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1. Загальні положення
1.1. Правила
призначення
стипендій
студентам,
аспірантам,
докторантам
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (далі – Правила) розроблені
відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального
забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 року № 1050), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1043, Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28 грудня 2016 року № 1045 із
змінами і доповненнями, Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних
стипендій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 20 лютого 2017
року.
Правила встановлюють порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам,
докторантам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (далі –
Університет).
1.2. Правила затверджуються Вченою радою Університету за погодженням з органами
студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, та за тиждень
до початку семестру оприлюднюються на веб-сайті Університету.
Окремо затвердженою складовою частиною Правил є Порядок формування рейтингу
успішності студентів для призначення академічних стипендій
у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки (далі – Порядок), який затверджуються Вченою
радою Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною
профспілковою організацією студентів, та за тиждень до початку семестру оприлюднюються на вебсайті Університету.
1.3. Дія Правил поширюється на осіб, які навчаються в Університеті за державним
замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:
- студентів денної форми навчання;
- аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва).
1.4. Відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів, призначаються такі
стипендії:
1.4.1. академічні стипендії:
- студентам денної форми навчання - за результатами навчання в Університеті;
- аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від
виробництва), – на підставі наказів про зарахування до Університету;
1.4.2. соціальні стипендії:
- студентам денної форми навчання - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії
щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.
1.5. У випадку внесення змін або доповнень у законодавчі та нормативно-правові акти, що
регламентують порядок стипендіального забезпечення, відповідні пункти цих Правил втрачають

свою чинність і Університет приймає рішення щодо призначення стипендій з урахуванням
відповідних змін або доповнень. У разі виникнення питань, що не врегульовані цими Правилами,
Університет керується чинним законодавством.
2. Склад та повноваження стипендіальної комісії
2.1. Для вирішення питань щодо призначення або позбавлення соціальних, академічних
стипендій (в тому числі спірних), надання матеріальної допомоги, заохочення за успіхи у навчанні,
участь у громадській спортивній і науковій діяльності, наказом ректора Університету створюється
стипендіальна комісія, яка є чинною протягом навчального року.
2.2. Стипендіальна комісія у своїй роботі керується законами України та іншими чинними
нормативно-правовими актами у сфері освіти, цими Правилами, Статутом Університету.
2.3. До складу стипендіальної комісії Університету входять: ректор – голова
стипендіальної комісії, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації,
проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи із студентами, проректор з
науково-педагогічної роботи та інновацій, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового
відділу, начальник навчального відділу, начальник юридичного відділу, декани факультетів, інші
посадові особи, при цьому не менше 50 % її складу становлять представники органів студентського
самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, та
наукового
товариства аспірантів і студентів.
До повноважень стипендіальної комісії Університету входить вирішення наступних питань:
формування, до затвердженням ректором, Реєстру студентів, які отримуватимуть академічну
стипендію протягом наступного після сесії навчального семестру, з подальшим включенням його до
наказу;
затвердження кандидатур на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України (в тому числі іменних стипендій);
призначення соціальних стипендій відповідним категоріям студентів згідно із поданими заявами та
представленими документами;
представлення до матеріального заохочення кращих студентів за успіхи у навчанні, участь у
громадській, спортивній та науковій діяльності;
розгляд питань про надання матеріальної допомоги студентам згідно поданих у
встановленому порядку заяв;
розгляд спірних питань призначення чи позбавлення стипендій.
2.4.
Засідання стипендіальної комісії проводиться один раз в квартал, або частіше, у разі
необхідності. Засідання стипендіальної комісії вважається легітимним за умови присутності на ньому
не менше 51 % її членів.
2.5. Рішення стипендіальної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю
голосів присутніх її членів та оформляються протоколами, які підписує голова та секретар комісії.
Протоколи є підставою для формування наказів на призначення стипендій, матеріальної допомоги,
заохочень тощо. Протоколи засідань стипендіальної комісії Університету зберігаються у секретаря
протягом навчального року, а після його завершення передаються до архіву Університету.
3. Порядок призначення та виплати академічних стипендій
3.1. Академічними стипендіями є:
1) стипендія Президента України;
2) стипендія Верховної Ради України;
3) стипендія Кабінету Міністрів України (у тому числі іменні);
4) ординарні (звичайні) стипендії;
5) стипендії у підвищеному розмірі:
- за особливі успіхи у навчанні;
- для спеціальностей (спеціалізацій), визначених Кабінетом Міністрів України.
3.2. Розмір академічних стипендій для студентів визначається, виходячи з установленого
Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з
урахуванням умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

3.3. У разі, коли студент має право на призначення кількох академічних стипендій,
виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.
3.4. В Університеті в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначаються
академічні стипендії студентам згідно з Рейтингом успішності. Рейтинг успішності студентів
формується згідно Порядку.
3.5. Стипендія на основі Рейтингу успішності виплачується у межах ліміту стипендіатів,
який встановлюється у діапазоні від 40% до 45 % фактичної кількості студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною
спеціальністю (напрямом підготовки) та займають вищі позиції в Рейтингу. Ліміт стипендіатів
встановлюється та затверджується згідно Порядку.
3.6. На підставі погодженого стипендіальною комісією та оприлюдненого Рейтингу
успішності студентів, готується Реєстр студентів, які мають право на отримання стипендії згідно
Порядку.
3.7. Для студентів першого року навчання, після зарахування їх на навчання за
відповідними освітніми програмами освітнього ступеня «бакалавр», «магістр», до першого
семестрового контролю академічна стипендія призначається у межах ліміту стипендіатів на
підставі: конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету.
3.8. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення
семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів
наступного семестрового контролю.
3.9.
У разі зарахування аспірантів, докторантів на навчання до Університету з дати, яка
не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі,
пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.
3.10. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипендію,
настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку
навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
3.11. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони
здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.
3.12. На час проходження практики (провадження іншої трудової діяльності) стипендіат
зберігає право на отримання стипендії.
3.13. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія за результатами
навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
3.14. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при
одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною
формою навчання у вищому навчальному закладі за основним місцем навчання і не отримували
регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього
строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі
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;
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, - протягом
першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату
навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового
контролю.
Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією.
3.15. Академічна стипендія призначена згідно, цих Правил та Порядку виплачується у
визначеному розмірі до кінця поточного семестру при відсутності причин призупинення її виплати.
3.16. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з
відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу,
визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на

відповідних посадах), а саме:
викладача – для аспірантів;
доцента – для докторантів.
Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або
вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі,
коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем
або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) доплата
встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових
ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує ректор.
Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не
більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому призначена академічна стипендія,
виплачується у повному обсязі.
Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку
перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено
строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь
наступний період навчання.
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) в Університеті та не отримують регулярної безповоротної фіксованої
фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної
мобільності в іншому навчальному закладі, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в
іншому навчальному закладі.
Питання подальшої виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією.
4. Порядок призначення та виплати соціальних стипендій
4.1. Соціальна стипендія виплачується у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають у академічній відпустці із
числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі
продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також
студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України "Про вищу освіту" та статтею 8 Закону
України "Про забезпечення організаційно-правових 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, 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;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх дітей (до
закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до
статті 44 Закону України "Про вищу освіту";
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а
також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до
закінчення навчання у такому закладі, 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 навчальних закладів, 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 такому
закладі, 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-інвалідів та осіб з інвалідністю I - III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".
4.2. У разі коли студенти (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
осіб з їх числа) мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним
вибором, зазначеним у заяві 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 уповноважена особа невідкладно інформує орган соціального захисту населення.
4.3. Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома
підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.
4.4. Студенти, які претендують на призначення соціальної стипендії, подають
уповноваженій особі відповідальній за прийом документів для призначення соціальної стипендії, що
визначена ректором Університету, заяву та документи, які підтверджують їх право на отримання
пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
Уповноважена особа інформує про подання таких документів стипендіальну комісію, яка протягом
трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи
права на отримання стипендії
4.5. Необхідні документи та відомості про студентів, які мають право на соціальну
стипендію передаються уповноваженою особою до Департаменту соціальної політики Луцької
міської ради для подальшої виплати соціальної стипендії.

