
ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ 
Стипендія нараховується щомісячно. Наказ про призначення 

стипендії студентам університету видається один раз на семестр. 

На I курсі у І семестрі стипендію одержують усі студенти, які 
навчаються за рахунок держзамовлення. Щодо призначення 
стипендії в наступних семестрах, то це цілком залежить тільки від 

Вашої успішності в навчанні. 
Стипендія студентам, які не мають академічної заборго-

ваності, призначається за результатами семестрового контролю, 

встановленого діючими навчальними планами на відповідний 

семестр. Видами контролю для визначення середнього балу 

успішності є: екзамени (крім державних), диференційовані заліки, 

заліки із захисту курсових робіт (проектів) та практики.  

Середній бал успішності для призначення стипендії обрахо-

вується як середня арифметична результатів семестрового контролю 

з округленням до сотої долі бала, при цьому враховуються оцінки: 

«відмінно» (5 балів), «добре» (4 бали), «задовільно» (3 бали). 

Розмір стипендії встановлюється рішенням Уряду. 

Стипендія за результатом успішності (академічна) у міні-
мальному розмірі призначається студентам, які за результатами 

семестрового контролю (без урахування перескладання іспитів та 
заліків з метою підвищення оцінки) мають середній бал успішності 
4.00–4.99. Студенти, які навчаються тільки на «відмінно», отримують 
підвищену стипендію. 

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській та 
науковій діяльності студентам університету за поданням стипен-

діальної комісії та Вченої ради університету можуть призначатися 
персональні стипендії. Деякі категорії студентів мають право на 
пільгові стипендії – це сироти, інваліди, особи з малозабезпечених 

сімей та постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС, студенти, які 
мають дітей, учасники бойових дій, студенти, які постійно 

проживають у гірській місцевості. 
Для отримання соціальних стипендій просимо не зволікати з 

поданням заяв та відповідних документів до деканату та відділу 

кадрів. Рішення щодо призначення соціальної стипендії прий-

мається стипендіальною комісією протягом трьох робочих днів 
після отримання документів. 

Виплата стипендії здійснюється через електронні картки в 
банкоматах університету, які встановлено в навчальних корпусах А 

і Б. Для відкриття студентського карткового рахунку та його 

обслуговування необхідно надати в бухгалтерію університету: 



ксерокопії 3-х сторінок паспорта та копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного коду, завірені особистим підписом студента. 
 


