1.
Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» (далі – Університет) за державним
замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за
денною формою навчання ступенів бакалавра, магістра, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста.
Правила призначення академічних стипендій затверджуються
вченою радою за погодженням з органом студентського самоврядування та
первинною профспілковою організацією, а також оприлюднюються не
пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
2. Вирішення питань призначення та позбавлення академічної або
соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги стипендіатам, заохочення
кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій
діяльності покладається на створену наказом ректора Стипендіальну комісію
університету, що діє відповідно до затвердженого Положення про Стипендіальну
комісію Університету.
3. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
Стипендія студентам 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.
4. В Університеті академічні стипендії призначаються студентам за
результатами рейтингу успішності.
Академічні стипендії в підвищеному розмірі призначаються:
студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями),
визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій), затвердженим у
встановленому порядку.
5.
Помісячний обсяг коштів, затверджений Університету у
встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних
стипендій:
встановленому згідно з пунктом 13 Правил ліміту стипендіатів,
включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на
призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також,
студентів, 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 у вищих навчальних закладах
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.
6. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам,
сформованих у поточному місяці, належать:
сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності
студентів, за результатами семестрового контролю до місяця, в якому
закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення
навчання включно, або на поточний місяць;
сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на
призначення академічної стипендії після ліквідації академічної
заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного
семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний
місяць.
7.
Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються
за державним замовленням на певному факультеті та відділенні, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на
призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення
наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.
Учена рада Університету у встановленому законодавством порядку
визначає:
загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким
призначається академічна стипендія на основі здобутого ними
рейтингового бала (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в

навчанні) - однаковий для всіх факультетів та відділення, курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки);
ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за
особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, може бути різним для факультетів та відділення, курсів та спеціальностей
(напрямів підготовки);
ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання
і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна
стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до
навчального закладу.
8. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному
факультеті, відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом
підготовки) і яким на наступний навчальний семестр буде призначена
академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи
в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до
цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного
відповідно до пункту 7 Правил, на фактичну кількість студентів денної
форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному
факультеті, відділенні, 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).
У разі одночасної наявності на певному факультеті, відділенні, курсі
за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються
за повним та скороченим строками навчання, конкретна кількість
стипендіатів встановлюється окремо для кожної з таких категорій
відповідно до визначеного згідно з пунктом 7 Правил.
Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення
єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах
та/або факультетах за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо
такі особи навчаються за однаковими навчальними планами.
У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному факультеті,
відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)
встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за
рішенням стипендіальної комісії. У разі наявності тільки двох осіб на
одному факультеті, відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом
підготовки) встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу.
У разі наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється
стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності.
9. В межах коштів, затверджених Університету на виплату
академічних стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про
збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону
ліміту стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пунктом 13
Правил).
10. Студентам, які навчаються на останньому курсі за

спеціальностями (напрямами підготовки), для яких навчальними планами
не передбачено семестрового контролю в останньому 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) для призначення академічних
стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю,
формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу
на навчання.
12. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних
стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами
останнього семестрового контролю на кожному факультеті, відділенні,
курсі і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі
підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), 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. Перелік
таких показників встановлюється вченою радою факультету не пізніше
початку семестру.
13. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які
навчаються за певною спеціальністю (напрямом підготовки) та курсі в
межах одного факультету, відділення за денною формою навчання, крім
осіб, які:
протягом 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 будьякої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи
(проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного
складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше
оцінки;
до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни
(навчального предмету), не захистили курсової роботи (проекту), звіт з
практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту 5 Правил;
виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) за поточні навчальний
рік, навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж
мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для
відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки).
Наприклад, для восьмисеместрової програми з підготовки бакалавра
може бути встановлений такий мінімальний норматив: 1 семестр – 30
кредитів, 2 семестр – 55 кредитів, 3 семестр – 80 кредитів, 4 семестр – 110
кредитів, 5 семестр –140 кредитів, 6 семестр – 175 кредитів, 7 семестр – 210
кредитів, 8 семестр – 240 кредитів ЄКТС.
14. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:
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де: Оі - підсумкова оцінка студента з i-ї дисципліни (навчального
предмета), курсової роботи (проекту), практики (60 ≤ О ≤ 100),;
n – кількість підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів),
курсових робіт (проектів), практик останнього семестрового контролю;
b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності (0 ≤ b ≤
10) .
Для розрахунку додаткового балу b стипендіальна комісія формує
перелік досягнень, що враховуються в рейтингу і не належать до показників
успішності у навчанні, а також визначає бали, що надаються за кожне з
таких досягнень. Додаткові бали рекомендується встановлювати з
урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента (Додаток В).
Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній
діяльності, громадському житті, творчій та/або спортивній діяльності
перевищує визначене Університетом максимальне значення, то його
додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.
15. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим
балом від більшого до меншого.
У разі важливості розташування студентів 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.
16. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після його
затвердження стипендіальною комісією.

Додаток А
ПЕРЕЛІК
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії
у підвищеному розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1047

Код спеціальності

Найменування спеціальності
(спеціалізації)

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

131

Прикладна механіка

132

Матері алознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

Додаток В

ПЕРЕЛІК
досягнень для розрахунку додаткового балу (b)
за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті,
творчій та спортивній діяльності
(0 ≤ b ≤ 10)
1. Участь та перемога у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності
або з навчальної дисципліни (І місце – 2 б., ІІ місце – 1,5 б., ІІІ місце –1 б.,
участь – 0,5 б.).
2. Участь та перемога в різноманітних інтелектуальних творчих конкурсах
Всеукраїнського або обласного рівня за фахом (І місце – 0,5 б., ІІ місце – 0,4 б.,
ІІІ місце – 0,3 б., участь – 0,2 б.) або наукові публікації чи участь у
конференціях, семінарах (стаття: міжнародна – 0,5 б., фахова – 0,4 б.,
національна – 0,3 б.; тези конференції, семінару: міжнародні – 0,3 б.,
всеукраїнські – 0,25 б., регіональні – 0,2 б., участь у конференції (програма) –
0,1 б.).
3. Участь та перемога у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт
(І місце – 1,5 б., ІІ місце – 1 б., ІІІ місце – 0,5 б., участь – 0,25 б.).
4. Призове місце в різноманітних творчих конкурсах з наукової роботи
Всеукраїнського або обласного рівня за фахом (0,5 б.).
5. Участь у громадському житті університету, міста, області (керівні
органи складових структур студентського самоврядування) (до 2,5 б.):
1.
голова студентської ради університету (2,5 б.);
2.
голови студентських рад факультетів (2 б.);
3.
керівники секторів студентських рад (2 б.);
4.
керівники профспілкового активу (2 б.);
5.
кращі старости академічних груп (2 б.);
6.
кращі студенти трудових студентських загонів (2 б.);
7.
активні учасники міських заходів (1 б.);
8.
волонтерська робота (1 б.).
6. Участь у культурно-масовій, творчій діяльності:
1.
переможці конкурсів художньої самодіяльності різних рівнів,
виставок
(міжнародних – 1,5 б.,
всеукраїнських – 1 б.,
регіональних – 1 б., університетські – 0,5 б.);
2.
учасники заходів факультету (0,5 б.);
3.
переможці та учасники КВК (переможці: всеукраїнський
рівень – 1,5 б.; регіональний рівень – 1 б., участь – 0,5 б.);
4.
переможці та учасники ігор «Що? Де? Коли?» або «Брейнринг» (переможці – 1,5 б., учасники – 0,5 б.).
7. Участь у спортивній діяльності:

переможці спортивних змагань різних рівнів (міжнародних –
1,5 б., всеукраїнських – 1 б., регіональних – 1 б.,
університетських – 0,5 б.);

отримання звання майстра, кандидата в майстри спорту (1,5
б.);




отримання спортивного розряду (1 б.);
учасники студентських команд за видами спорту (0,5 б.).

Максимальна сумарна кількість балів за кожним з критеріїв «рейтингу особистих досягнень студента» не повинна
перевищувати показників, наведених у таблиці:
Критерії

Максимальний сумарний бал

п 1, 2
п № 3, 4
п№5
п№6
п№7

2,5 б.
2 б.
2,5 б.
1,5 б.
1,5 б.

Загальний рейтинг особистих досягнень студента 10 б.

