1. Загальні положення
1. Академічні стипендії імені державних діячів першого українського
уряду (далі — Стипендії) призначаються здобувачам вищої освіти Державного
вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»
державної форми власності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем
магістра та досягли значних успіхів у навчанні та науковій (творчій)
діяльності:
•

за спеціальностями:

«Економіка» - академічна стипендія імені Бориса Мартоса;
«Публічне управління та адміністрування» - академічна стипендія
імені Симона Петлюри;
•

за спеціальностями галузей знань:

«Аграрні науки та продовольство» - академічна стипендія імені
Миколи Стасюка.
2. Відбір кандидатів на призначення Стипендій здійснюється за
результатами семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на
основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти у визначеному порядку
з числа осіб, які здобули право на призначення академічних стипендій за
особливі успіхи і досягнення у навчальній та науковій (творчій) діяльності
(далі здобувачі), осіб, які успішно склали сесію, але знаходяться за межею
ліміту стипендіатів, що встановлюється на навчальний рік. Стипендія
нараховується за рахунок економії стипендіального фонду університету.
3. Призначення Стипендій здійснюється двічі на рік з першого числа
місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з
навчальним планом, на період до визначення результатів наступного
семестрового контролю наказами ректора університету за поданням
відповідних рішень стипендіальної комісії університету.
Університет має право на одночасне призначення кількох Стипендій, але
одній особі призначається тільки одна Стипендія.

4. Стипендії

виплачуються один раз на місяць за рахунок коштів,

передбачених у загальному фонді кошторису

університету

на виплату

академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
5. Здобувачі вищої освіти, які здобули право на отримання Стипендії та
іншої академічної стипендії, виплачується одна академічна стипендія
більшого розміру. Особи, які отримують академічну стипендію, одночасно
можуть

виплачуватися

інші

стипендії,

які

призначені

фізичними

(юридичними) особами, гранти, матеріальна допомога, грошове забезпечення,
що надаються відповідно до законодавства.
Здобувачі вищої освіти, які відповідно до законодавства мають право на
отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання Стипендії
або іншої академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх
вибором, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа, а також таких, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, яким одночасно виплачуються академічна і соціальна
стипендія.
6. Здобувачі вищої освіти, які протягом строку, на який призначено
Стипендію, реалізують право на академічну мобільність поза межами
України, виплачується Стипендія у разі, коли умовами договору про
навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна
фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або
передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю
на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір
призначеної Стипендії.
7. Виплата Стипендії припиняється наказом ректора на підставі
відповідного рішення стипендіальної комісії університету у разі:
- відрахування зі складу університету;
- надання в установленому порядку перерви у навчанні або
академічної відпустки;

- порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у
затвердженому порядку;
- навчання за програмою академічної мобільності поза межами
України.
ІІ. Стипендіальний фонд
1. Університет розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення
виплати Стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів у помісячному
розрізі з урахуванням:
– розмірів Стипендій, затверджених у встановленому порядку
Кабінетом Міністрів України;
– видатків на виплату Стипендій, затверджених Університету у
встановленому порядку;
– затвердженого ректором Університету реєстру осіб, яким в
установленому порядку призначені Стипендії за результатами останнього
навчального семестру та їх успішності;
– реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора Університету
протягом певного періоду зберігають право на отримання Стипендій;
− необхідності здійснювати індексацію Стипендій у встановленому
законодавством порядку;
− інших визначених законодавством випадків.
2. Стипендіальний фонд для призначення

Стипендій на основі

рейтингу успішності здобувачів Університету розраховується щомісячно з
урахуванням:
– видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Університету
у встановленому порядку;
– раніше сформованих зобов’язань з виплати Стипендій;
– зобов’язань з виплати Стипендій здобувачам, сформованих у
поточному місяці.

3. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати Стипендій:
- раніше сформовані на основі рейтингу успішності;
-

перед особами, які є іноземцями і навчаються в Університеті

відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів.
ІІІ. Рейтинг успішності
1. Рейтинг успішності
магістр для призначення
семестрового

контролю,

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем
Стипендій до підведення підсумків першого

формується

на

підставі

конкурсного

балу,

отриманого ними під час вступу на навчання.
2. Рейтинги успішності магістрів для призначення

Стипендій на

наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього
семестрового контролю на кожному факультеті, курсі і за кожною
спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з
навчальних дисциплін (складання екзаменів і заліків), захистів курсових
робіт (проектів) та звітів з практики, з урахуванням участі у

науково-

дослідній, організаційно-виховній діяльності та громадському житті .
3. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі
екзаменаційні та залікові оцінки з обов’язкових дисциплін, а також може
включати екзаменаційні та залікові оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за
диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти звітів з практик
тощо. Перелік таких показників встановлюється вченою радою факультету не
пізніше одного місяця з початку семестру.
Рейтинги успішності студентів для призначення

Стипендій за

результатами першого семестрового контролю формуються за середнім
балом семестрового контролю, що включає всі екзаменаційні та залікові
оцінки з дисциплін, а також оцінки за курсові роботи (проекти), захисти
звітів з практик за 100-бальною шкалою, з округленням до сотих значення
числа (другого знаку після коми).

4. До рейтингу успішності включаються всі магістри, які навчаються за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) та курсі в межах одного
факультету 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 навчальної дисципліни, 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 та графіком навчального процесу, не склали семестровий контроль з
будь-якої навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики.
5. Рейтинговий список здобувачів вищої освіти оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні
після його затвердження стипендіальною комісією.

