на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після
прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією Університету.
4.15. Реєстр осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії
за результатами останнього навчального семестру, формується за факультетами із
конкретної кількості стипендіатів, включених у рейтинг, в межах встановлених
лімітів. Такий реєстр підписує декан відповідного факультету / директор коледжу,
секретар Стипендіальної комісії Університету, та за поданням Стипендіальної комісії
Університету затверджує Ректор Університету.
V. Академічні стипендії аспірантів та докторантів
5.1. Академічні стипендії аспірантів та докторантів встановлюється у розмірі,
визначеному чинним законодавством.
5.2. Розмір стипендії докторанта може збільшуватися на підставах та у розмірі,
визначених чинним законодавством.
5.3. Аспіранти, докторанти мають право на працю у режимі неповного робочого
часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). У такому випадку
призначена академічна стипендія виплачується у повному обсязі.
5.4. 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.
5.5. Призначення та виплата стипендій аспірантам і докторантам у випадках,
передбачених п. 5.4. Правил, здійснюється починаючи із наступного місяця після
поновлення навчання.
VІ. Призначення та виплата стипендії в окремих випадках
6.1. Студент, який впродовж попереднього навчального семестру отримував
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої
довідкою закладу охорони здоров’я, не склав семестровий контроль у строк,
визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у
розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Впродовж строку
тимчасової непрацездатності, до часу ліквідації академічної заборгованості такий

студент включається до реєстру осіб, які відповідно до рішення Ректора впродовж
певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.
Рішенням Ректора таким студентам встановлюється строк ліквідації академічної
заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності,
після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на
загальних підставах відповідно до цих Правил. У випадку якщо після ліквідації
академічної заборгованості рейтинговий бал студента є більшим або рівним
рейтинговому балу стипендіатів відповідного факультету/коледжу, курсу,
спеціальності (напрямку підготовки), такому студенту призначають академічну
стипендію.
У разі призначення студенту академічної стипендії, здійснюють перерахунок
коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить
право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,
відшкодування коштів, отриманих таким студентом під час ліквідації академічної
заборгованості, не здійснюється.
6.2. Якщо студент, включений у рейтинг в межах ліміту стипендіатів (первинний
стипендіат), втратить право на призначення академічної стипендії (відрахування з
Університету, відмова від академічної стипендії на користь соціальної та ін.), то такий
студент виключається із рейтингу. Його місце в межах ліміту стипендіатів може
зайняти за рішенням Стипендіальної комісії Університету перша за рейтингом особа,
яка не потрапила у відповідний ліміт стипендіатів.
Призначення академічної стипендії такій особі відбувається на підставі рішення
Стипендіальної комісії Університету про внесення змін до реєстру осіб, яким в
установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього
навчального семестру, яке затверджує наказом Ректор.
Виплата стипендій у випадку передбаченому цим пунктом відбувається з місяця,
наступного за місяцем виключення первинного стипендіата із рейтингу.
6.3. Заміщення рейтингових позицій в межах відповідного ліміту може
відбуватись у випадках, передбачених законодавством, за рішенням Стипендіальної
комісії Університету.
6.4. Студенти, аспіранти, докторанти, які реалізують право на академічну
мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною
формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) в Університеті, впродовж
строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі
поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, за
умов якщо договором про навчання за програмою академічної мобільності, укладеним
ними з Університетом, 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 таким особам.
6.5. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну
мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за
державним замовленням за денною формою навчання в Університеті і не отримували
регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі
впродовж всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому
навчальному закладі, здійснюється:
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного
семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Університетом за результатами
останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один
семестр, — впродовж першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у
розмірі, що призначений стипендіату Університетом за результатами останнього
семестрового контролю відповідно до цих Правил.
Питання подальшого призначення стипендії вирішується Стипендіальною
комісією Університету після повернення здобувача вищої освіти в Університет 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 за
відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті.
Якщо на дату закінчення першого, після повернення студента в Університет,
семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та
спеціальністю (напрямом підготовки) така особа не має академічної заборгованості,
питання призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, на загальних
підставах.
У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував
один семестр і такий студент ліквідував академічну заборгованість та у разі
позитивного рішення Стипендіальної комісії Університету йому виплачується
стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної

мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у
повному обсязі.
6.6. Питання призначення стипендії студенту, який реалізував своє право на
академічну мобільність, на перший після повернення в Університет семестр
вирішується Стипендіальною комісією Університету.
6.7. Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність
при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за
денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Університеті і не отримують
регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі
впродовж усього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому
навчальному закладі, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому
навчальному закладі.
Питання виплати стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету
після повернення такої особи в Університет на підставі рішення відповідної кафедри
Університету за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої
освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття Стипендіальною комісією
Університету позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання
результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в
іншому навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи в
аспірантурі, докторантурі в Університеті порівняно з нормативним. У разі прийняття
такого рішення аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена
за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному
закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.
6.8. Аспіранту або докторанту, який захистився до закінчення строку підготовки в
аспірантурі або докторантурі та який подав заяву про відрахування з аспірантури /
докторантури, надається одноразова виплата в сумі залишку стипендії, передбаченої у
бюджеті Університету на відповідний календарний рік.
6.9. Аспіранту, який захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки
в аспірантурі, був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науковопедагогічного) працівника в Університеті, загальна сума залишку стипендії
нараховується як щомісячна надбавка до заробітної плати.
6.10. Всі питання, пов’язані із призначенням академічних стипендій, вирішує
Стипендіальна комісія Університету.
Перехідні положення
1. У 2016/17 навчальному році Правила призначення академічних стипендій у
Львівському національному університеті імені Івана Франка затверджують до 15
лютого 2017 року.

2.Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за
результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року формують
тільки за середнім балом семестрового контролю.
3. Пункти 6.8. та 6.9. цих Правил поширюються на аспірантів та докторантів,
підготовка яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)».

ДОДАТОК № 1.
Перелік
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються
академічні стипендії у підвищеному розмірі
Код спеціальності

Найменування
(спеціалізації)

спеціальності

014

Середня освіта (математика, біологія,
фізика, хімія, інформатика)

016

Спеціальна освіта

091

Біологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

ДОДАТОК № 2
Перелік основних досягнень в науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності
Досягнення:
Опублікована стаття у
фаховому виданні.

1. Наукова, науково-технічна
Кількість додаткових балів:
5 балів

Тези доповідей на науковій
конференції

3 бали

Участь у конкурсах
студентських наукових робіт,
студентських олімпіад з
навчальних дисциплін або
спеціальностей чи інших
наукових, науково-технічних
фахових конкурсах і змаганнях.

Переможці міжнародних конкурсів,
олімпіад, змагань і т.д. – 10 балів
Призери та учасники міжнародних
конкурсів, олімпіад, змагань і т.д. – 6 балів
Переможці та призери всеукраїнських
конкурсів, олімпіад, змагань і т.д. (які
проводяться під егідою МОН) – 6 балів
Переможці обласних конкурсів, олімпіад,
змагань і т.д. – 2 бали

2. Громадська діяльність
За участь у громадському житті на підставі подання з відповідним обґрунтуванням
щодо досягнень студентів в поточному семестрі – до 6 балів
А. На підставі подання голови Студентської ради факультету/коледжу або голови
Профбюро студентів факультету/коледжу на ім’я голови стипендіальної комісії
факультету/коледжу.
1) голові Студентського уряду Університету/Профкому студентів/ Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених - 6 балів;
2) голові Студентської ради/Профбюро студентів факультету/коледжу – 4 бали;
3) члену Студентської ради/Профбюро студентів факультету/коледжу – 2 бали;
4) члену Вченої/Педагогічної ради (якщо він не входить за посадою) :
- Університету – 2 бали
- факультету/коледжу – 1 бал
5) іншим активним студентам, які не є обраними членами студентських організацій за
спільним поданням голови Студентської ради та голови Профбюро студентів
факультету/коледжу – 1 бал.
Б. На підставі подань голів інших студентських організацій на ім’я голови
стипендіальної комісії факультету/коледжу
1) Головам студентських організацій (осередку організації) – 4 бали.
2) Членам студентських організацій – 2 бали

В. За участь в громадсько-культурному житті Університету – на підставі подань
відповідальних осіб на ім’я голови стипендіальної комісії факультету/коледжу:
1) членам колективів художньої самодіяльності – за поданням директора Центру
культури та дозвілля на ім’я голови стипендіальної комісії факультету/коледжу –
2 бали;
2) за участь у роботі служб Приймальної комісії Університету – за поданням
відповідального секретаря Приймальної комісії – до 3 балів.
3.Творча діяльність
1) переможці міжнародних творчих конкурсів – 10 балів
2) призери міжнародних творчих конкурсів – 6 балів
3) переможці всеукраїнських творчих конкурсів – 6 балів
4) призери всеукраїнських творчих конкурсів – 4 бали
5) переможці обласних творчих конкурсів – 2 бали
4. Спортивна діяльність
За участь у спортивній діяльності на підставі подання завідувача кафедрою
фізичного виховання і спорту Університету та відповідного обґрунтування досягнень
студентів у поточному семестрі - до 10 балів:
1) призерам спортивних змагань міжнародного рівня, Чемпіонатів Європи або світу –
10 балів;
2) призерам всеукраїнських спортивних змагань – 6 балів;
3) призерам регіональних спортивних змагань – 2 бали;
4) заняття у спортивних секціях Університету за умови участі в спортивних змаганнях
– до 2 балів.
Максимальне значення додаткових балів становить – 10 балів.
Додаткові
бали
нараховуються
за
рішенням
Стипендіальної
комісії
факультету/коледжу. Якщо сума додаткових балів студента за участь у науковій,
науково-технічній діяльності, громадському житті, спортивній діяльності
перевищує максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним
максимальному значенню.
У випадку досягнень студентів не зазначених у цьому додатку додатковий бал може
бути наданий студенту за рішенням Стипендіальної комісії факультету/коледжу.

