
 



1. Загальні питання 
 

 1.1 Це Положення розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту” 
від 17.01.2002р. № 2984-III,  постанови Кабінету Міністрів України від 
12.07.2004р. № 882 „Питання стипендіального забезпечення” (із змінами, 
внесеними згідно з постановами КМУ від 15.02.2006р. № 150, від 15.02.2006р. № 
157, від 05.03.2008р. № 165, від 07.09.2011р. №983, від 07.03.2012р. №177) та 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2012р. №703 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008р. №165».  
 
1.2 Це положення поширюється на Дніпродзержинський технічний університет та 
його відокремлені підрозділи: технологічний коледж, економічний коледж, 
комерційний технікум ДДТУ (далі – Університет). 
 
1.3  Стипендія – грошове забезпечення, що регулярно надається учням та 
студентам, які навчаються  за рахунок державного замовлення за денною формою 
навчання в університеті та його відокремлених підрозділів. Вона забезпечує 
умови реалізації гарантій держави щодо отримання громадянами вищої освіти і 
матеріальне стимулювання якісного навчання. 
 
1.4 Учням, студентам, аспірантам і докторантам можуть призначатися академічні 
або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися 
одночасно академічні і соціальні стипендії. 
 
1.5 Стипендія учням, студентам, аспірантам і докторантам призначається і 
виплачується за рахунок асигнувань  із загального фонду державного бюджету за 
відповідною бюджетною програмою. У разі дефіциту коштів загального фонду 
державного бюджету стипендії, призначені за рахунок загального фонду 
кошторису, можуть виплачуватись за рахунок відповідних кошторисних 
призначень спеціального фонду кошторису університету або його відокремлених 
структурних підрозділів. 
 
1.6  З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, 
участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, студентів, 
аспірантів і докторантів, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за 
державним замовленням, університет    використовує до 10% відсотків коштів, 
передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної  допомоги та 
преміювання.   
 
1.7  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.  
 
1.8  Соціальні стипендії призначаються на підставі нормативно-правових актів на 
отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян . 
 



1.9  Аспірантам і докторантам академічна стипендія призначається на весь період 
навчання.  
 
1.10  Аспірантам і 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.  
 
1.11  У  разі,  коли   строк  закінчення   навчання   особи,   яка   отримує 
академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли 
стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм 
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 
 
1.12  Учням, студентам, які поновили навчання за державним замовленням після 
академічної відпустки відповідно до наказу ректора (директора), академічна 
стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим 
Положенням за результатами останнього  (до перерви у навчанні) семестрового 
контролю. 
 
1.13 У разі, коли дата поновлення до складу учнів, студентів не збігається з 
початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування 
такої особи відповідно до наказу ректора (директора).  
 
1.14.  Стипендії виплачуються раз на місяць у терміни, визначені Колективним 
договором. 
 
1.15. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка 
проводиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на 
отримання стипендії. 

 
1.16 Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують навчання 
за денною формою, виплачується щомісяця грошова допомога, передбачена 
законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням. 
 
1.17. Індексація стипендії проводиться згідно з Порядком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. 
 

 
2. Порядок організації роботи та повноваження 

 стипендіальних комісій 
 
 2.1 Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 
соціальної стипендії ( у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 
учням, студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 



громадський, спортивній та науковій діяльності, в ДДТУ створюються 
стипендіальна комісія університету та робочі стипендіальні комісії факультетів. 
 Відокремленим структурним підрозділам, які входять в структуру 
університету, делеговані повноваження щодо створення власних стипендіальних 
комісій.  
 
2.2  До складу стипендіальної комісії університету входять (за посадами): 
перший проректор, декани факультетів, головний бухгалтер, начальник ПФВ, 
голова профспілкового комітету, голова студентського парламенту університету. 
Склад стипендіальної комісії затверджується наказом по університету. 
             До складу робочих стипендіальної комісії факультетів входять ( за 
посадами): декан, заступник декана, голова профбюро факультету, завідувачі 
випускових кафедр, представники студентського самоврядування.   
 
2.3  До складу стипендіальних комісій відокремлених підрозділів входять (за 
посадами) заступник керівника  навчального закладу, головний бухгалтер, 
завідуючи відділеннями, представники профспілкових та самоврядних організацій 
учнів. студентів. Склад стипендіальної комісії затверджується наказом по 
відокремленому підрозділу. 
    
2.4 В своїй роботі стипендіальна комісія університету, робочі стипендіальні 
комісії факультетів, стипендіальні комісії відокремлених підрозділів  керуються 
законами та іншими нормативними актами, які визначають права і обов’язки 
учнів, студентів, аспірантів і докторантів, цим Положенням, статутом ДДТУ, 
положеннями про відокремлені структурні підрозділи. 
         За поданням стипендіальної комісії ректор університету та директори 
відокремлених підрозділів затверджують реєстри осіб, яким призначається 
стипендія і видають наказ про призначення стипендії. (Зразки реєстру та наказу – 
додатки № 1,2). Реєстр складається в чотирьох примірниках: по одному для відповідного 
деканату, бухгалтерії, загального та планово-фінансового відділу. 
 
2.5 Стипендіальна комісія університету: 

-   розглядає  кандидатури на іменні стипендії, готує клопотання про їх    
 призначення  згідно  з   Порядком   призначення   іменних    стипендій; 
 
-   відповідно    до    контингенту       студентів             розподіляє      між   
факультетами              загальноуніверситетський          фонд          соціальної  
допомоги       студентам,         кошти        якого    передбачені  для   надання    
матеріальної   допомоги та заохочення (преміювання); 
 
-   вирішує          питання         щодо      надання    матеріальнлї   допомоги  
студентам та заохочення (преміювання) кращих студентів за успіхи у навчанні, 
участь у громадський, спортивній та науковій діяльності, готує відповідні 
клопотання на ім’я ректора університету.   
 
2.5  Робочі стипендіальні комісії факультетів вирішують питання: 



 
-  з призначення або позбавлення академічних та соціальних  стипендій, а також 
іменних  (персональних) стипендій ДДТУ; 
 
-  надання матеріальної допомоги студентам; 
 
-  заохочення    (преміювання)      кращих  студентів за успіхи у навчанні,            
участь у громадський, спортивній та науковій діяльності.        
 
2.6  На засідання стипендіальної комісії факультету можуть бути запрошені 
старости та профорги академічних груп, які надають пропозиції щодо 
призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та премій студентам 
групи.      

 
2.6  Робочі стипендіальні комісії факультетів вирішують питання: 
 
-  призначення або позбавлення   стипендій, а також іменних  (персональних) 
стипендій в ДДТУ; 
 
-   надання матеріальної допомоги студентам; 
 
-  заохочення    (преміювання)      кращих  студентів за успіхи у навчанні,            
участь у громадський, спортивній та науковій діяльності.        
 
2.7  На засідання стипендіальної комісії факультету можуть бути запрошені 
старости та профорги академічних груп, які надають пропозиції щодо 
призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та премій студентам 
групи.      
 
2.8.  Стипендіальні комісії відокремлених підрозділів: 
-   розглядають  кандидатури на іменні стипендії, готують клопотання про їх 
призначення  згідно  з   Порядком   призначення   іменних    стипендій; 
 
- відповідно    до    контингенту      учнів   або    студентів         розподіляють  
між  відділеннями коледжу фонд соціальної допомоги учням, студентам,         
кошти        якого    передбачені  для   надання    матеріальної   допомоги та 
заохочення (преміювання); 
 
-   вирішують         питання         щодо      надання    матеріальної   допомоги  
учням або студентам та заохочення (преміювання) кращих учнів та студентів за 
успіхи у навчанні, участь у громадський, спортивній та науковій діяльності, 
готують відповідні клопотання на ім’я директора коледжу (технікуму);   

 
- приймає рішення про призначення або позбавлення академічних  та 
соціальних стипендій; 

 



- приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, студентам; 
 

На засідання стипендіальної комісії коледжу можуть бути запрошені 
старости та профорги навчальних груп, які надають пропозиції щодо призначення 
стипендій, надання матеріальної допомоги та премій учням або студентам групи. 
 
 
2.9  Учні, студенти або студентські колективи, які вважають, що в конкретних 
питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство 
та діючі нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії 
університету з мотивованою заявою, яка розглядається у термін не пізніше  10 
днів з дня отримання апеляції та повідомляє про своє рішення заявнику та робочій 
стипендіальній комісії факультету або стипендіальній комісії відокремленого 
підрозділу.       

 
 

3. Призначення та розміри стипендіального забезпечення учнів, студентів 
      
 3.1 Академічними стипендіями є: 
 

  1) стипендії Президента України, ВРУ, КМУ, іменні стипендії, розміри та 
порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами та 
положеннями; 

  2) іменні або персональні стипендії навчального закладу; 
  3) ординарні (звичайні) академічні стипендії. 
Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого 

Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата. 

 
3.2. Соціальні стипендії призначаються для окремих категорій громадян: 
 

1) учням, 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; 
         2) учням, студентам  з      числа  осіб,   якім  згідно  із  Законом  України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи ” гарантуються пільги при призначенні стипендії; 

   3) учням, студентам     з      малозабезпечених  сімей  ( у разі отримання 
відповідної  

державної допомоги згідно із законодавством); 
4) учням, студентам, які є інвалідами  дитинства та інвалідами 1 - 3 групи; 
5) учні, студентам, які мають сім’і з дітьми і в яких обоє з подружжя або 

одна мати (батько) навчається у ДДТУ за денною формою навчання.    
  
 



4. Призначення учням та студентам ординарних 
 (звичайних) академічних стипендій та  

іменних та персональних стипендій Університету 
 
4.1 В межах затверджених кошторисних призначень  загального фонду 
державного бюджету в першу чергу академічна та соціальна стипендія 
призначається:     
 
          1) учням та 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; 
         2) учням, студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про   
статус   і   соціальний    захист    громадян,   які   постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи ” гарантуються пільги при призначенні стипендії; 
         3) учням, студентам з малозабезпечених сімей ( за умови отримання 
відповідної державної допомоги згідно із законодавством); 
         4) учням, студентам, які є дітьми-інвалідами   та інвалідами 1- 3 групи; 
         5) учням, студентам, які за результатами семестрового контролю мають 
середній бал успішності не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання 
або не нижчій ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання. 
 
4.2  Розміри академічних (ординарних) та соціальних стипендій, персональних та 
іменних стипендій встановлюються відповідними постановами КМУ. Про їх 
розміри на відповідний семестр видається наказ по Університету або навчальному 
закладу.  
 
 4.3  Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 
          - учням, студентам, які за результатами семестрового контролю мають 
середній бал успішності 4.00-4.99 за п’ятибальною шкалою оцінювання або 7.00-
9.99 за дванадцятибальною шкалою оцінювання; 
         - учням, студентам першого року навчання до першого семестрового 
контролю. 
 
          Дія цього пункту не поширюється на учнів та 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. 
 
4.4. Учням, студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишились без батьків, призначається: 
          - соціальна стипендія (в обов’язковому порядку) – у розмірі, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

-  у разі коли середній бал успішності  зазначених осіб дорівнює 5 за 
п’ятибальною шкалою оцінювання , розмір соціальної стипендії збільшується на: 

40 грн. – для учнів, 
50 грн. – для студентів коледжів та технікуму, 



60 грн. – для студентів університету. 
 
4.5.  Учням, студентам, які за результатами семестрового контролю мають 
середній     бал    успішності п’ять за п’ятибальною шкалою оцінювання або 10-12 
балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір  
ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії збільшується порівняно з 
призначеним згідно з пунктом 4.3  цього Положення на : 

40 грн. – для учнів, 
50 грн. – для студентів коледжів та технікуму, 
60 грн. – для студентів університету. 

 
 
 4.6  За особливі успіхи у навчанні, за умови активної участі у громадській, 
культурній, спортивній та науковій діяльності учням та студентам можуть 
призначатися іменні або персональні стипендії.  Іменні  або  персональні  
стипендії  призначаються    як   із  загального, так і з спеціального фонду ( за 
наявності відповідних кошторисних призначень) за клопотанням робочої 
стипендіальної комісії факультету або стипендіальної комісії відповідного 
відокремленого структурного підрозділу.  
 
4.7. Робочі стипендіальні комісії факультетів подають до стипендіальної комісії 
університету відповідні документи, а саме: витяг з протоколу засідання 
стипендіальної комісії факультету та інші документи, які підтверджують участь та 
здобутки студента у науковій та громадський роботі, участь у олімпіадах та 
конференціях, участь у громадському, спортивному, культурному житті 
факультету, університету. 
 
4.8. Відокремленим підрозділам, які входять в структуру університету, делеговані 
повноваження щодо призначення іменних або персональних стипендій. 
 
4.9. Розмір іменної або персональної стипендії підвищується порівняно з 
призначеною згідно з пунктом 4.3 цього Положення на:  
- 65 гривень – для учнів; 
- 85 гривень – для студентів, які навчаються а освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». 
 
4.10. Студентам, які навчаються за напрямом підготовки  6.040203 – фізика,  
розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 4.3, 4.5, 4.6 цього 
Положення  збільшується  на 18 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії. 
 
           

5. Академічні стипендії аспірантів і докторантів 
 

         5.1 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 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових 
окладів, відповідно: 
        викладача-стажиста  –  для аспірантів; 
        доцента   –  для докторантів. 

 
 

         6. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій  
у окремих випадках 

 
 
6.1. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним 
документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному 
їй розмірі. 
 
6.2. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 
стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено 
нормативними актами. 
 
6.3. Учням, студентам, які навчаються за державним замовленням та перебувають 
в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора 
(директора), в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця 
виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії. 
  
 6.4. Учням, 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. 
  
 6.5. Учням, студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується 
протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному 
розмірі.   
 

 
 

7. Соціальні стипендії. 
Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія 

 
           
 7.1  Учням, студентам, зазначеним у підпунктах 2-5 пункту 3.2 цього Положення,   
які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 
нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання і втратили право на 
призначення академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна 
стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії): 
 



50% - особам, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (постанова КМУ від 
05.03.2008 № 165 (зі змінами та доповненнями) п.2); 
109% – особам з малозабезпечених сімей у разі отримання відповідної державної 
допомоги згідно з законодавством; 
109% - особам, які є інвалідами дитинства та інвалідами 1-3 групи; 
100% - особам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати 
(батько) навчається за денною формою навчання. 
        
  7.2 Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом  7.1 цього 
Положення, збільшується на 18 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії  студентам, які навчаються за напрямом підготовки  
6.040203 – фізика.  

 
 

8. Особи, які одночасно мають право на академічну і  
соціальну стипендію  

 
 
  8.1 Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 3.2 цього Положення, яким 
призначена академічна стипендія, додатково   виплачується   соціальна стипендія 
( відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної  
згідно з цим Положенням): 
 
9% – особам  з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної     державної     
допомоги    згідно    із    законодавством); 

–  особам, які є дітьми – інвалідами та інвалідами 1-3 групи ( крім інвалідів по 
зору і слуху та інвалідів війни); 
 
30% – особам 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;  
 
50% – особам, які є інвалідами по зору і слуху; 
         - учням та студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до 
інвалідів війни. 
 
         Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових 
соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо. 

 
8.2  Особам, 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 170,00 грн.  



 


