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Законні підстави

Стипендії призначаються згідно вимог пунктів 2-6 статті

62 Закону «Про вищу освіту»:

«4. Соціальні стипендії призначаються студентам … закладу

вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України…

… Академічні стипендії призначаються особам, які досягли

значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з

критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка

студентів …, які мають право на отримання академічних стипендій,

встановлюється вченою радою закладу вищої освіти у межах

визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів

…, які мають право на отримання академічних стипендій, та

стипендіального фонду…»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n964:~:text=2.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
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Нормативно-правові підстави на рівні Кабінету міністрів
України та Міністерства освіти та науки України
1. «Порядок призначення і виплати стипендій», затв. постановою КМУ від

12.07.2004 № 882 (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 № 1050)

2. «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладах фахової

передвищої та вищої освіти», затв. постановою КМУ від 28.12.2016 № 1045

3. «Розміри стипендій … студентів закладів … вищої освіти, …, а також

переможців та учасників інтелектуальних змагань», затв. постановою КМУ

від 28.12.2016 № 1047

4. «Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів, курсантів

невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для

призначення академічних стипендій», затв. наказом МОН України від

20.02.2017 №261

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF#Text
https://myngu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/puhach_i_i_nmu_one/EbZ8YYZQFZlHus3ALLMw4JABu97Cp4SEMRT-I6nu6r4NNw?e=MKKw4G
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Нормативни документи університету

1. «Порядок призначення та виплати академічних і соціальних

стипендій студентам, аспірантам (докторантам) Національного

технічного університету «Дніпровська політехніка»,

затверджений рішенням вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» від

11.01.2017 (протокол № 1) із змінами і доповненнями відповідно

до рішення вченої ради НТУ «ДП» 23.12.2021, протокол №16

2. «Порядок визначення рейтингу студентів для призначення

академічних і соціальних стипендій Національного технічного

університету «Дніпровська політехніка», затверджений рішенням

вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» від 11.01.2017 (протокол №

1) із змінами і доповненнями відповідно до рішення вченої ради

НТУ «ДП» 21.02.2019, протокол №4

https://www.nmu.org.ua/upload/iblock/2e7/ios10p23bkj5betvfz3bv4e12ghjy7d4.docx
https://myngu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/puhach_i_i_nmu_one/Eegnw3hyUa9IuVnHFpBEk74BUFgcv4RfgfG1POrpfVgq2A?e=osOaS9
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РОЗМІРИ АКАДЕМІЧНИХ ТА ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ

✓ розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії

- 2000 гривень на місяць; 

✓ розмір стипендії у підвищеному розмірі – 2550 гривень на 

місяць; 

✓ розмір академічної стипендії Президента України - 4400 гривень

на місяць;

✓ розмір іменних академічних стипендій Верховної Ради України -

4400 гривень на місяць;

✓ розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом

Міністрів України – 4000 гривень на місяць.
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Перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких
встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі:

014 Середня освіта (інформатика)

091 Біологія

103 Науки про Землю 

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузева машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології
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Академічні стипендії за особливі успіхи у навчанні

У разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до

рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові

позиції і мають право на призначення академічних стипендій за

особливі успіхи у навчанні - розмір академічної стипендії

збільшується на 45,5 відсотка.

✓Розмір стипендій за особливі успіхи у навчанні для

спеціальностей 014, 091, 103, 131, 132, 133, 141, 184, 185 –

3711 гривень на місяць.

✓Розмір стипендій за особливі успіхи у навчанні для решти

спеціальностей – 2910 гривень на місяць.
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РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ

Розміри соціальної стипендії для студентів з числа діти-сироти та діти,

позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження

навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти відповідно до статті

62 Закону України “Про вищу освіту” та статті 8 Закону України “Про

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування”

- до 18 років - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей

віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного

календарного року;

- старше 18 років - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для

працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного

календарного року;

Розміри соціальної стипендії для решти категорій – 1180 гривень на місяць.



««Не ра́вное всѣмъ ра́венство». Льются
изъ разныхъ трубокъ разные токи: въ

ра́зные сосуды, вкругъ фонтана 
стоящие…»

Григорій Сковорода


