
Витяг з  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТУ 

СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ, КЛІНІЧНИМ ОРДИНАТОРАМ, 

АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

Рейтинги, відповідно до яких студентам Університету призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, 

складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним 

факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на 

підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) 

нормативної частини навчального плану, практики, курсової роботи, вивчення 

яких завершується в поточному семестрі з урахуванням участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.  

Сукупний рейтинговий бал формується за формулою: 

 

Рейтинговий бал (РБ) = (БД/n)0,9 + (НД0,03 + ВД0,02 + 

ГД0,03+СМД0,02 ), 

 

де БД – бали з навчальних предметів (дисциплін) нормативної частини 

навчального плану, практики, курсової роботи, вивчення яких завершується в 

поточному семестрі, виражені у 200-бальній шкалі оцінювання; 

n – кількість таких навчальних предметів (дисциплін) нормативної частини 

навчального плану, практики, курсової роботи, 

НД – наукова діяльність: призери міжнародних, всеукраїнських 

предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідних робіт,  

міжнародного конгресу студентів і молодих вчених або аналогічних, призери 

студентських наукових конференцій, причому враховується така кількість 

балів, виражених у 200-бальній шкалі:  

 

Зайняте місце Міжнародна 

предметна 

олімпіада 

Всеукраїнська 

предметна олімпіада, 

конкурс-захист 

науково-дослідних 

робіт, призери 

студентських 

наукових 

конференцій 

Міжнародний 

конгрес студентів 

і молодих вчених 

або аналогічний 

І місце 200 190 150 

ІІ місце 180 170 120 

ІІІ місце 160 150 100 

 



ВД – видавнича діяльність: статті, тези у міжнародних та всеукраїнських 

фахових виданнях, де студент виступає 1-им, 2-им або третім автором, причому 

враховується така кількість балів, виражених у 200-бальній шкалі:  

 

стаття Міжнародне 

видання 

Всеукраїнське 

фахове видання 

1-й автор 200 190 

2-й автор 180 170 

3-й автор 160 150 

тези 120 100 

 

ГД – громадська діяльність, що включає організацію та проведення 

загально-університетських заходів, організацію та проведення волонтерської 

діяльності, робота у студентському самоврядуванні, студентських асоціаціях, 

товариствах,  керівництво курсом, групою тощо, причому враховується така 

кількість балів, виражених у 200-бальній шкалі:  

 

 Організація та 

проведення 

загально-

університетських 

заходів 

Організація та 

проведення 

волонтерської 

діяльності 

3 заходи 200 200 

2 заходи 180 180 

1 захід 160 160 

 

Виконання обов’язків: старости курсу   – 150 балів 

старости потоку      – 120 балів 

старости групи, заступника старости групи  – 100 балів 

голови студентського парламенту   – 150 балів 

заступника голови студентського парламенту – 100 балів 

голови студентського профкому   – 150 балів 

заступника голови студентського профкому – 100 балів 

голови студентської громадської організації 

       (ЕМСА, АСС тощо)    – 150 балів 

        заступника голови студентської громадської організації 

       (ЕМСА, АСС тощо)    – 100 балів 

 голови ради СНТ     – 150 балів 

 заступника голови ради СНТ   – 100 балів     

 

СМД – спортивно-мистецька діяльність: призери міжнародних, 

всеукраїнських та обласних спортивних змагань, призери міжнародних, 

всеукраїнських та обласних мистецьких конкурсів, причому враховується така 

кількість балів, виражених у 200-бальній шкалі:  

 

 



 

 Міжнародні 

спортивні 

змагання, 

мистецькі 

конкурси 

Всеукраїнські 

спортивні 

змагання, 

мистецькі 

конкурси 

Обласні спортивні 

змагання. 

мистецькі 

конкурси 

І місце 200 190 150 

ІІ місце 180 170 120 

ІІІ місце 160 150 100 

 
 


