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1. Загальна частина
Положення про порядок призначення і виплати стипендії у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького створене на підставі
нормативно-правових актів, якими унормовується стипендіальне забезпечення студентів
вищих навчальних закладів України.
Стипендіальне забезпечення студентів є однією з форм їхнього соціального захисту
та заохочення до навчання. Студенти, які навчаються за денною формою навчання за
рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій: академічних
чи соціальних.
Розмір стипендіального фонду повинен забезпечувати виплату академічних
стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів, без урахування
осіб, які отримують соціальні стипендії. Розмір стипендій встановлюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання
стипендіального забезпечення» із змінами.
При нарахуванні академічної стипендії враховується, перш за все, успішність
навчання студента. Студентам університету, які досягли найкращих результатів та за
результатами ранжування в сесії отримали оцінку «А» ECTS з усіх дисциплін, студентам
коледжу при отриманні при підсумковому контролі відмінних оцінок, встановлюється
збільшення стипендії порівняно із звичайними стипендіями.
Соціальні ж стипендії призначаються студентам, які потребують соціального
захисту навіть у випадках, коли за підсумками навчання не призначена академічна
стипендія. До таких категорій належать студенти з числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; особи яким Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги
при призначенні стипендії; дітям з малозабезпечених сімей; інвалідам з дитинства та
інвалідам I-II груп, студентам, які мають сім’ї з дітьми.
З метою матеріального стимулювання найбільш обдарованих студентів
передбачено призначення академічних іменних стипендій (стипендій Президента України,
стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Миколи Амосова).
Університету надано право матеріально заохочувати найсумлінніших студентів: за
особливі успіхи у навчанні та участь у громадській, спортивній і науковій діяльності.
Студентам, за поданням стипендіальної комісії, можуть призначатися іменні або
персональні стипендії Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати
стипендій, відповідно до положення про іменні та персональні стипендії університету.
Кандидатів на здобуття іменних академічних стипендій пропонує Вчена рада
університету відповідно до діючих положень про іменні академічні стипендії та квот,
доведених МОЗ України. Іменні академічні стипендії призначаються наказом ректора на
підставі відповідних наказів МОЗ України.

2. Порядок призначення і виплати стипендій
у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького
2.1. Загальні питання
2.1.1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету:
1) студентів денної форми навчання;
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2) клінічних ординаторів
3) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва.
2.1.2. Студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно
з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами,
стипендії можуть виплачуватись за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено
умовами укладеної угоди.
Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку
переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і
виплачується відповідно до цього Положення за результатами попереднього семестрового
контролю з першого місяця наступного навчального семестру.
2.1.3. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Положення, можуть призначатися академічні
або соціальні стипендії.
2.1.4. Академічними стипендіями є:
 стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, стипендія імені Миколи Амосова, іменні стипендії, розміри та порядок
призначення яких визначається окремими нормативними актами;
 іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 ординарні (звичайні) академічні стипендії;
Академічні стипендії для вказаних вище осіб визначаються з урахуванням успішності
стипендіата.
2.1.5. Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціального захисту
та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.
Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на
отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій
громадян:
 студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
 студенти з числа осіб, яким згідно Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії;
 студенти з малозабезпечених сімей ( у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством);
 студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I-III групи;
 студенти, які мають сім’ї з дітьми;
 студентам, батьки яких визнані учасниками бойових дій та у випадках,
перелічених у частині 17 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».
2.1.6. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, у
громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, клінічних ординаторів та
аспірантів, які навчаються за державним замовленням, університет використовує 10
відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної
допомоги та заохочення (в межах затвердженого стипендіального фонду).
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги
та заохочення здійснюється у відповідності до окремого положення університету.
2.1.7. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної
стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення
кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій
діяльності, деканати університету створюють стипендіальні комісії.
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Стипендіальні комісії організують під керівництвом декана факультету терміном на
1 рік. До складу стипендіальної комісії входять проректор з економіки, декан факультету
та його заступники, (у коледжі – директор коледжу та його заступники), представники
профспілкової організації студентів та студентського самоврядування.
У своїй роботі стипендіальна комісія університету керується законами та іншими
нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки студентів, Порядком
призначення і виплати стипендії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 12.07.2004 № 882, цим Положенням, статутом університету.
За поданням стипендіальної комісії ректор університету затверджує реєстр осіб,
яким призначаються стипендії.
Стипендії виплачуються один раз на місяць, за літній канікулярний період –
повністю до його початку.
На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
2.1.8. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за
денною формою, виплачується органами соціального захисту населення щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно цим
Положенням.
2.2. Ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів,
іменні або персональні стипендії університету.
2.2.1. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії визначається
Кабінетом Міністрів України.
2.2.2. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам і не більш як 75
відсоткам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за
кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.
Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним в
університеті за результатами семестрової екзаменаційної сесії, здобули найкращі
результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна
стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим до коледжу
чи університету на перший курс навчання.
2.2.3. Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на суму,
визначену Кабінетом Міністрів України: студентам університету (ІІІ – ІV рівень
акредитації), які за результатами іспитів та диференційованих заліків у період
семестрового контролю здобули найвищі результати та отримали оцінки відмінно (5 - за
національною чотирибальною шкалою) та «А» (за шкалою ECTS); для студентів коледжу
(І – ІІ рівень акредитації), які за результатами семестрового контролю отримали відмінні
оцінки.
2.2.4. При визначенні середнього балу успішності та формуванні наказів про призначення
стипендії деканати використовують програмне забезпечення автоматизованої бази даних
«Контингент студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації».
За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності
студентам за поданням стипендіальної комісії університету можуть призначатися іменні
або персональні стипендії університету, виплата яких проводиться в межах коштів,
передбачених для виплати стипендії, відповідно до окремого положення про іменні або
персональні стипендії університету, що затверджується ректором.
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2.2.5. Розмір іменної або персональної стипендії підвищується порівняно з мінімальним
розміром ординарної (звичайної) академічної стипендії на суму, визначену Кабінетом
Міністрів України.
2.2.6. Академічні стипендії призначаються студентам, які успішно склали семестровий
контроль у терміни, передбачені графіком навчального процесу або у період
продовженого в установленому порядку терміну і за його результатами не мають
академічної заборгованості.
Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після
закінчення екзаменаційної сесії, згідно з навчальним планом, на період до закінчення
наступної екзаменаційної сесії. Перелік дисциплін, види підсумкового контролю
встановлюються навчальним (робочим навчальним) планом та робочою програмою
навчальної дисципліни.
 До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у
мінімальному розмірі.
 У другому та наступних семестрах стипендії студентам призначаються з першого
числа наступного після екзаменаційної сесії місяця.
 Студентам, які отримали в екзаменаційній сесії незадовільні оцінки і пересклали
іспити з цих дисциплін після закінчення семестрового контролю, стипендія не
призначається незалежно від того, які оцінки вони отримали.
 Студентам, які відповідно до наказу ректора університету, складали екзаменаційну
сесію за індивідуальним графіком, стипендія призначається на загальних підставах,
за умови дотримання визначених у наказі термінів.
 Диференційовані оцінки за заліки враховуються на рівні з оцінками, отриманими у
екзаменаційній сесії.
 Оцінки з практики, яка згідно з навчальним планом відбувалась після закінчення
екзаменаційної сесії, враховуються при призначенні стипендії у наступному
семестрі.
 Рейтинг студента університету для призначення академічної стипендії визначається
за результатами складання іспитів та диференційованих заліків, передбачених
навчальним планом за 200-бальною шкалою; для студента коледжу - за 5-бальною
шкалою оцінювання за результатами семестрового контролю.
 Відповідальність за представлення кандидатур на призначення стипендії несе декан
факультету та директор коледжу.
2.3. Академічні стипендії клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів
2.3.1. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам
установлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним
місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але
не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових
окладів, відповідно:
 викладача-стажиста – для клінічних ординаторів і аспірантів;
 доцента – для докторантів.
2.3.2. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що поновили навчання після
наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам,
яким в установленому
порядку продовжено термін навчання в аспірантурі або
докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.
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2.4. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій
у окремих випадках
2.4.1. У разі коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну або
соціальну стипендію настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з
університету до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія у повному
обсязі за останній місяць навчання.
2.4.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом,
особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
2.4.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій,
виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними
актами.
2.4.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають в академічній
відпустці за медичними показниками відповідно до наказу ректора, у межах коштів,
передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 %
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії за умови, що вони отримували
стипендію до початку академічної відпустки.
2.4.5. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а
також студентам, 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, допомога виплачується
протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
2.4.6. Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу
ректора, академічна стипендія призначається у розмірі, який був встановлений їм за
результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі, коли
дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія
виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу
ректора університету.
2.4.7. Студентам, які навчалися за кошти юридичних або фізичних осіб і в установленому
порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і
виплачується відповідно до затверджених правил, за підсумками попереднього
семестрового контролю з місяця, що настає за датою їх зарахування на навчання за
державним замовленням відповідно до наказу ректора.
2.5. Соціальні стипендії.
Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія
21. У межах коштів, призначених для виплати стипендії, університет виплачує
соціальні стипендії студентам, зазначеним у пункті 2.1.5 цього Положення, які за
результатами семестрового контролю згідно з пунктом 10 цього Положення втратили
право на призначення їм академічної стипендії.
22. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у пункті 5 цього
Положення, встановлюється у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 року № 882 та змінами і доповненнями до неї.
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2.6. Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію
23. Особам, зазначеним у пункті 5 цього Положення, яким призначена академічна
стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії) відповідно до Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №
882 та змінами і доповненнями до неї.
24. Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, гарантуються пільги
під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті та
здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується
соціальна стипендія у розмірі відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 та
змінами і доповненнями до неї.
2.7. Академічні іменні стипендії
25. Призначення і виплата академічних іменних стипендій (стипендій Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Миколи Амосова, а також
соціальних стипендій Верховної Ради України) здійснюється у відповідності з чинним
законодавством України.
Погоджено:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
Начальник навчального відділу
Проректор з економіки
Декани факультетів: медичного № 1
медичного № 2
стоматологічного
фармацевтичного
Голова Студентського самоврядування університету
Директор медичного коледжу
Голова Студентської ради коледжу
Юрисконсульт
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