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ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів
Національного лісотехнічного університету України
Це Положення розроблено на підставі чинних на час ухвалення законодавчих актів, зокрема Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №882 від 12.07.2004 р. (далі –
Порядку), Постанови Кабінету Міністрів України №744 від 28.10.1994 р.,
Постанови Кабінету Міністрів України №980 від 09.08.2001 р., Постанови
Кабінету Міністрів України №880 від 27.06.2006 р., Постанови Кабінету
Міністрів України №165 від 05.03.2008 р., Наказу Міністерства освіти і науки
України №613 від 21.07.2004 р., Закону України “Про вищу освіту”, а також
Статуту університету і встановлює порядок призначення та виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам
університету.
У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові документи, які регламентують порядок стипендіального забезпечення студентів, аспірантів і докторантів, їх слід дотримуватися і керуватися ними.
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1.1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:
а) студентів денної форми навчання;
б) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва.
1.2. Особам, зазначеним у підрозділі 1.1 (пункт а) можуть призначатися
академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям із цих осіб можуть
призначатися одночасно академічні, соціальні та додаткові соціальні стипендії.
1.3. Академічними є такі стипендії:
- Президента України;
- Верховної Ради України;
- Кабінету Міністрів України;
- іменні стипендії НЛТУ України: Вченої ради, імені академіка П.С. Погребняка, інші іменні або персональні стипендії;
- ординарні (звичайні) стипендії.
1.4. Академічні стипендії призначаються студентам, які успішно склали
семестровий контроль у терміни, передбачені графіком навчального процесу
або у період продовженого в установленому порядку терміну. Їх призначають з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового кон-

тролю згідно з графіком навчального процесу, який затверджується наказом
по університету.
1.5. Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціального захисту, мають права на отримання державних пільг і гарантій, встановлених законами України, виконали навчальний план у терміни, передбачені графіком навчального процесу або в період продовженого в установленому порядку терміну, і яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.
Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи
права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для
таких категорій студентів:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також тих, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без
батьків;
- з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від
28.02.91 р. №796-ХІІ з прийнятими доповненнями (далі – Закон про статус
чорнобильців) гарантуються пільги при призначенні стипендії;
- з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної
допомоги згідно з законодавством);
- які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ груп;
- які мають сім’ї з дітьми.
1.6. Окремим категоріям студентів можуть призначатися одночасно академічна і соціальна стипендії.
1.7. Розмір академічних і соціальних стипендій визначається відповідно
до установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності студента або встановлюються
окремими нормативними документами.
1.8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності університет
10% коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання
студентам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення. Порядок використання коштів, передбачених на виплату
стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється
університетом та затверджується ректором.
1.9. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної і
(або) соціальної стипендії (у тому числі суперечливих), надання матеріальної
допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, за участь
у громадській, спортивній і науковій діяльності, створюються стипендіальні
комісії (університетська, факультетські та інститутська), робота яких регламентується відповідними Положеннями.
Стипендії виплачують один раз на місяць, а за літній канікулярний період – повністю до його початку. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу університету, стипендіат зберігає за собою право на отримання стипендії.

1.10. У випадках, коли практика поточного семестру відповідно з навчальним планом закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, залік з практики приймається в останні дні її проходження на базах практики або протягом перших десяти днів семестру, що починається після практики, в університеті. Її результат враховується разом з оцінками підсумкового семестрового контролю наступного після практики семестру.
2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЗМІРИ ІМЕННИХ
АБО ПЕРСОНАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ,
ОРДИНАРНИХ (ЗВИЧАЙНИХ) СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТІВ
2.1. Порядок призначення та розмір іменних або персональних стипендій, ординарних (звичайних) академічних стипендій студентів регламентується відповідними нормативними документами, Порядком та даним Положенням.
2.2. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії
для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” з 1 вересня 2008 р. становить 530 грн.
2.3. Ординарна (звичайна) академічна стипендія призначається тільки
тим студентам, які склали заліково-екзаменаційну сесію у терміни, передбачені графіком навчального процесу або у період продовженого в установленому порядку терміну, а також за результатами підсумкового семестрового
контролю мають середній бал успішності від 4 до 4,99 бала за 5-бальною
шкалою оцінювання.
2.4. Тим студентам, які за результатами підсумкового семестрового контролю мають середній бал успішності 5 за 5-бальною шкалою оцінювання і
склали сесію у терміни, передбачені графіком навчального процесу або в період продовженого в установленому порядку терміну, розмір ординарної
(звичайної) академічної стипендії збільшується на 60 грн.
2.5. За особливі успіхи у навчанні, активну участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам на підставі подання стипендіальної
комісії університету (факультету, інституту) і рішення Вченої ради університету можуть призначатися іменні або персональні стипендії. Виплата таких
стипендій проводиться у межах коштів, передбачених для їх виплати, відповідно до Положень про їх призначення.
2.6. Розмір іменної або персональної стипендії студентам університету,
які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” підвищується порівняно з призначеною на 85 грн.
2.7. Розмір академічних стипендій становить: Президента України –
1000 грн., Верховної Ради України – 638,4 грн., Кабінету Міністрів України –
850 грн.
2.8. Академічна стипендія у призначеному розмірі виплачується до визначення результатів наступного семестрового контролю. Для студентів першого року навчання після зарахування на навчання за відповідними освітньопрофесійними програмами (бакалавр, спеціаліст, магістр) до першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному роз-

мірі. Студентам першого року навчання з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тим, хто в період навчання у віці від
18 до 23 років залишився без батьків, замість академічної виплачується соціальна стипендія.
2.9. Академічна стипендія аспірантам і докторантам встановлюється 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, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:
- викладача-стажиста – для аспірантів;
- доцента – для докторантів.
2.10. Аспірантам і докторантам, що поновили навчання після наданої їм
в установленому порядку перерви у навчанні, академічна стипендія призначається на весь наступний термін навчання.
3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
СТИПЕНДІЙ У ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ
3.1. У випадку, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли
стипендіат вибуває з університету до закінчення терміну навчання, йому
виплачується стипендія за останній місяць навчання у повному обсязі.
3.2. За період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
3.3. Якщо студенти мають право на призначення декількох академічних
стипендій, їм виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше
не передбачено нормативними актами.
3.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу
ректора, у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії за умови, що вони отримували стипендію до початку академічної відпустки.
3.5. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, 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.
3.6. Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки
відповідно до наказу ректора, академічна стипендія призначається у розмірі,
який був встановлений їм 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.
3.7. Студентам, які навчалися за кошти юридичних або фізичних осіб і в
установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням,

стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Положення і
Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що
настає за датою їх зарахування відповідно до наказу ректора університету.
4. РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ
4.1. З метою соціального захисту певних категорій студентів, зазначених у підрозділі 1.5, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4 за 5-бальною шкалою оцінювання, внаслідок чого втратили право на призначення їм академічної стипендії, університет обов’язково виплачує їм соціальні стипендії у межах коштів, призначених для виплати стипендій.
4.2. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також тим, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків, виплачується соціальна стипендія у розмірі 1060 грн.
4.3. За умови складання заліково-екзаменаційної сесії у терміни, передбачені графіком навчального процесу або в період продовженого в установленому порядку терміну:
1) студентам з числа осіб, яким згідно із Законом про статус чорнобильців гарантуються пільги під час призначення стипендії, з 1 січня 2009 р. буде
виплачуватися соціальна стипендія у розмірі 50% мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії, що становитиме 265 грн.
2) розмір соціальної стипендії для студентів з малозабезпечених сімей
(у разі отримання ними відповідної державної допомоги згідно із законодавством), а також студентів, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ груп
складає 109% розміру мінімальної звичайної академічної стипендії університету, що становить 577,7 грн.
3) студентам, які мають сім’ї з дітьми і у яких обоє з подружжя або одна
мати (батько) навчаються у ВНЗ за денною формою навчання виплачується
соціальна стипендія у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, що становить 530 грн.
4.4. Якщо передбачається зміна розміру соціальної стипендії за двома
чи більше підставами, її розмір змінюється за кожною з них окремо.

5. ОСОБИ, ЯКІ ОДНОЧАСНО МАЮТЬ ПРАВО НА АКАДЕМІЧНУ
І СОЦІАЛЬНУ СТИПЕНДІЇ
5.1. Особам, зазначеним у підрозділі 1.5 цього Положення, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія.
5.2. Розмір таких соціальних стипендій є таким (у відсотках від призначеної академічної стипендії):
1) студентам із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством) та студентам, які є дітьмиінвалідами та інвалідами І-ІІІ груп (окрім інвалідів по зору і слуху та інвалдів
війни) – 9%;

2) студентам, що входили до складу військових формувань, які за
рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання
миротворчих місій або відряджені до держав, у яких у цей період велися
бойові дії – 30%.
3) які є інвалідами по зору і слуху та студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни – 50%.
4) студентам з числа осіб, яким згідно із Законом про статус чорнобильців гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачується додаткова
соціальна стипендія у розмірі 170 грн. ЇЇ виплата здійснюється за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
5.3. Якщо згідно з підрозділом 5.2 студент має право на декілька
додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується
окремо.
5.4. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також тим, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишився без батьків, у разі відмінного навчання додатково до соціальної
призначається академічна стипендія у розмірі 590 грн. У разі призначення
таким студентам стипендій Президента України, Верховної Ради України
Кабінету Міністрів України, іменних або персональних стипендій, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.
6. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА
ПРЕМІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
6.1. Матеріальна допомога надається студентам, які потребують соціального захисту (сироти, напівсироти, студентські сім’ї, багатодітні сім’ї та
інші).
6.2. Студенти і аспіранти, які показали високий рівень знань, найбільше
відзначилися у науково-дослідній роботі, беруть активну участь у громадському житті університету, профспілковій роботі, художній самодіяльності
та спорті можуть преміюватися.
6.3. На матеріальну допомогу та преміювання виділяється 10% стипендіального фонду.
7. ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
7.1. Стипендіальна комісія університету є колегіальним органом, який у
своїй роботі керується законами та іншими нормативно-правовими актами,
що визначають права та обов’язки студентів, аспірантів і докторантів, Статутом університету та цим Положенням.
7.2. Стипендіальна комісія університету створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. №882 “Питання стипендіального забезпечення”.
7.3. До складу стипендіальної комісії входять: голова комісії – перший
проректор, члени комісії – декани факультетів денної форми навчання,
директор інституту екологічної економіки, головний бухгалтер та голова

профспілкового комітету студентів. Персональний склад стипендіальної
комісії затверджується наказом ректора.
7.4. На факультетах і в ІЕЕ, де навчається більше 500 студентів, для допомоги стипендіальній комісії університету створюються факультетські (інститутська) стипендіальні комісії під головуванням деканів (директора ІЕЕ).
7.5. Засідання стипендіальної комісії університету проводиться за потребою, але не рідше 1 разу в квартал. Воно вважається дійсним за умови
присутності більшої половини членів комісії.
7.6. Стипендіальна комісія вирішує такі питання:
- призначення академічних або соціальних стипендій студентів за поданням факультетських стипендіальних комісій;
- призначення стипендій аспірантам і докторантам відповідно до поданих документів;
- надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам
відповідно до поданих документів;
- визначення кандидатур на розгляд Вченої ради університету на призначення стипендій Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів; іменних та інших стипендій за поданням факультетських стипендіальних комісій;
- матеріальне заохочення кращих студентів за успіхи у навчанні, участь
у громадській, спортивній та науковій діяльності;
- спірні питання.
7.8. За поданням стипендіальної комісії університету ректор затверджує
список (реєстр) осіб, яким призначаються стипендії, а також матеріальна допомога та заохочення, про що видаються відповідні накази.
7.9. Рішення стипендіальної комісії університету оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар комісії, що є підставою для формування наказу на призначення стипендій, надбавок, матеріальної допомоги та
премій.
7.10. Рішення стипендіальної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів. Голова комісії несе персональну відповідальність за достовірність поданих наказів на призначення стипендій,
надбавок та премій.

Ухвалено Вченою радою НЛТУ України 27 листопада 2008 р.
Протокол №10

