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6. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

Особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, а також учням 

(студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання стипендія 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 цьому Порядку. 

У разі зарахування осіб, зазначених у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку 

(крім учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання), на навчання до закладів фахової передвищої, 

вищої освіти з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, 

академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній 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 

закладу освіти до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у 

повному обсязі за останній місяць навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному їй розмірі. 

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з 

дозволу закладу освіти стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 
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Стипендіатам, призваним на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період, протягом строку перебування на військовій 

службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком 

за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 

19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, асистентам-

стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з 

відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** 

відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з 

урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: 

викладача - для клінічних ординаторів, асистентів-стажистів та аспірантів; 

доцента - для докторантів. 

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний 

науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з 

нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова 

(наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим 

званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) 

доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). 

Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-

наукової (наукової) програми вирішує керівник закладу освіти. Документи, що 

засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати 

нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

Клінічні ординатори, асистенти-стажисти, аспіранти, 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, призначена відповідно 

до цього Порядку, виплачується у повному обсязі. 

Клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, 

які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у 

навчанні, та асистентам-стажистам, аспірантам або докторантам, яким в 

установленому порядку продовжено строк навчання в асистентурі-стажуванні, 

творчій аспірантурі, аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія 

призначається на весь наступний період навчання. 

Асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які беруть участь у 

програмі академічної мобільності і одночасно зберігають статус здобувача 

освіти (наукового ступеня) за денною формою здобуття освіти (з відривом від 

виробництва) у закладі освіти постійного місця навчання, виплата академічної 

стипендії зупиняється на строк участі у програмі академічної мобільності в 

іншому закладі освіти. 

Питання щодо виплати академічної стипендії вирішується стипендіальною 

комісією закладу вищої освіти (структурним підрозділом наукової установи) 

після повернення такої особи до закладу вищої освіти (наукової установи) 

постійного місця навчання на підставі рішення відповідної кафедри закладу 

вищої освіти (відповідного структурного підрозділу наукової установи) за 
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результатами розгляду письмового звіту здобувача освіти (наукового ступеня) 

відповідно до укладеної ним з українським закладом освіти постійного місця 

навчання угоди про участь у програмі академічної мобільності. Обов’язковою 

умовою для прийняття стипендіальною комісією закладу вищої освіти 

(структурним підрозділом наукової установи) позитивного рішення про виплату 

академічної стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час 

участі у програмі академічної мобільності (міжнародного співробітництва) в 

іншому закладі вищої освіти (науковій установі), не призвело до збільшення 

строку навчання особи в асистентурі-стажуванні, творчій аспірантурі, 

аспірантурі, докторантурі в закладі вищої освіти (науковій установі) постійного 

місця навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення 

стипендіальною комісією закладу вищої освіти (структурним підрозділом 

наукової установи) асистенту-стажисту, аспіранту, докторанту виплачується 

академічна стипендія, що не виплачена за весь строк участі у програмі 

академічної мобільності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 

території України чи поза її межами, у повному обсязі з урахуванням змін 

розмірів академічної стипендії, що відбулися відповідно до законодавства 

протягом строку участі у програмі академічної мобільності. 
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