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проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного 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 у ВНТУ 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 у ВНТУ згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність,
можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень ВНТУ.
4. Студентам ВНТУ призначаються такі стипендії:
1) академічні :
— за результатами навчання у ВНТУ;
— для аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом
від виробництва) - на підставі наказу про зарахування до ВНТУ;
2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо
призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.
5. Правила призначення академічних стипендій у ВНТУ затверджуються Вченою радою
за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою
організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до
початку навчального семестру.
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної
стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам,
заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій
діяльності наказом ректора утворюється стипендіальна комісія.
До складу стипендіальної комісії входять ректор, перший проректор з науковопедагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного
забезпечення, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по
організації виховного процесу, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу,
начальник відділу кадрів, заступник ректора з правової роботи, декани факультетів (директор
інституту), представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових
організацій осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній
комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які
навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативноправовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим положенням,
статутом ВНТУ .
За поданням стипендіальної комісії ректор ВНТУ затверджує реєстр осіб, яким
призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам
законодавства та цьому Положенню.
6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
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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 Положенні.
У разі зарахування осіб на навчання до ВНТУ 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 ВНТУ 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.
Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі,
встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед
призовом навчальному семестрі.
Студентам ВНТУ, які відповідно до наказу ректора ВНТУ поновлені на навчання за
державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така
стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.
7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною
формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена
законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.
8. Студентам ВНТУ, які навчалися за державним замовленням і перебувають в
академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора, в межах коштів,
передбачених у кошторисі ВНТУ, затверджених у встановленому порядку, щомісяця
виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії.
Студентам ВНТУ 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.
Особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня
настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.
9. Студенти, які згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення
стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія.
10. 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) у ВНТУ, протягом строку навчання за програмою
академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують
стипендію, призначену відповідно до цього Положення, у разі, коли умовами договору про
навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з ВНТУ, регулярна
безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання
за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі 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
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відповідно до цього Положення. Вважаю, що потрібно провести порівняння із Положенням про
академічну мобільність, чи нема суперечностей.

Академічні стипендії у ВНТУ
11. Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України, які призначаються студентам і аспірантам за результатами навчання, розміри
та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
3) стипендії у підвищеному розмірі:
студентам ВНТУ, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком
спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних
стипендій, затверджених у встановленому порядку.
Розмір академічних стипендій визначається, виходячи з установленого Кабінетом
Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з
урахуванням умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.
У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій,
виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачено законодавством.
12. ВНТУ у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні
стипендії 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 входять всі студенти, які
навчаються на певному факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та
спеціальністю (напрямом підготовки).
Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті ВНТУ за денною формою
навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на
офіційному веб-сайті ВНТУ не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного
рішення стипендіальною комісією.
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. Рішенням ректора ВНТУ таким особам встановлюється строк ліквідації академічної
заборгованості, але не більше місяця з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого
питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах
відповідно до цього Положення. 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.
Академічна заборгованість виникає у разі, коли:
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протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного
навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше
балів, ніж визначена у ВНТУ межа незадовільного навчання;
під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа
отримала менше балів, ніж визначена у ВНТУ межа незадовільного навчання.
ВНТУ розраховує обсяг коштiв, необхiдних для забезпечення виплати академiчних
стипендiй на основi рейтингу успiшностi студентiв, у помiсячному розрiзi з урахуванням:
розмiрiв академiчних стипендiй, затверджених у встановленому порядку Кабiнетом
Мiнiстрiв України;
видаткiв на виплату академiчних стипендiй, затверджених у встановленому порядку;
затвердженого реестру осiб, яким у встановленому порядку призначенi академiчнi
стипендi за результатами останнього навчального семестру, та їх успiшностi;
необхiдностi здiйснювати iндексацiю академ1чних стипендiй у встановленому
законодавством порядку.
Помiсячний обсяг коштiв, затверджений ВНТУ у встановленому порядку, повинен
забезпечувати виплату академiчних стипендiй:
встановленому лiмiту стипендiатiв, також особам, якi займають найвищi рейтинговi
позицiї i мають право на призначення академiчних стипендiй за особливi успiхи у
навчаннi, та студентiв, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання
академiчних стипендiй одночасно з соцiальними;
за особливi успiхи у навчаннi, що заснованi Президентом України, Верховною Радою
України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, розмiри та порядок призначення яких
визначаються окремими нормативно-правовими актами;
особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобiлiзацiї, протягом
строку перебування на вiйськовiй службi та після поновлення в установленому
порядку на навчання на строк до місяця завершення першого пiсля поновлення на
навчання семестрового контролю включно або завершення навчання у розмiрi,
встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному
семестрi;
особам, якi протягом попереднього навчального семестру отримували академiчну
стипендiю i внаслiдок тимчасової непрацездатностi, пiдтвердженої довiдкою закладу
охорони здоров'я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним
планом; а також, перерахунок коштiв та виплату академiчної стипендiї у
повному обсязi в разі її призначення пiсля лiквiдацiї академiчної заборгованостi пiсля
припинення тимчасової непрацездатностi;
особам, якi реалiзували право на академiчну мобiльнiсть i щодо яких стипендiальною
комiсiєю прийнято позитивне рiшення стосовно виплати у повному обсязi академiчної
стипендiї, яка не була виплачена за весь перiод їх навчання за програмою академiчної
мобiльностi в iншому навчальному закладi на територiї Украiни чи поза її межами;
особам, якi є iноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах вiдповiдно до
мiжнародних договорiв Украiни або актiв Кабiнету Мiнiстрiв Украiни, виплата
стипендiй яким здiйснюються вiдповiдно до зазначених документiв, у разi, якщо
такими документами передбачена виплата академiчних стипендiй.
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Крiм того, обсяг коштiв, зазначений в абзацi першому цього пункту, повинен
забезпечувати здiйснення iндексацiї академічних стипендiй у встановленому законодавством
порядку, та виплату академiчних стипендiй в інших визначених законодавством випадках.
13. До зобов'язань з виплати академiчних стипендiй студентам, сформованих у поточному
мiсяцi, належать:
сформованi в поточному мiсяцi на основi рейтингу успiшностi студентiв за
результатами семестрового контролю до місяця, в якому закiнчується складання
наступного семестрового контролю або закiнчення навчання включно, або на
поточний мiсяць;
сформованi в поточному мiсяцi перед особами, якi мають право на призначення
академiчної стипендiї пiсля лiквiдацiї академiчної заборгованостi до мiсяця, в якому
закiнчується складання наступного семестрового контролю або закiнчення навчання
включно, або на поточний мiсяць.
14. Лiмiт стипендiатiв визначає вiдсоток студентiв, якi навчаються за державним
замовленням на певному факультетi (iнститутi), курсi за певною спецiальнiстю (напрямом
пiдготовки) i набувають право на призначення академiчної стипендiї на строк до місяця
завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.
Вчена рада ВНТУ у встановленому законодавством порядку визначає:
загальний лiмiт стипендiатiв - вiдсоток стипендiатiв, яким призначасться академiчна
стипендiя на основi здобутого ними рейтингового бала (також академiчна стипендiя за
особливi успiхи в навчаннi) - однаковий для всiх факультетiв (iнститутiв), курсiв та
спецiальностей (напрямів пiдготовки);
лiмiт стипендиатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливi успiхи в
навчаннi на основi здобутого ними рейтингового бала, може бути рiзним для
факультетiв (iнститутiв), курсiв та спецiальностей (напрямiв пiдготовки);
лiмiт стипендiатiв з числа осiб, якi зарахованi на перший рiк навчання i яким до
першого семестрового контролю буде призначатися академiчна стипендiя на пiдставi
конкурсного бала, здобутого пiд час вступу до ВНТУ.
15. Конкретна кiлькiсть стипендiатiв, якi навчаються на певному факультетi (iнститутi),
курсi за певною спецiальнiстю (напрямом пiдготонки) i яким на наступний навчальний семестр
буде призначена академiчна стипендiя (також академiчна стипендiя за особливi успiхи у
навчаннi), визначається стипендiальною комiсiєю шляхом округлення до цiлого числа в бiк
зменшення добутку лiмiту стипендiатiв на фактичну кiлькiсть студентів денної форми нанчання,
якi навчаються за державним замовленням на певному факультетi (iнститутi), курсi за певною
спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) станом на перше число мiсяця, наступного за датою
закiнчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днiв пiсля його
початку (для студентiв першого року навчання).
У разi одночасної наявностi на певному факультетi (iнститутi), курсi за певною
спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) студентiв, якi навчаються за повним та скороченим
строками навчання, конкретна кількість стипендiатiв встановлюється окремо для кожної з таких
категорiй.
Стипендiальна комiсiя може приймати рiшення щодо встанонлення єдиного лiмiту
стипендiатiв для студентiв, якi навчаються на рiзних курсах та/або факультетах (iнституті) за
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певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки), якщо такi особи навчаються за однаковими
навчальними планами.
У разi наявностi тiльки чотирьох осiб на одному факультетi (iнститутi), курсi за певною
спецiальнiстю (напрямом пiдготонки) встановлюється, що кiлькiсть стипендiатiв складає одну
або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разi наявностi тiльки двох осiб на одному
факультетi (iнститутi), курсi за певною спецiальнiстю (напрямом пiдготовки) встановлюється,
що кiлькiсть стипендiатiв складає одну особу. У разi наявностi тiльки однiєї особи кiлькiсть
стипендіатів встановлюється стипендiальною комiсiєю залежно вiд рiвня її успiшностi.
16. В межах коштiв, затверджених ВНТУ на виплату академiчних стипендiй,
стипендiальна комiсiя може приймати рiшення про збiльшення ранiше встановлених лiмiтiв
стипендiатiв (у межах дiапазону лiмiту стипендіатів).
17. Студентам, якi навчаються на останньому курсі за спеціальностями (напрямами
пiдготовки), для яких навчальними планами не передбачено семестрового контролю в
останньому навчальному семестрі, академічні стипендії призначаються за результатами
попереднього навчального семестру до закінчення навчання.
18. Порядок формування рейтингу у ВНТУ визначається правилами призначення
стипендій, затвердженими Вченою радою за погодженням з органом студентського
самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.
При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:
затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж
за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого
порядку не вносяться;
рейтинг, відповідно до якого студентам ВНТУ 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;
рейтинги, відповідно до яких студентам ВНТУ призначаються і виплачуються академічні
стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього
навчального семестру за кожним факультетом (інститутом), курсом і за кожною спеціальністю
(напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з
урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній
діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків
рейтингового бала.
Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни)
визначаються у балах за формулою

,
де

- оцінка в 100-бальній системі (екзамени, диференційні заліки, курсові роботи

(проекти) з навчального предмету на дату закінчення семестрового контролю,
кредитів за предмет.

- кількість
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Загальний рейтинг студента за результатами семестрового контролю визначається за
формулою
,
де

- сума додаткових балів за участь студента у науковій, науково-технічній

діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.
коефіцієнти для знаходження

.

Бальні

наведено в додатку до положення.

Якщо сума балів
студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті та спортивній діяльності перевищує 100 балів, то його додатковий бал
встановлюється таким, що дорівнює максимальному значенню.
До рейтингу не вносять осіб, які:
протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або пiд час
семестрового контролю отримали незадовiльну пiдсумкову оцiнку або не з'явились на
контрольний захiд без поважної причини з будь-якої дисциплiни (навчального предмета),
захист курсової роботи (проекту), звiт з практики, також в разi успiшного повторного
складання контрольного заходу з метою покращення отриманої ранiше оцiнки;
до дати завершения семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали
семестровий контроль з будь-якої дисциплiни (навчального предмету), не захистили курсову
роботу (проект), звiт з практики, крiм випадку, передбаченого абзацом 13 пункту 12
Положення;
виконали навчальне наванrаження в кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (далi - ЄКТС) за поточний навчальний рiк, навчальний семестр або з
початку навчання в обсязi меншому, нiж мiнiмальний норматив, встановлений (робочим)
навчальним планом для вiдповiдного факультету (інституту), семестру та спецiальностi
(напряму пiдготовки).
Для студентів, які навчаються за трисеместровою системою та пройшли робочий
триместр, або набули робітничу професію, призначається стипендія на рівні, визначеному за
результатами підсумкового контролю за попередній навчальний триместр за умови, що вони
склали вчасно контрольні заходи за результатами виробничої діяльності з оцінкою, яка не
понижує середній бал підсумкового контролю за попередній навчальний триместр до рівня,
меншого 75 балів. При цьому середній бал визначається за результатами попереднього
теоретичного і останнього робочого триместрів. У разі отримання студентом підвищеної
стипендії за попередній теоретичний триместр і оцінки, меншої 90 балів за поточний робочий
триместр, стипендія призначається в звичайному порядку.
Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена рада ВНТУ
з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ВНТУ у встановленому
порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів
підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами
такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до
45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним
замовленням на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю (напрямом
підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового
контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (інституту), курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки).
Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр
відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік
навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на
підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до ВНТУ.
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19. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при
одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною
формою навчання у ВНТУ 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 10 цього Положення,
здійснюється у разі, коли:
строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у
розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за
результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Положення;
строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом
першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений
стипендіату у ВНТУ за результатами останнього семестрового контролю.
Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після
повернення здобувача вищої освіти до ВНТУ за таких умов:
визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності
в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за
відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом
підготовки) 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 навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю
(напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання.
20. Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового контролю
згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у
ВНТУ за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості,
питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією ВНТУ відповідно до
цього Положення на загальних підставах.
У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один
семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього
пункту та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується 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. Вважаю, що
потрібно провести порівняння із Положенням про академічну мобільність, чи нема
суперечностей.
21. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;
студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі
конкурсного бала, отриманого під час вступу до ВНТУ, в межах ліміту стипендіатів.
22. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цього Положення,
збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до
рішення стипендіальної комісії ВНТУ, займають найвищі рейтингові позиції і мають право на
призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.
23. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з
відривом від виробництва), встановлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового
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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 ступінь,
встановлений у граничному розмірі згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли
відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем. У
разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів доплата встановлюється за вищим
науковим ступенем. Питання про відповідність наукового ступеня профілю освітньо-наукової
(наукової) програми вирішує ректор ВНТУ. Документи, що засвідчують наявність наукового
ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
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 Положення, виплачується у повному обсязі.
Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм у встановленому
порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким у встановленому порядку
продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається
на весь наступний період навчання.
Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при
одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою
навчання (з відривом від виробництва) у ВНТУ і не отримують регулярної безповоротної
фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за
програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, виплата стипендії
призупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі.
Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення такої
особи до ВНТУ на підставі рішення відповідної кафедри ВНТУ за результатами розгляду
письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття
стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату 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 у ВНТУ порівняно з нормативним. 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 навчальному закладі на
території України чи поза її межами, у повному обсязі.
Соціальні стипендії у ВНТУ
24. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не
мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, внесені до рейтингу
відповідно до цього Положення.
24.1 Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в
академічній відпустці, з числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі
продовження навчання до 23 років або до закінчення ВНТУ, а також студентів ВНТУ, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону
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України "Про вищу освіту" та статтею 8 Закону України "Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 - 22 і 30
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи";
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5
Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";
4) осіб, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної
загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу
підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким
встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці";
5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій
відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх
дітей (до закінчення дітьми навчання у ВНТУ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту";
6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у ВНТУ, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту";
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту (до закінчення навчання у ВНТУ, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту";
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у ВНТУ,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про
вищу освіту";
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно
до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. N 218-IV;
10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I - III групи;
11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у ВНТУ, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу
освіту".
Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8, 12 цього пункту,
соціальна стипендія виплачується до закінчення ВНТУ за певним освітньо-кваліфікаційним
рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої
освіти) у ВНТУ, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у
встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента з
іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним
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рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах,
визначених цим Положенням.
25. Особи, зазначені у пункті 24 цього Положення, які вперше претендують або
поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії
ВНТУ у встановленому порядку відповідну письмову заяву із зазначенням дати. В заяві
зазначаються такі відомості:
прізвище, ім'я та по батькові;
число, місяць, рік народження;
зареєстроване та фактичне місце проживання;
підстава для отримання соціальної стипендії.
25.1. До заяви додаються копії таких документів:
паспорта громадянина України;
свідоцтва про народження дитини;
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не
додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган контролю і мають відповідну відмітку в паспорті);
студентського квитка.
У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого
навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.
25.2. Крім того, студенти додатково подають такі документи:
25.2.1. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також студентів ВНТУ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
згідно зі статтею 62 Закону України "Про вищу освіту":
- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копію свідоцтва про смерть батьків.
25.2.2. Для осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей
20-22 і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи":
- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи,
встановленого зразка;
- копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої
неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників
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ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою;
25.2.3 Для шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років, та осіб,
батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули
внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до
статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" - протягом трьох
років після здобуття загальної середньої освіти:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком
4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві";
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпункті 21.5., довідки з гірничого
підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду
України із зазначенням стажу підземної роботи;
25.2.4. Для осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у ВНТУ, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту"
- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим
(фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої
встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
25.2.5. Для осіб з числа дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у ВНТУ, але
не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу
освіту":
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- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий
військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду
про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
25.2.6. Для осіб з числа дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під
час масових акцій громадянського протесту (до закінчення ВНТУ, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту":
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого)
ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим
(фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої
встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
25.2.7. Для осіб з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи (до
закінчення навчання у ВНТУ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до
статті 44 Закону України "Про вищу освіту" - копію довідки про взяття на облік
внутрішньопереміщеної особи.
25.2.8. Для осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:
- копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії
Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей;
25.2.9. Для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи:
- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки
медико-соціальної експертизи;
25.2.10. Для студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям":
- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім'ї допомоги
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
25.2.11. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у
ВНТУ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України
"Про вищу освіту":
- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.
Якщо стипендіальна комісія ВНТУ вперше розглядає питання про призначення особі
соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії
одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 24 цього Положення, за вільним
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вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення
тільки однієї соціальної стипендії.
Стипендіальна комісія ВНТУ протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового
звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі
прийняття стипендіальною комісією ВНТУ позитивного рішення відповідна соціальна стипендія
призначається починаючи з місяця звернення за її наданням.
Уповноважена особа, що визначена ректором ВНТУ, приймає документи, передбачені
пунктом 25 цього Положення, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням
соціальної стипендії, особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк з дня звернення
студента передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування ВНТУ.
26. У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію,
настає до закінчення місяця або коли він вибуває з ВНТУ до закінчення строку навчання, йому
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я,
студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.
27. ВНТУ щомісяця до 5 числа подає до органів соціального захисту населення на
паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію,
(разом із сумою індексації), за формою, встановленою законодавством. Органи соціального
захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця проводять звіряння даних внесених до списків
студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в
Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі
виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента, не вносять його до заявки на
виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п'ятиденний строк інформують
ВНТУ до уточнення зазначеної інформації ВНТУ.
Після уточнення даних ВНТУ вносить осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до
списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати
соціальної стипендії.
28. У разі коли за результатами навчання особи, зазначені у пункті 24 цього Положення
(крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також
студенів ВНТУ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким
може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Положенням, та
академічна стипендія), мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх
вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається
тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру.
Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної
стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний заклад невідкладно інформує
орган соціального захисту населення за місцем розташування навчального закладу.
Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 24 цього Порядку, мають право на отримання
соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.
29. Студентам, зазначеним у пункті 24 цього Положення, які мають право на призначення
соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної
відповідно до пунктів 18 і 22 цього Положення, збільшується:
студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії у ВНТУ;
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студентам, з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних
державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або
відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — на 30 відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії у ВНТУ.
30.Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:
особам, зазначеним у підпункті 25.2.9 цього Положення, - на підставі копії медичного
висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи
за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;
особам, зазначеним у підпункті 25.2.10 цього Положення, - на підставі довідки органу
соціального захисту населення про призначення сім'ї допомоги відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" за умови подання довідки не
пізніше ніж через три місяці з дня її видачі.
Виплата соціальної стипендії за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців,
якщо несвоєчасне включення студента до списків студентів, яким призначено соціальну
стипендію, відбулося не з його вини.
31. На ректора покладається обов’язок щодо:
контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу
соціального захисту населення;
здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних
стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебування на
повному державному утриманні.
32. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних
зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку.
33. Розміри стипендій визначаються постановою Кабінету Міністрів України № 1047
«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових
установах» від 28 грудня 2016 р.

