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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок призначення і виплати академічних стипендій у Запорізькому
національному університеті (далі - Порядок) встановлює підстави та процедури
призначення і виплати академічних стипендій здобувачам вищої освіти у
Запорізькому національному університеті (далі - Університет).
1.2. Порядок розроблено відповідно до:
- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УИ;
- Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004
№ 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1050);
- Постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.2016 № 1047 «Про
розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових
установах»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі
питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої та вищої освіти»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 32 «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального
забезпечення»;
- Постанови Кабінету Міністрів України
від 01.09.2021 № 933 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і
від 28 грудня 2016 р. № 1047» (набирає чинності з 01.01.2022);
- Постанови Кабінету Міністрів України
від 02.12.2021 № 1256 «Про
внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій»;
- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 № 261 «Про
затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів,
курсантів, невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для
призначення академічних стипендій».
1.3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються в Університеті
за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, а саме:
- студентів денної форми здобуття освіти, крім осіб, які навчаються
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням
Національного агентства України з питань державної служби;
- аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою здобуття
освіти (з відривом від виробництва).
1.4. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються за кошти
фізичних та юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів
таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору між Університетом
та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в установленому
законодавством порядку переведені (поновлені) на навчання за державні і
замовленням за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) в
межах Університету або до іншого закладу освіти, призначення і виплата стипендій
здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

- академічної - з першого числа місяця, що настає після закінчення
семестрового контролю, що настає за датою переведення (поновлення) особи на
навчання відповідно до наказу ректора Університету;
- соціальної — за процедурою та у строки, визначені Положенням про
призначення та виплату соціальних стипендій у Запорізькому національному
університеті.
1.5. На загальних підставах відповідно до цього Порядку 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 Україні, осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які постійно
проживають в Україні. На загальних підставах відповідно до цього Порядку
здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам,
докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в
Україні, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729
«Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», та відповідно до Порядку
встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без
громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних
договорів України, затвердженого наказом МОН від 2 грудня 2019 р. № 1498.
Призначення і виплата стипендій студентам, аспірантам, докторантам, які є
іноземцями і навчаються в закладах освіти відповідно до міжнародних договорів
України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до
зазначених документів.
Призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам,
докторантам, які є іноземцями і навчаються в Університеті згідно з угодами між
закладами освіти про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за
рахунок власних надходжень Університету, якщо це передбачено угодами.
1.6. Академічні стипендії особам, визначеним у пункті 1.3 цього Порядку,
призначаються:
- студентам денної форми здобуття освіти Університету, крім осіб, які
навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за
замовленням Національного агентства України з питань державної служби (далі студенти) - за результатами навчання, участі у науковій, громадській, творчій та
спортивній діяльності в Університеті;
- аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою здобуття
освіти (з відривом від виробництва) - на підставі наказу про зарахування до
Університету.
1.7. Соціальні стипендії здобувачам вищої освіти, які мають на це право,
призначаються в Університеті на підставі положень нормативно-правових актів, що
встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для
окремих категорій осіб, та Положення про призначення та виплату соціальних
стипендій у Запорізькому національному університеті.
1.8. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або
соціальної стипендії (у тому числі спірних), студентам та аспірантам, заохочення
кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, творчій та
спортивній діяльності наказом ректора Університету утворюється стипендіальна
комісія Університету, яка діє згідно з Положенням про стипендіальні комісії

Запорізького національного університету, затвердженого Вченою радою ЗНУ,
протокол № 1 від 25.08.2021.
1.9.
Дія цього Порядку поширюється на всі факультети та Інженер
навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні (далі - ІННІ) Запорізького
національного університету. Фахові коледжі Університету на основі чинного
законодавства України та цього Порядку розробляють власні локальні нормативноправові акти щодо призначення і виплати академічних та соціальних стипендій, які
затверджуються педагогічними радами коледжів.
II. ВИДИ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

2.1. Академічними стипендіями є:
2.1.1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам,
аспірантам Університету за результатами навчання за певним освітнім рівнем,
розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативноправовими актами;
2.1.2. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
2.1.3. стипендії у підвищеному розмірі:
студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, які навчаються за спеціальностями (предметними
спеціальностями),
визначеними
переліком
спеціальностей
(предметних
спеціальностей), для яких встановлюється підвищений розмір академічних
стипендій, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах
освіти, наукових установах».
Розмір академічних стипендій для студентів Університету визначається
виходячи зі встановленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії, умов навчання, спеціальності
(предметної спеціальності), успішності, участі у науковій, громадській, творчій та
спортивній діяльності стипендіата.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не
передбачене законодавством.
2.2.
Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипен
становить:
для студентів Університету, які навчаються за освітнім рівнем
бакалавра та магістра, крім тих, що навчаються за спеціальностями, для яких
встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі - 2000 гривень на
місяць;
для студентів Університету, які навчаються за освітнім рівне
бакалавра та магістра за спеціальностями (предметними спеціальностями), для яких
встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, згідно з переліком
спеціальностей (предметних спеціальностей), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 № 1047, - 2550 гривень на місяць.
Перелік спеціальностей (предметних спеціальностей)
Запорізького національного університету,

для яких встановлений підвищений розмір академічних стипендій:
Найменування спеціальності (предметної спеціальності)
Код спеціальності
Середня освіта (математика, біологія, фізика, інформатика)
014
Спеціальна освіта
016
Біологія
091
Фізика та астрономія
104
Прикладна фізика та наноматеріали
105
Математика
111
Галузеве машинобудування
133
Металургія
136
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141
Теплоенергетика
144
Гідроенергетика
145

2.3.
Розмір академічних та іменних стипендії Президента України, Кабінет
Міністрів України, Верховною Радою України, стипендії Президента України
переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка для студентів закладів вищої освіти, які здобувають освітній
ступінь бакалавра та магістра - відповідно до чинного законодавства.
2.6.
Академічна стипендія призначається студентам з першого числа місяц
що настає після закінчення семестрового контролю згідно з графіком освітнього
процесу, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю,
крім випадків, зазначених у цьому Порядку.
III. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
СТУДЕНТАМ
3.1. Призначення студентам академічних стипендій у межах стипендіального
фонду Університету здійснюється згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг) та
ліміту стипендіатів.
3.2. Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються
академічні стипендії протягом наступного навчального семестру, складається за
результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, ІННІ,
курсом і за кожною спеціальністю (предметною спеціальністю) на підставі
успішності з кожного освітнього компонента з урахуванням участі у науковій,
громадській, творчій та спортивній діяльності. При цьому складова успішності
повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового балу. Процедура визначення
рейтингового балу, що визначає місце особи в рейтингу, є однаковою для здобувачів
вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, в ІННІ, курсі за однією
спеціальністю (предметною спеціальністю) в Університеті.
Формування рейтингу успішності студентів Університету визначається
Порядком формування рейтингу успішності студентів Запорізького національного
університету для призначення академічних стипендій (затвердженого Вченою радою
ЗНУ протокол № 6 від 21.12.2021).
До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті
та ІННІ за державним замовленням за денною формою здобуття освіти за
відповідними курсом, спеціальністю (предметною спеціальністю). Для забезпечення

формування ліміту стипендіатів накази про переведення, відрахування здійснювати
до початку екзаменаційної сесії.
3.3. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
стипендіальна комісія Університету з урахуванням видатків на стипендіальне
забезпечення, затверджених вишу в установленому законодавством порядку та на
основі підготовлених навчальним відділом даних про контингент студентів
Університету згідно цього Порядку, визначає загальний ліміт стипендіатів
університету однаковий для всіх факультетів, ІННІ, курсів та спеціальностей
(предметних спеціальностей), яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами семестрового контролю, і готує пропозиції вченій раді Університету
Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної
кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним
замовленням на певному факультеті, в ІННІ, курсі за певною спеціальністю
(предметною спеціальністю) станом на перше число місяця, наступного за датою
закінчення семестрового контролю згідно з графіком освітнього процесу для
відповідних факультетів, ІННІ),
курсів та
спеціальностей (предметних
спеціальностей).
3.4. Вчена рада ЗНУ, за поданням стипендіальної комісії Університет}',
затверджує ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами такого семестрового контролю.
3.5. Стипендіальна комісія Університету після першого числа місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю, затверджує протоколи
стипендіальних комісій факультетів та ІННІ з реєстром осіб, яким призначаються
академічні стипендії за результатами семестрового контролю відповідно до
затвердженого вченою радою Університету ліміту стипендіатів, та реєстром осіб,
яким призначаються соціальні стипендії.
3.6. Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті, ІННІ за денною
формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною
спеціальністю), та реєстр осіб, яким призначаються академічні і соціальні стипендії
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три
робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією
Університету.
3.7. Відповідно до рішення стипендіальної комісії Університету деканати
факультетів та директорат ІННІ готує накази про призначання академічних та
соціальних стипендій, які затверджуються ректором Університету.
3.8. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за
особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією Університету для
кожного факультету та ІННІ, курсу за певною спеціальністю (предметною
спеціальністю) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту
стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми здобуття освіти, які
навчаються за державним замовленням на певному факультеті та ІННІ, курсі за
певною спеціальністю (предметною спеціальністю) станом на перше число місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю.
У разі наявності тільки чотирьох осіб бюджетної форми навчання на одному
факультеті, ІННІ, курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю)
встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням
стипендіальної комісії Університету.

У разі наявності двох осіб бюджетної форми навчання на одному факультеті,
ІННІ, курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю), кількість
стипендіатів складає одну особу.
У разі наявності однієї особи бюджетної форми навчання на одному
факультеті, ІННІ, курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю),
призначення стипендії виноситься на розгляд стипендіальної комісії Університету за
умови, якщо її рейтинговий бал складає не менше ніж 75 балів.
Рішення стипендіальної комісії щодо застосування цього пункту здійснюється
в межах доведених обсягів стипендіального фонду Університету.
Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які в
межах ліміту стипендіатів, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
3.9. Студентам, які зараховані на перший курс навчання, академічна стипендія
призначається у мінімальному розмірі до першого семестрового контролю згідно' !з
вимогами чинного законодавства України на підставі конкурсного балу, здобутого
під час вступу до Університету у межах ліміту стипендіатів.
Конкретна кількість стипендіатів визначається стипендіальною комісією
Університету для кожного факультету та ІННІ, курсу за певною спеціальністю
(предметною спеціальністю) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення
добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми здобуття
освіти, які приступили до навчання через десять днів після його початку. Ліміт
стипендіатів для здобувачів вищої освіти зарахованих на перший курс
затверджується вченою радою університету.
3.10. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.2 цього
Порядку, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання
студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.
Пропозиції щодо студентів, які мають право на призначення академічних
стипендій за особливі успіхи у навчанні надаються стипендіальними комісіями
факультетів та ІННІ на погодження стипендіальної комісії Університету з числа
стипендіатів, які мають рейтинговий бал від 90 до 100.
У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку,
визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до
найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.
3.11. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Університету до
закінчення строку навчання, їй виплачується стипендія у повному обсязі за останній
місяць навчання.
3.12. До рейтингу успішності не включаються особи, які:
- мають академічну заборгованість:
•
протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю, визначеного графіком освітнього процесу, з будь-якого освітнього
компонента набрали менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного
навчання - 35 балів;
•
під час семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента
отримали менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчань і
- 60 балів;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного графіком освітнього
процесу, не склали семестровий контроль із будь-якого освітнього компонента;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складання
контрольних заходів із метою покращення отриманих раніше оцінок;
- мають навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік в обсязі,
меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного
факультету, ІННІ, курсу та спеціальності (предметної спеціальності);
Рішенням ректора Університету таким особам може встановлюватися строк,
протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до
дати початку наступного навчального семестру згідно з графіком освітнього процесу
за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю). У разі, коли у
визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, студент підлягає
відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.
3.13. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої
довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк,
визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у
розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
Наказом ректора Університету згідно заяви студента таким особам
встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з
дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення
академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до
цього Порядку. Рішенням стипендіальної комісії Університету академічна стипендія
призначається, якщо рейтинговий бал такої особи буде вищий за бал студентів, які
ввійшли до затвердженого реєстру осіб, яким призначається академічна стипендія в
межах загального ліміту стипендіатів курсу, спеціальності (предметної
спеціальності).
У разі, коли особі 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.
3.14. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу
охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.
3.15. На час проходження практики, яка проходить згідно наказу по
Університету, або провадження іншої трудової діяльності з дозволу за наказом
ректора, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
3.16. Стипендіатам, які повернулися до навчання після академічної відпустки з
медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з
догляду за дитиною, виплачується стипендія у розмірі, якщо вона призначена згідно
з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед відпусткою
навчальному семестрі.
3.17. Стипендіатам, які призвані 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.

3.18.
Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігаю
статус здобувача вищої освіти за денною формою здобуття освіти в Університеті,
протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі
освіти поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього
Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної
мобільності, укладеного ними із Запорізьким національним університетом,
регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом
всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому закладі
освіти не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну
грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є
меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.
Виплата стипендії студентам Університету, які реалізували право на
академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти
за державним замовленням за денною формою здобуття освіти в Університеті і не
отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій
формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в
іншому закладі освіти відповідно до пункту 3.14. цього Порядку, здійснюється:
у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти не перевищує
одного семестру, - у розмірі, що призначений стипендіату Університету за
результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;
у разі, коли строк навчання в іншому закладі освіти перевищує один
семестр, - протягом першого семестру навчання в іншому закладі освіти у розмірі,
що призначений стипендіату Університету за результатами останнього семестрово» о
контролю відповідно до цього Порядку.
Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною
комісією Університету після повернення здобувача вищої освіти до Університету за
таких умов:
визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою
академічної мобільності в іншому закладу вищої освіти, не призвело до збільшення
строку навчання особи за відповідним рівнем вищої освіти та спеціальністю
порівняно з нормативним;
у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної
мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості така
заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку
до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з
графіком освітнього процесу за відповідним курсом та спеціальністю в Університеті.
Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, семестрового
контролю згідно з графіком освітнього процесу за відповідним курсом та
спеціальністю в Університеті здобувач вищої освіти не має академічної
заборгованості, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною
комісією Університету відповідно до цього Порядку на загальних підставах.
У разі, коли строк навчання студента в іншому закладі освіти перевищував
один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість до закінчення
першого після повернення особи семестрового контролю згідно з графіком
освітнього процесу за відповідним курсом та спеціальністю в Університеті та за
умови позитивного рішення стипендіальної комісії Університету, особі виплачується
стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою
академічної мобільності в іншому закладі освіти на території України чи поза її

межами, у повному обсязі.
3.19. Студенти Університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії, у
тому числі й у разі отримання академічної стипендії.
3.20. Студентам Університету, які мають право на отримання соціальної
стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один
вид, стипендії за їхнім вибором.
У цьому разі студентам Університету, за їх вільним вибором, зазначеним у
письмовому зверненні до стипендіальної комісії факультету, стипендіальної комісії
ІННІ, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом
наступного навчального семестру. Якщо студент Університету обрав отримання
академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на
наступний навчальний семестр, про що Університет інформує орган соціального
захисту населення.
3.21. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують
навчання за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва),
виплачується стипендія, призначена згідно з цим Порядком та щомісячна грошова
допомога, передбачена законодавством.
3.22. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Університет має право
надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам та аспірантам, які
навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти за
рахунок коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти, затвердженому у
встановленому порядку.
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної
допомоги та заохочення, розробляється Університетом та затверджується вченою
радою.
Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги
та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
3.23. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в
академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора
Університету, в межах коштів, передбачених у кошторисі вишу, затвердженому у
встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
Студентам Університету 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 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.
3.24. Для підготовки наказів про призначення стипендій деканати та
директорат ІННІ протягом наступних трьох днів після останнього дня сесії, який
визначено графіком освітнього процесу на навчальний рік, формують зведену
відомість з результатами заліково-екзаменаційної сесії за курсами, спеціальностями
(предметними спеціальностями). До зведеної відомості включаються всі студенти,

які на перше число місяця з якого призначається стипендія, навчаються за
державним замовленням. У відомості вноситься перелік всіх освітніх компонент та
бал ЄКТС, який отримав студент по кожному освітньому компоненту.
Зведена відомість оприлюднюється на стенді та на сторінці факультету та
ІННІ веб-сайту Університету.
Протягом трьох робочих днів після оприлюднення стипендіальна комісія
факультету та ІННІ, визначає рейтинговий список згідно цього Порядку та розглядає
питання про призначення стипендій студентам у рамках затвердженого ліміту з
врахуванням успіхів у навчанні, участі у науковій, громадській, творчій та
спортивній діяльності.
Протоколи стипендіальних комісій факультетів та ІННІ, з реєстрами
стипендіатів академічних і соціальних стипендій, з кандидатурами претендентів на
стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, аспірантам,
за результатами навчання за певним освітнім рівнем, передаються до стипендіальної
комісії Університету для затвердження.
Після затвердження стипендіальною комісією Університету деканат
факультету, директорат ІННІ готують накази про призначення академічних та
соціальних стипендій не пізніше ніж 15 число місяця з якого призначається
стипендія.
3.25. Індексація академічної стипендії здійснюється в межах стипендіального
фонду за обсягом фінансування на поточний місяць, з урахуванням видатків на
стипендіальне забезпечення,
3.26. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
IV. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ
4.1
Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за
денною формою здобуття освіти (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 аспірантів;
доцента - для докторантів.
У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку,
визначений у гривнях із копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до
найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.
4.2
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 ректор на підставі доповідної записки завідувача відділу
аспірантури і докторантури, погодженої
проректором з науковоїроботи.
4.3 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 призначається на весь наступний період навчання.
4.4
Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну
мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/науковою
ступеня за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) в
Університеті, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому закладі
освіти.
Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після
повернення такої особи до Університету на підставі рішення відповідної кафедри за
результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня.
У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальної комісії аспіранту,
докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання
за програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти на території України
чи поза її межами, у повному обсязі.
4.5
Академічна стипендія аспірантам і докторантам призначається з дати їх
зарахування на навчання до Університету. У разі зарахування на навчання до
Університету з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна
стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які
залишаються до закінчення такого місяця.
4.6
Стипендії виплачуються один раз на місяць.
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