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   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Університету 

протокол №____ від _________р. 

 

Голова __________ П.П. Савчук 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про порядок призначення, виплати, розміри стипендіального 

забезпечення та Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам і 

докторантам Луцького національного технічного університету 

 

Введено в дію  наказ №_________ від ___________ 

 

 

Розділ І. Порядок призначення, виплати, розміри академічної і 

соціальної стипендії студентам, аспірантам та докторантам 

 

1. Академічна або соціальна стипендія - грошове забезпечення, що 

надається особам, які навчаються на бюджетній основі денної форми 

навчання.  

 2. Академічні стипендії призначаються: 

 - студентам денної форми навчання за результатами навчання у вищому 

навчальному закладі та виявленою при цьому успішністю; 

 - аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва на 

підставі наказу про зарахування до навчального закладу; 

                        Соціальні стипендії призначаються на підставі нормативно – правових 

актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій 

громадян. 

                       3. Академічними стипендіями є:  

 - стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, іменні стипендії, які призначаються студентам за результатами 

навчання; 

 -  іменні або персональні стипендії університету;  

 -  ординарні (звичайні) академічні стипендії. 

          4.Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого 

Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та 

напряму навчання, успішності стипендіата.  

          5. Соціальні стипендії призначаються:  
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 - студентам з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків ; 

 - студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії; 

 - студентам із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством); 

 - студентам, які є дітьми – інвалідами та інвалідами I-III групи; 

 - студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати 

(батько) навчається у Луцькому НТУ за денною формою навчання. 

           6. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у  

громадській, спортивній та науковій діяльності діє стипендіальна комісія.  

 До складу стипендіальної комісії входять: ректор університету, 

головний бухгалтер, начальник планово – економічного відділу, декани 

факультетів, голови студентського профкому та студентської ради. 

 У своїй роботі стипендіальна комісія Луцького НТУ керується законами та 

іншими нормативно – правовими актами, які визначають права і обов’язки 

студентів, Постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 року 

"Питання стипендіального забезпечення", цим Положенням та Статутом 

Луцького НТУ. 

          7. Реєстр осіб, яким призначаються стипендії, затверджується наказом 

ректора за поданням стипендіальної комісії. 

          8. Стипендії виплачуються раз на місяць. 

          9. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка 

провадиться з дозволу університету за стипендіатом зберігається право на 

отримання стипендії. 

          10. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії 

визначається Постановою Кабінету Міністрів України та призначається 

студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

успішності 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання та за умови здачі 

екзаменаційної сесії по основних відомостях. 

          11. Дія пункту 10 не поширюється на студентів з числа дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. 

          12. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 

середній бал успішності „5” за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір 

ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 100 гривень. 

13. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та 

науковій діяльності за поданням стипендіальної комісії університету 

студентам можуть призначатися іменні або персональні стипендії 

університету в межах стипендіального фонду.  
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Розмір іменної або персональної стипендії університету підвищується 

порівняно з призначеною згідно пункту 10 цього Положення на 120 гривень. 

 

14. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що 

настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, 

на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

 Особи, зазначені в абзацах 1-4 пункту 5 розділу І цього Положення, які 

вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної 

стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх 

право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з 

нормативно - правовими актами. 

 Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення 

щодо призначення соціальної стипендії. 

          15. Студентам, які навчалися згідно з угодами, укладеними між 

університетом та фізичними або юридичними особами, і в установленому 

порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія 

призначається і виплачується відповідно до цього Положення за 

результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за 

датою зарахування відповідно до наказу ректора університету.         

  16. Студентам першого року навчання до першого семестрового 

контролю виплачується академічна стипендія у мінімальному розмірі.    

 17. Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують 

навчання за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога, 

передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим 

Положенням.  

 18. Стипендіатам, які постійно проживають на території  населеного 

пункту, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у 

розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії. 

19.Стипендіатам, які навчаються за напрямом підготовки 

(спеціальностями) галузі знань 0101 – педагогічна освіта, розмір академічної 

стипендії збільшується на 10 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії. 

 

Розділ ІІ. Академічні стипендії аспірантів та докторантів 

 

         20. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються з 

відривом від виробництва, установлюється у розмірі середньої місячної 

заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням 

наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 % і 

не вище посадового окладу:  

                                 •  викладача - стажиста     -     для аспірантів. 

                                 •  доцента        -       для докторанта. 

          21. Аспірантам та докторантам, що поновили навчання після наданої їм 

в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, 
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яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 

Розділ ІІI. Призначення і виплата академічних та соціальних 

стипендій в окремих випадках 

 

          22. У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує 

академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли 

стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, 

йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 

            23. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним 

документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у 

призначеному їй розмірі. 

           24. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох 

академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше 

не передбачено нормативними актами. 

           25. Студенти, які навчалися за державним замовленням і : 

       1) перебувають у академічній відпустці за медичними показаннями 

відповідно до наказу ректора, в межах коштів, передбачених для виплати 

стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії. 
          Студентам з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної 

стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за 

медичними показаннями. 

 Зазначеним у цьому підпункті студентам, які хворіють на туберкульоз, 

допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 

непрацездатності у подвійному розмірі . 

       2) студентам, які поновили навчання за державним замовленням після 

академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який 

встановлюється за результатами останнього (до перерви у навчанні) 

семестрового контролю.    

 У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з 

початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після 

зарахування такої особи відповідно до наказу ректора університету. 
 

Розділ ІV. Виплата соціальних стипендій 

 

 26. Студентам зазначеним у п.5 цього Положення (крім дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків), які за 

результатами семестрового контролю втратили право на призначення 

академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна стипендія. 
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 27. Студентам, з числа осіб, визначених ЗУ "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та 

які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 

нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання, соціальна стипендія 

виплачується в розмірі 50% мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії. 

 28. Студентам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє із подружжя або 

одна мати (батько) навчається в університеті за денною формою навчання, і 

за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 

нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання, соціальна стипендія 

виплачується в розмірі 100% мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії. 

 29. Соціальна стипендія в розмірі 109 % мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії виплачується: 

 -  студентам з малозабезпечених сімей ( у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством), які за результатами  

семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий  ніж 4 за 

п’ятибальною шкалою оцінювання; 

- студентам, які є дітьми - інвалідами та інвалідами І - ІІІ групи і які за        

результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий 

ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання. 

30. Стипендія студентів – дітей шахтарів: 

Соціальна стипендія дітям шахтарів призначається студентам на 

підставі частини 1 статті 5 Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» від 02.09.2008 року No 345-VI і гарантовано виплачується  

за рахунок коштів Державного бюджету в розмірі прожиткового мінімуму, 

встановленого Законом для працездатних осіб.  

Даний вид стипендії виплачується виходячи з наявних фінансових 

ресурсів державного бюджету, відповідно до пункту 26 Закону України 

28.12.2014 року №79 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо реформи міжбюджетних відносин».  

 
 

                       Розділ V. Стипендії для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишились без батьків 
 

 31. Студентам з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків, призначається соціальна стипендія в розмірі, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 У разі коли середній бал зазначених в абзаці першому цього пункту 

осіб за результатами семестрового контролю дорівнює «5» ( за п’ятибальною 

шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з 

абзацом першим цього пункту, збільшується на 100 гривень. 
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 Дія пунктів 12-13 не поширюється на студентів, перелічених у 

цьому пункті. 

  

 

 Розділ VI. Виплата академічної і соціальної стипендій одночасно 

 

 32. Студентам зазначеним у п. 5 (крім дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків) та яким 

призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна 

стипендія у розмірі: 

                                 • студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання 

відповідної державної допомоги згідно із законодавством) - 9% мінімальної 

ординарної (звичайної)  академічної стипендії; 

                               • студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І - ІІІ 

групи - 9%  мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (крім 

інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни) ; 

• студентам з числа тих, що входили до складу військових 

формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені 

для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей 

період велися бойові дії - 30 % мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії; 

• студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до 

інвалідів війни - 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії; 

• студентам, які є інвалідами по зору та слуху - 50% 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

 33. У разі, коли стипендіат має право на кілька додаткових соціальних 

стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо. 

 34. Студентам, яким згідно із Законом України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” гарантуються пільги при призначенні стипендії, за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова 

соціальна стипендія у сумі – 170 гривень. 
  

Розділ VII. Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та 

докторантам 

 

 35. Фонд соціальної допомоги створений з метою підвищення 

життєвого рівня студентів, аспірантів та докторантів і їх заохочення за успіхи 

в навчанні, участь у науковій, культурно-масовій, спортивній та громадській 

роботі. 

 36. Фонд соціальної допомоги утворюється за рахунок відрахування до 

нього 10% від стипендіального фонду університету. 
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 37. Кошти фонду соціальної допомоги використовуються для: 

          - для надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам та 

докторантам, які її потребують у зв’язку з важким матеріальним становищем, 

в тому числі із малозабезпечених сімей; студентам-сиротам, що позбавлені 

батьківського піклування та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 

23 років залишились без батьків; студентам, які мають дітей; студентам при 

народженні дитини та догляді за нею; студентам у разі хвороби чи смерті 

близьких родичів; 

          - фінансування заходів, пов’язаних з лікуванням та оздоровленням 

студентів і аспірантів, в розмірі мінімальної академічної стипендії; 

           - оплати та здешевлення путівок в санаторії, санаторії-профілакторії, 

будинки відпочинку, пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, туристичних 

путівок - в розмірі мінімальної академічної стипендії; 

           - встановлення надбавок до стипендії за добросовісне виконання 

обов’язків старости групи та голів студентських рад університету, 

факультетів і гуртожитків, в розмірі 5 % від призначеної академічної 

стипендії; у випадку не отримання академічної стипендії - в розмірі 5 % 

мінімальної академічної стипендії. 

Надбавки за виконання обов’язків старости групи та голів студентських 

рад університету, факультетів і гуртожитків встановлюється лише студентам, 

які навчаються за кошти державного бюджету. 

           - оплати заходів, пов’язаних з навчанням особливо обдарованих 

студентів, в розмірі академічної стипендії з середнього балу „5”; 

           - преміювання студентів, аспірантів  та докторантів за успіхи в 

навчальній, культурній, культурно-масовій, спортивній та громадській 

роботі, в розмірі  мінімальної академічної стипендії; 

            - преміювання студентів за наукові досягнення: 

    студентам, які зайняли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнських, міжнародних, регіональних 

тематичних студентських олімпіадах,  

за 1, 2 , 3 місця 

         300, 250, 200 грн. 

    студентам, які зайняли призові місця у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, у Всеукраїнських, міжнародних, 

регіональних тематичних студентських конкурсах наукових робіт, за 1, 2, 3 

місця         300, 250, 200 грн. 

    Для одержання премій декани факультетів формують накази про 

преміювання на основі поданих підтверджуючих документів: службова 

записку від зав. кафедри, копія дипломів, грамот.  

 38. Надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до наказу 

ректора за погодженням з профкомом студентів на підставі особистої заяви 

студента, аспіранта чи докторанта або за клопотанням декана факультету, на 

якому студент навчається, при наявності документальних підтверджень 

вагомих об’єктивних причин для її отримання. Оплата інших заходів, 
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передбачених цим положенням, здійснюється згідно із затвердженим 

кошторисом.  

 Матеріальна допомога для студентів виплачується в розмірі не більше 

встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу. 

          Розмір матеріальної допомоги для докторантів та аспірантів не може 

перевищувати розміру місячної стипендії. 

           39. Преміювання студентів здійснюється відповідно до наказу ректора за 

поданням декана відповідного факультету та погодженням з профкомом 

студентів. Встановлення надбавки до стипендії за виконання обов'язків старости 

та зняття такої надбавки  за неналежне виконання цих обов’язків, здійснюється 

відповідно до наказу ректора за поданням декана відповідного факультету. 

Встановлення надбавки за виконання обов'язків голів студентських рад і 

гуртожитків та зняття такої надбавки за неналежне виконання цих обов’язків, 

здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням голови профкому 

студентів та погодженням з деканом відповідного факультету.  

          40. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок 

призначення, виплати, розміри стипендіального забезпечення та Фонд 

соціальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, розглянуте та 

затверджене на засіданні Вченої ради ЛНТУ від 24 червня 2010 року 

(протокол №11),  зі змінами та доповненнями. 
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