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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 
1.1. Правила призначення академічних стипендій у Одеському національному морському 
університеті на 2021/2022 навчальний рік є керівним документом для студентів, аспірантів та 
докторантів Одеського національного морського університету. 
1.2. Враховані примірники знаходяться у : 
   .1 Проректора з НОР 
   .2 Директорів інститутів 
   .3 Деканів факультетів 
1.3. Перелік врахованих примірників Правил призначення академічних стипендій у Одесь-
кому національному морському університеті на 2021/2022 навчальний рік (далі - Правила) 
ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. 
 

2. ПОСИЛАННЯ 
  

2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Закон України «Про освіту». 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального 
забезпечення». 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіаль-
ного забезпечення». 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у 
державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах». 
2.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2017 р. № 261 «Про затвердження При-
мірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчаль-
них закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій». 
2.7. Статут Одеського національного морського університету 

 
3. СКОРОЧЕННЯ  

 
ОНМУ – Одеський національний морський університет 
НОР – Навчально-організаційна робота 
 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у Одеському національному мор-
ському університеті (далі - ОНМУ) за державним замовленням за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету, а саме: 

1) студентів денної форми навчання ОНМУ (далі - студенти); 
2) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відри-

вом від виробництва). 
4.2. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
ОНМУ та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок 
коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку пере-
ведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з 
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відривом від виробництва) в межах ОНМУ або до іншого навчального закладу, призначення і 
виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме: 

- академічної - з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на 
навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу; 

- соціальної - за процедурою та у строки, визначені Порядком призначення і ви-
плати стипендій ОНМУ. 

4.3. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата 
академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без 
громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Украї-
ні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус зако-
рдонного українця, які перебувають в Україні    на законних підставах, у разі, коли здобуття 
ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Призначення і виплата стипендій студентам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями 
і навчаються в ОНМУ відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Мі-
ністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів. 
4.4. Особам, визначеним пунктом 4.1.  цих Правил, призначаються такі стипендії: 

1) академічні - за результатами навчання в ОНМУ; 
2) соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо 

призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян. 
4.5. Правила призначення академічних стипендій в ОНМУ затверджуються Вченою радою за 
погодженням зі студентською радою ОНМУ та первинною профспілковою організацією 
осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навча-
льного семестру. 

За поданням стипендіальної комісії ОНМУ Ректор затверджує реєстр осіб, яким приз-
начаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам зако-
нодавства та цими Правилами. 
4.6.Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

Студентам стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчен-
ня семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів 
наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах. 

ОНМУ призначає стипендії відповідно до цих Правил з першого числа місяця, насту-
пного за датою закінчення відповідного семестрового контролю в навчальному році, згідно з 
навчальними планами за відповідними спеціальностями та рейтингами, сформованими за 
процедурою викладеною в пункті 30 цих Правил. 

У разі зарахування аспірантів та докторантів на навчання до ОНМУ з дати, яка не збі-
гається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропор-
ційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця. 

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну 
стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з ОНМУ до закінчення строку 
навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здо-
ров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі. 

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу 
ОНМУ стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, 
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протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встано-
вленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом 
навчальному семестрі. 

Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання за таким 
замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, 
який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви 
у навчанні) семестрового контролю.  
4.7. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але  ОНМУ не має змоги його 
забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування змен-
шення її розміру згідно з харчуванням. 

Стипендіатам ОНМУ, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання 
за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомо-
га, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами. 
4.8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у гро-
мадській, спортивній і науковій діяльності ОНМУ має право надавати матеріальну допомогу 
та заохочення студентам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною 
формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, за умови, що вони перед-
бачені у кошторисі ОНМУ, затвердженому у встановленому порядку. 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та 
заохочення, розробляється ОНМУ та затверджується Вченою радою. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги  та зао-
хочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. 
4.9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпу-
стці за медичними показаннями відповідно до наказу Ректора, в межах коштів, передбачених 
у кошторисі ОНМУ, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допо-
мога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної  стипендії ОН-
МУ. 

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 ба-
тьків, 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 виплачу-
ється протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі. 
4.10. Студентам ОНМУ, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призна-
чення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення захо-
дів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна сти-
пендія у сумі - 170 гривень. 
4.11. 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 ОНМУ, протягом строку навчання за програмою 
академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують 
стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про нав-
чання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за 
основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошо-
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вій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому 
навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на націо-
нальну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою 
за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил. 
 

5. АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ В ОНМУ 

5.1. Академічними стипендіями є: 
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабіне-

том Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам та аспірантам 
ОНМУ за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, 
розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими ак-
тами: 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 
3) ординарні (підвищені) академічні стипендії призначаються студентам, які нав-

чаються за спеціальностями, визначеними переліком спеціальностей галузей, для яких 
встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановлено-
му порядку. 

Перелік спеціальностей, для яких встановлюються ординарні академічні стипендії у 
підвищеному розмірі:  

133 Галузеве машинобудування; 
135 Суднобудування; 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
142 Енергетичне машинобудування. 

4) стипендії у підвищеному розмірі (академічні підвищені) призначаються студе-
нтам, які досягли особливих успіхів у навчанні (займають найвищі рейтингові позиції і 
мають всі оцінки за результатами семестрового контролю не менше 90 балів). 

Розмір академічних стипендій для студентів, визначається виходячи з установленого 
Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипен-
дії з урахуванням спеціальності, успішності стипендіата. 

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, ви-
плачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством. 
5.2. ОНМУ у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні сти-
пендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), що складається на підставі 
об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни), і до якого включаються всі сту-
денти, які навчаються на певному факультеті (інституті) за денною формою навчання за від-
повідним курсом та спеціальністю. 

Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті (інституті) за денною фор-
мою навчання за відповідним курсом та спеціальністю оприлюднюється на офіційному веб-
сайті не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіа-
льною комісією. 

Здобувач вищої освіти, який протягом попереднього навчального семестру отримав 
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою за-
кладу охорони здоров’я, не склав семестровий контроль у строк, визначений навчальним 
планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної 
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(звичайної) академічної стипендії. Наказом Ректора таким особам встановлюється строк лік-
відації академічної заборгованості*, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової 
непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішу-
ється на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли студенту призначена 
академічна стипендія, - здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у 
повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, - 
виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під-
час ліквідації академічної заборгованості*, не здійснюється. 
5.3.Виплата стипендії студентам ОНМУ, які реалізували право на академічну мобільність 
при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за 
денною формою навчання в ОНМУ за основним місцем навчання і не отримували регулярної 
безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку 
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до  
пункту 11 цих Правил, здійснюється: 

- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного се-
местру, – у розмірі, що призначений стипендіату, навчальним закладом основного місця нав-
чання, за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил; 

- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, 
– протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призна-
чений стипендіату ОНМУ за основним місцем навчання за результатами останнього семест-
рового контролю відповідно до цих Правил. 

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією 
після повернення здобувача вищої освіти до навчального закладу за основним місцем нав-
чання за таких умов: 

- визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобі-
льності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання 
особи за відповідним освітнім ступенем та спеціальністю порівняно з нормативним; 

- у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у 
студента академічної заборгованості*, така заборгованість повинна бути ліквідована у встано-
вленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестро-
вого контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю в нав-
чальному закладі за основним місцем навчання. 

Якщо на дату закінчення першого, після повернення студента, семестрового контро-
лю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю в навчальному за-
кладі за основним місцем навчання студент не має академічної заборгованості*, питання при-
значення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на зага-
льних підставах. 

У разі коли строк навчання студента ОНМУ в іншому навчальному закладі перевищу-
вав один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу 
шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачу-
ється 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. 
5.4. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пунктів 20 
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цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції; 

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі 
конкурсного бала, отриманого під час вступу до ОНМУ, в межах ліміту стипендіатів, визна-
ченого відповідно до пункту 21 цих Правил. 
5.5. Розмір академічної стипендії за особливі успіхи у навчанні, призначеної згідно з пунктом 
5.4. цих Правил, збільшується на 45,5** відсотка у разі, коли за результатами навчання сту-
денти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції 
серед студентів відповідної спеціальності та відповідного курсу і мають право на призначен-
ня академічних стипендій (академічна підвищена) за особливі успіхи у навчанні (займають 
найвищі рейтингові позиції і мають всі оцінки в семестрі за результатами підсумкового кон-
тролю не менше 90 балів). 
 

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ДЛЯ 
ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ 

6.1. ОНМУ розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати академічних сти-
пендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з урахуванням: 
- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Мініст-
рів України; 
- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених ОНМУ у встановленому порядку; 
- затвердженого Ректором реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні 
стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності; 
- реєстру осіб, які відповідно до рішення Ректора протягом певного періоду зберігають право 
на отримання академічних стипендій; 
- необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому законодавст-
вом порядку; 
- інших визначених законодавством випадків. 
6.2. Помісячний обсяг коштів, затверджений ОНМУ у встановленому порядку, повинен забез-
печувати виплату академічних стипендій: 
- встановленому ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові по-
зиції 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 Украї-
ни, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окре-
мими 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 семестрово-
го 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 стипен-
дію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здо-
ров’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; 
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- особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комі-
сією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, 
яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в ін-
шому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу во-
сьмого пункту 14 Правил; 
- особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах відповідно до міжнаро-
дних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, виплата стипендій яким здійс-
нюються 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. 
6.3. 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 скла-
дання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточ-
ний місяць. 
6.4. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена рада з ура-
хуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ОНМУ у встановленому 
порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (інститутів), курсів та спеціальностей лі-
міт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семе-
стрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фак-
тичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовлен-
ням на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю станом на перше число 
місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними плана-
ми для відповідних факультетів (інститутів), курсів та спеціальностей.  
6.5. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відпо-
відного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік на-
вчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія 
на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу (1-й курс для 
тих, що навчаються на основі повної загальної середньої освіти, та 1-й курс магістратури). 
6.6. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за державним замовлен-
ням на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю, і набувають право на 
призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного семестрового 
контролю включно або завершення навчання. 
Вчена рада ОНМУ у встановленому законодавством порядку визначає: 

- загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким призначається академі-
чна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи академічну стипен-
дію за особливі успіхи в навчанні (академічну підвищену)) – однаковий для всіх факультетів 
(інститутів), курсів та спеціальностей. Показник у відсотках у діапазоні від 40 до 45 фактич-
ної кількості студентів денної форми навчання; 
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- ліміт стипендіатів-відмінників, яким призначатиметься академічна стипендія за 
особливі успіхи (академічна підвищена) в навчанні на основі здобутого ними рейтингового 
бала, – може бути різним для факультетів (інститутів), курсів та спеціальностей; 

- ліміт стипендіатів-першокурсників з числа осіб, які зараховані на перший рік нав-
чання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на 
підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до ОНМУ. 
          Конкретні значення визначених лімітів наведені в додатку 3. 
6.7. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному факультеті (інституті), кур-
сі за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний семестр буде призначена акаде-
мічна стипендія (включаючи академічну підвищену стипендію за особливі успіхи в навчанні), 
визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення 
добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 22 цих Правил, на фактичну 
кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на 
певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю 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 (інституті), курсі за певною спеціальніс-
тю студентів, які навчаються за повним та скороченим строками навчання, конкретна кіль-
кість стипендіатів встановлюється окремо для кожної з таких категорій відповідно до визна-
ченого згідно з пунктом 22 цих Правил. 
Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіа-
тів для студентів, які навчаються на різних курсах та/або факультетах (інститутах), за пев-
ною спеціальністю, якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами. 
У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному факультеті (інституті), курсі за певною  спе-
ціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішен-
ням стипендіальної комісії.  
У разі наявності тільки двох осіб на одному факультеті (інституті), курсі за певною  спеціа-
льністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу.  
У разі наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною 
комісією залежно від рівня її успішності. 
6.8. В межах коштів, затверджених ОНМУ на виплату академічних стипендій, стипендіальна 
комісія може приймати рішення про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у 
межах встановленого діапазону ліміту стипендіатів, визначених пунктом 20 цих Правил). 
6.9. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями, для яких навчаль-
ними планами не передбачено семестрового контролю в останньому навчальному семестрі, 
академічні стипендії призначаються за результатами попереднього навчального семестру до 
закінчення  навчання. 
6.10. Рейтинги успішності студентів першого року навчання усіх ступенів для призначення 
академічних стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю, формуєть-
ся на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання. 
6.11. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні нав-
чальні семестри складаються за результатами останнього семестрового контролю на кожному 
факультеті (інституті), курсі і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з ди-
сциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з 
урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спорти-
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вній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзамена-
ційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні 
оцінки вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), 
захисти практик тощо. Перелік таких показників необхідно встановлювати Вченою радою 
факультету (інституту) не пізніше початку семестру. 
6.12. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною спеціаль-
ністю та курсі в межах одного факультету (інституту), за денною формою навчання, крім 
осіб, які: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з 
будь-якого навчального предмета (дисципліни), або під час семестрового контролю отримали 
меншу кількість балів, ніж визначена у ОНМУ межа незадовільного навчання, або не 
з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального 
предмета), захисту курсової роботи (проекту), у тому числі в разі успішного повторного 
складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки. Рішенням 
Ректора таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити 
результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згід-
но з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у 
визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, – здобувач вищої освіти підля-
гаю відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням; 

- 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 пу-
нкту 18 цих Правил; 

- мають навчальне навантаження в кредитах трансферно-накопичувальної системи за 
поточні навчальний рік, навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж 
норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету (інституту), семес-
тру та спеціальності; 

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, 
згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*; 

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних захо-
дів з метою покращення отриманих раніше оцінок. 
6.13. При формуванні рейтингу дотримуються такі обов’язкові вимоги: 

- затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізні-
ше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до 
такого порядку не вносяться; 

- рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні 
стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується 
на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рей-
тинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії 
протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навча-
льного семестру за кожним факультетом (інститутом), курсом і за кожною спеціальністю на 
підставі успішності з кожного предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, нау-
ково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова 
успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визна-
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чення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів 
вищої освіти, які навчаються на одному факультеті (інституті), курсі за однією  спеціальністю 
в ОНМУ; 

- навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) 
визначаються у балах за 100-бальною системою, які встановлюються згідно з критеріями оці-
нювання, визначеними відповідними кафедрами в робочій програмі навчального предмета 
(дисципліни) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підго-
товки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти, тощо для 
кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного захо-
ду, що передбачений навчальним планом; 

- визначений діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення се-
местрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не викона-
ла вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними 
критеріями (0-59 балів). Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, 
мають незадовільні результати навчання; 

- до рейтингу не включаються особи, які зазначені 28 цих Правил. 
30. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 

, 

де  – середній бал успішності, округлений до трьох знаків після коми; 

 – додаткові бали за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, 
творчій та спортивній діяльності ( ), які нараховуються за показниками згідно з 
Додатком 1. Якщо сума надбавок одного студента становить більше 10 балів, приймається 

. 
6.14. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до мен-
шого за встановленою формою (Додаток 2). 
У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення академічних стипен-
дій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. 
При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухва-
лює стипендіальна комісія. 
6.15. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального 
закладу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісі-
єю. 
 

7. АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ 

 
7.1. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з 
відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 % відповідного посадового окладу, 
визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на 
відповідних посадах), а саме: 

- викладача – для аспірантів; 
- доцента – для докторантів. 
Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий сту-

пінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими 
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актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова програма за профілем збігається з науковим 
ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вче-
них звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). Питання 
про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової   програми ви-
рішує Ректор. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, по-
винні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

Аспіранти і докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але 
не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначе-
на відповідно до цих Правил, виплачується у повному обсязі. 

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 признача-
ється на весь наступний період навчання. 

Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при одно-
часному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою 
навчання (з відривом від виробництва) в ОНМУ і не отримують регулярної безповоротної 
фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за про-
грамою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цих 
Правил, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі. 

Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення 
такої особи до ОНМУ за основним місцем навчання на підставі рішення відповідної кафедри 
ОНМУ за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступе-
ня. Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення про ви-
плату 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 ОНМУ за основним місцем навчання порівняно 
з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальної комісії аспіранту, док-
торанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою 
академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межа-
ми, у повному обсязі. 

*Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 
- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю, визначеного на-

вчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше 
балів, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою; 

- під час семестрового контролю з будь якого навчального предмета (дисципліни) 
особа отримала менше балів ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 
**У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у грив-
нях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найбільшого цілого числа, біль-
шого за розрахункове 
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Додаток 1 

 

Розміри додаткових балів за активну участь у науковій, науково-технічній діяльності, 
громадському житті та спортивній діяльності університету 

 
1. За активну участь у науковій та науково-технічній діяльності: 
1.1. Переможці конкурсу «Кращий студент-науковець ОНМУ»: 

- перше місце – 5 балів; 
- друге місце – 4 бали; 
- третє місце – 3 бали. 

1.2. За участь у Всеукраїнських наукових конференціях або круглих столах для студентів, 
аспірантів та молодих вчених: 
- по очній формі: 

 - виступ з доповіддю – 2 бали; 
 - підготовка статті – 3 бали; 

- по заочній формі або участь в Інтернет-конференції: 
 - підготовка тез – 1 бал; 
 - підготовка статті – 2 бали; 

- участь з доповіддю у круглих столах: 
 -міжнародних та всеукраїнських – 3 бали; 
 - міжвузівських та університетських – 2 бали. 

1.3. Участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт: 
- учасники 1 туру – 2 бали; 
- переможці 1 туру – 3 бали; 
- 3 місце у 2 турі – 3 бали; 
- 2 місце у 2 турі – 4 бали; 
- 1 місце у 2 турі – 5 балів. 

1.4. Наявність наукових публікацій: 
- у фахових або іноземних виданнях – 4 бали; 
- інші – 3 бали.  

2. За участь у студентських олімпіадах: 
2.1. Участь у студентських олімпіадах: 

- призери 1 туру – 1 бал; 
- переможці 1 туру – 2 бали; 
- 3 місце у 2 турі – 3 бали; 
- 2 місце у 2 турі – 4 бали; 
- 1 місце у 2 турі – 5 балів. 

3. За активну участь у спортивній діяльності: 
- члени збірної команди ОНМУ – 1 бал; 
- члени збірної команди ОНМУ, який зайняв призове місце в особистому або команд-

ному заліку у Спартакіаді серед ВНЗ України – 2 бали; 
- члени збірної команди ОНМУ, який зайняв перше місце в особистому або команд-

ному заліку у Спартакіаді серед ВНЗ України – 3 бали; 
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- призер або переможець чемпіонату України або учасник міжнародних змагань – 4 

бали; 
- призер або переможець міжнародних змагань Європи, світу – 5 балів. 

4. За активну участь у громадському житті ОНМУ:  
- членам Ради студентського самоврядування ОНМУ – 5 балів 
- членам  Ради гуртожитків (голові та старостам поверхів) – 4 бали 
- членам рад студентського самоврядування факультетів – 3 бали 
- старостам академічних груп факультетів – 3 бали 
- учасникам офіційних культурно-масових заходів  в ОНМУ – 3 бали 
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Додаток 2 

 
 

                                                                    Зразок рейтингу успішності студентів 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова стипендіальної комісії 

___________ Сергій РУДЕНКО 

«____»_____________.______ р. 

 

Рейтинг успішності студентів 

Факультет/інститут ____________________________________________________________ 

Спеціальність _________________________________________________________________ 

Курс _________________________________________________________________________ 

Загальна кількість студентів бюджетників _________________________________________ 

Загальний ліміт ______________________ Ліміт відмінників _________________________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 
   Рекомендації щодо зарахування* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 – середній бал успішності студента; 

 – додаткові бали за активну участь у науковій, науково-технічній діяльності, гро-

мадському житті та спортивній діяльності університету; 

 – рейтинговий бал студента обчислений за формулою. 

 

*В графі вказується рекомендований тип академічної стипендії (ординарна (звичайна), ординарна (під-

вищена), підвищена та її розмір) або соціальної 



  ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-17 

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2021 

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИ-
ПЕНДІЙ У ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОР-

СЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА 2021/2022  
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

стор.  18 з  22 

  
Додаток 3 

Визначений ліміт стипендіатів на І семестр 2021/2022 навчального року для призначен-
ня академічної стипендії студентам ОНМУ освітнього рівня бакалавр 

 

№ 
з/п 

Спеціальність  Загальний ліміт 
Ліміт першоку-

рсників 

Ліміт  
відмінників  
(за курса-
ми/осіб)

                                Освітній рівень бакалавр 2 к 3 к 
4 
к

1. 035 Філологія 

0,45 0,45 

1 2 2 

2. 051 Економіка 3 3 2 

3. 053 Психологія 1 1 1 

4. 073 Менеджмент 2 2 2 

5. 
076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

2 2 2 

6. 081 Право 1 2 2 

7. 122 Комп’ютерні науки 2 1 3 

8. 124 Системний аналіз 1 - - 

9. 
133 Галузеве машинобудуван-
ня 

2 2 2 

10. 135 Суднубудування 3 1 1 

11. 
141 Електроенергетика, елект-
ротехніка та електромеханіка 

3 2 3 

12. 
142 Енергетичне машинобуду-
вання 

1 1 - 

13. 
191 Архітектура та містобуду-
вання 

1 1 - 

14. 
192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

1 3 3 

15. 194 Гідротехнічне будівництво 1 1 1 

16. 242 Туризм - 2 2 

17. 
271 Річковий та морський тра-
нспорт  

6 6 6 

18. 
275 Транспортні технології (на 
морському та річковому тран-
спорті) 

5 5 10 
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 Додаток 3 
 
 

Визначений ліміт стипендіатів на І семестр 2021/2022 навчального року 
для призначення академічної стипендії студентам ОНМУ освітнього рівня 

магістр 
 
 

№ 
з/п 

Спеціальність  Загальний ліміт 
Ліміт першоку-

рсників 

Ліміт  
відмінників  
(за курса-
ми/осіб)

                               Освітній рівень магістр 2 курс 

1. 051 Економіка 

0,45 0,45 

2 

2. 073 Менеджмент 2 

3. 
076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

2 

4. 081 Право 1 

5. 122 Комп’ютерні науки 1 

6. 
133 Галузеве машинобудуван-
ня 

5 

7. 135 Суднубудування 1 

8. 
192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

1 

9. 194 Гідротехнічне будівництво 1 

10. 242 Туризм 1 

11. 
271 Річковий та морський тра-
нспорт  

4 

12. 
275 Транспортні технології (на 
морському та річковому тран-
спорті) 

5 
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8.  ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 
 

Номер зміни Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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9. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 
№ 
з/п 

 
Дата 

П.І.Б. і посада особи, що вико-
нала     періодичну перевірку 

Зміні 
підлягають 

 

Підпис особи, 
що перевірила 
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10. ЛИСТОК  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 
№ 
з/п 

П.І.Б. Посада  Підпис  
Дата  

ознайомлення
1. Шумило О.М. В.о. проректора з НОР  30.06.2021 

2. Марков В.В. Проректор з НПР  30.06.2021 

3. Шамов О.В. Директор ННІМФ  30.06.2021 

4. Онищенко С.П. Директор ННІМБ  30.06.2021 

5. Самойловська В.П. Директор ННМГІ  30.06.2021 

6. Ляшенко О.Б. Декан ФСІТіС  30.06.2021 

7. Кібаков О.Г. Декан ФПІ  30.06.2021 

8. Мироненко І.М. В.о. декана ФВТіШС  30.06.2021 

9. Гловацька С.М. Декан ФРІС  30.06.2021 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


