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ПОРЯДОК СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  В ХАРКІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
__________________________________________________________ 

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Стандарт визначає порядок використання коштів, передбачених в 
кошторисі ХНАДУ на виплату стипендій студентам, аспірантам, докторантам, 
які навчаються за державним  замовленням за рахунок коштів загального 
фонду державного  бюджету. 

1.2 Цей Стандарт розроблено на основі Законів України «Про вищу 
освіту», «Про державний бюджет України», Постанови Кабінету міністрів 
України від 12 липня 2004р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» 
(із змінами), від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального 
забезпечення». 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
Закон України «Про вищу освіту»; 
Закон  України  «Про  державний бюджет України» (на поточні роки); 
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,  які 

постраждали внаслідок   Чорнобильської   катастрофи» 
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов  

соціального  захисту  дітей-сиріт  та   дітей,   позбавлених батьківського  
піклування» 

Закон України «Про державну  соціальну  допомогу малозабезпеченим 
сім'ям» 

Закон України “Про підвищення престижності шахтарської праці” 
Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків 
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти”; 

Постанова Кабінету міністрів України від 12 липня 2004р. № 882 
«Питання стипендіального забезпечення» (із змінами);  

Інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до нормативів, 
позначених в цьому розділі.   

 
3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 У цьому стандарті використано терміни та їх визначення наведені в 
нормативних актах, позначених в розділі 2 цього Стандарту. 

академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 
вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 
межами;  
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галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 
підготовка; 

здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному 
закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
кваліфікації; 

результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 
кількісно оцінити та виміряти; 

спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 
підготовка; 

спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим 
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 
післядипломної освіти; 

тощо. 
3.2 Скорочення 
ХНАДУ (Університет) − Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 
 ВНЗ – вищій навчальний заклад 

Студент – громадяни України, які навчаються в Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті: 

- за денною формою навчання; 
-  за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів; 
- за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
Студент-контрактник – громадяни України, які навчаються в 

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на умовах 
укладеного контракту на надання освітньої послуги: 

- за денною формою навчання; 
-  за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів; 
- за рахунок власних коштів, або коштів Замовника. 

 Студенти – іноземці – студенти ХНАДУ – не резиденти.  
      
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  4.1 Стандарт  визначає  порядок  використання   коштів,   передбачених   
в кошторисі ХНАДУ на    виплату стипендій особам, які навчаються за 
державним  замовленням за рахунок коштів загального фонду державного  
бюджету, а саме: 

4.1.1 студентам денної форми навчання; 
4.1.2 аспірантам, докторантам ХНАДУ які навчаються за денною формою 

навчання (з відривом від виробництва). 
 4.2 Розмір, порядок призначення та виплати стипендії  встановлюється 
Постановою Кабінету Міністрів України на виконання Закону України «Про 
державний бюджет» (на поточний рік). 
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4.3 Розмір стипендії встановляється наказом ректора на підставі 
Постанови Кабінету Міністрів України, а Порядок призначення і виплати 
стипендії студентам ХНАДУ встановлюється цим Стандартом. 

У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього 
Стандарту, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії 
заокруглюється до найближчого цілого числа. 
 4.4 Виплата стипендії студентам ХНАДУ здійснюється шляхом 
перерахування коштів на індивідуальні рахунки студентів через відділення 
банків, з якими студент уклав угоду на відкриття такого рахунку, бухгалтерією 
ХНАДУ на підставі наказів ректора ХНАДУ, проекти яких розробляють деканати 
ХНАДУ.  
 4.5 Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з 
угодами, укладеними між ХНАДУ та фізичними або юридичними особами, 
стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це 
передбачено умовами укладеної угоди. 

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому 
порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за 
денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах ХНАДУ або до 
іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються 
згідно з цим Стандартом, а саме: 
академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи 
на навчання відповідно до наказу ректора. В разі переведення (поновлення) 
особи з першого числа, з цієї ж дати призначається стипендія; 
соціальної — за процедурою та у строки, визначені цим Стандартом. 
 4.6 На загальних підставах відповідно до цього Стандарту здійснюються 
призначення і виплата академічних стипендій студентам,  аспірантам, 
докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно 
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. 

4.7 На час проходження (за наказом ректора) стажування (в тому числі 
за кордоном), практики або  іншої  трудової  діяльності, які проводяться за 
напрямком діяльності ХНАДУ та у відповідності до посадових обов’язків особи, 
стипендіат зберігає право на отримання стипендії.  

4.8 Для вирішення питань щодо призначення академічної та/або 
соціальної стипендії розпорядженнями деканів факультетів утворюються 
рейтингові комісії. Порядок формування рейтингу оприлюднюється не пізніше 
ніж за тиждень до початку нового навчального року  та не може змінюватись 
протягом навчального року. 

4.9 Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної 
або соціальної стипендії (у тому числі спірних) студентам, аспірантам, 
заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній 
і науковій діяльності наказом ректора утворюються стипендіальні комісії. 

До складу стипендіальної комісії під головуванням ректора входять 
представники фінансових підрозділів, декани факультетів, представники 
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органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації 
осіб, які навчаються в ХНАДУ. При цьому кількість осіб, які представляють у 
стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинної 
профспілкової організацій осіб, які навчаються, становить не менше ніж 50 
відсотків складу стипендіальної комісії. 

Засідання стипендіальної комісії проводяться за потребою. 
Засідання стипендіальної комісії проводить її голова або, за його 

дорученням, його заступник. 
Засідання комісії вважається таким, що відбулося, якщо участь у ній 

взяли більше 50 відсотків загальної кількості членів стипендіальної комісії, 
кожен з яких має один голос і голосує особисто. 

Рішення стипендіальної комісії приймаються простою більшістю голосів її 
членів відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів членів 
стипендіальної комісії, голос голови є вирішальним. 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 
нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 
навчаються, цим Стандартом та Статутом ХНАДУ. 

Рішення стипендіальної комісії оформляються протоколами, які 
підписуються головуючим на засіданні та секретарем стипендіальної комісії. 

4.10 За поданням стипендіальної комісії ректор ХНАДУ затверджує 
реєстр осіб, яким призначаються стипендії, які виплачуються раз на місяць.  

4.11 У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує 
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або 
стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому 
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 

4.12 У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію 
у призначеному їй розмірі. 

4.13 На час проходження практики або провадження іншої трудової 
діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на 
отримання стипендії. 

4.14 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 Стандартом за 
результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 
 4.15 Студентам, аспірантам і докторантам, які навчалися за державним 
замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної 
відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється 
особі згідно з цим Стандартом за результатами останнього (до перерви у 
навчанні) семестрового контролю. 

4.16 Стипендіальна комісія у межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, призначає академічні стипендії студентам ХНАДУ 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 
включаються всі студенти, які навчаються за державним замовленням за 
рахунок коштів загального фонду державного бюджету на певному факультеті 
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за денною формою навчання за відповідними курсом, спеціальністю (напрямом 
підготовки), спеціалізацією та освітніми програмами. 

Пункт 4.16 - в редакції наказу по ХНАДУ від 27.09.2018р.№ 121 
 

5 ВИДИ СТИПЕНДІЙ, ЯКІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ТА ВИПЛАЧУЮТЬСЯ В ХНАДУ 

 5.1 Особам, визначеним пунктом 4.1.1-4.1.2 цього Порядку, 
призначаються такі стипендії: 

5.1.1 академічні, якими є: 
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, які призначаються студентам, аспірантам, 
докторантам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-
кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються 
окремими нормативно-правовими актами. 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 
3) стипендії у підвищеному розмірі: 

- студентам ХНАДУ, які досягли особливих успіхів у навчанні; 
- студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), 
визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких 
встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у 
встановленому порядку (станом з 01.09.2016 року: 131 - Прикладна механіка; 
132 – Матеріалознавство; 133 - Галузеве машинобудування; 141 - 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 - Енергетичне 
машинобудування).  
 5.1.2  соціальні, які призначаються та виплачуються на підставі законів, 
що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних 
стипендій для окремих категорій громадян. 
 5.2 Розмір академічних стипендій для студентів встановлюється на 
підставі наказу ректора виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України 
розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з 
урахуванням умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності 
студента (результатів навчання за кожен семестр). 

Розмір академічних стипендій для аспірантів і докторантів, які 
навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва) 
встановлюється на підставі наказу про зарахування до ХНАДУ в розмірі, 
встановленому наказом ректора, виданим на підставі Постанови Кабінету 
Міністрів України. 

5.3 У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 
передбачене законодавством. 

5.4  У  разі  коли  студент  має  право  на  безоплатне  харчування,  йому 
виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її 
розміру згідно з витратами на харчування.  

5.5 Студенти, аспіранти, докторанти ХНАДУ, які реалізують право на 
академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового 
ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від 
виробництва) у ХНАДУ, протягом строку навчання за програмою академічної 
мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують 
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стипендію, призначену відповідно до цього Стандарту, у разі, коли умовами 
договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного 
ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, 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. 

5.6 Академічна заборгованість виникає у разі, коли під час семестрового 
контролю з будь-якого навчального предмету (дисципліни) студент отримав 
менше балів, ніж визначена межа незадовільного навчання. 

 
6 АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ 

6.1 Для встановлення індивідуального  сумарного  показника  рівня  
досягнень  за кожен семестр, по кожній спеціальності, кожного студента на 
кожному факультеті створюються Рейтингові комісії, які в порядку, 
передбаченому розділом 9 цього Стандарту, складають рейтинговий рівень 
студентів факультету (по групах, спеціальностях) та передають його 
Стипендіальній комісії. 

6.2 Студентам денної форми навчання 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 Стандарті. 

6.3 Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання 
мають  студенти,  для  яких  навчальними  планами  для  відповідних  
факультетів,  курсів  та спеціальностей  (напрямів  підготовки)  не  
передбачається  надалі  проведення семестрового контролю (атестація 
здобувачів вищої освіти та захист практики перед нею не є семестровим 
контролем).  
  6.4 У разі зарахування на навчання аспірантів і докторантів, які 
навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва) з дати, 
яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія 
виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються 
до закінчення такого місяця. 
 6.5  Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 
 6.5.1 студентам, які в межах ліміту стипендіатів, згідно з рейтингом 
займають вищі позиції; 

Ліміт стипендіатів встановлюється  Вченою радою ХНАДУ за 
результатами семестрового контролю у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) 
фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за 
державним замовленням, для усіх факультетів однаковим. 

6.5.2 студентам першого року навчання до першого семестрового 
контролю на підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу до ХНАДУ, в 
межах ліміту осіб, які зараховані на перший рік навчання. 

6.6 Підвищений розмір академічних стипендій встановлюється 
студентам, першого року навчання до першого семестрового контролю на 
підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу до ХНАДУ, в межах ліміту 
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осіб, які зараховані на перший рік навчання  на спеціальності (спеціалізації),  
(станом з 01.09.2016 року: 131 - Прикладна механіка; 132 – Матеріалознавство; 
133 - Галузеве машинобудування; 141 - Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка; 142 - Енергетичне машинобудування).  

6.7 Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у 
навчанні 

6.7.1 Розмір академічної стипендії у мінімальному розмірі збільшується 
на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до 
рейтингу, займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні. 

6.7.2 Ліміт стипендіатів, які мають право на призначення академічних 
стипендій за особливі успіхи у навчанні встановлюється у розмірі 10 % кількості 
студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 
на відповідному факультеті, курсі, за певним напрямом підготовки 
(спеціальністю) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення 
семестрового контролю згідно з відповідними навчальними планами. 

6.7.3 Критерієм для призначення академічної стипендії у збільшеному на 
45,5 % розмірі за особливі успіхи у навчанні є обов’язкова наявність у рейтингу 
студента балів за екзаменаційну сесію з кожної дисципліни в межах 90−100. 

6.7.4 В окремих випадках, за наявності стипендіального фонду, ліміт 
стипендіатів яким призначається стипендія за особливі успіхи у навчанні на 
певному курсі, напряму підготовки, спеціальності, за рішенням стипендіальної 
комісії може збільшуватись за клопотанням студентської ради факультету та 
поданням рейтингової комісії факультету, якщо студент займає найвищі 
рейтингові позиції за навчальні досягнення та приймає активну участь у 
науковій, громадській, спортивній, тощо діяльності університету. 

Пункт 6.7 - в редакції наказу по ХНАДУ від 28.12.2018р.№ 177 
6.8 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  
стипендії за умов, що наказом ректора ХНАДУ таким студентам 
встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як 
місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання 
призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних 
підставах відповідно до цього Стандарту.  

У разі коли особі рішенням Стипендіальної комісії 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. 

6.9 Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну 
мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за 
державним замовленням за денною формою навчання у ХНАДУ і не 
отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у 
грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної 
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мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 5.4 цього 
Стандарту, здійснюється: 
- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 
одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату ХНАДУ за 
результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього 
Стандарту; 
- 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 ХНАДУ за результатами 
останнього семестрового контролю відповідно до цього Стандарту. 
 6.9.1 Питання подальшого призначення стипендії вирішується 
стипендіальною комісією ХНАДУ після повернення здобувача за таких умов: 
- визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної 
мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення 
строку навчання студента 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 до закінчення першого після 
повернення студента семестрового контролю згідно з навчальним планом за 
відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у ХНАДУ. 

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента 
семестрового контролю, згідно з навчальним планом за відповідним курсом та 
спеціальністю (напрямом підготовки), у ХНАДУ здобувач вищої освіти не має 
академічної заборгованості,  питання призначення стипендії вирішується 
Стипендіальною комісією відповідно до цього Стандарту на загальних 
підставах. 

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі 
перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість 
відповідно до 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. 
 6.10 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. 

6.10.1 Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за 
наявний науковий ступінь або вчене звання у разі, коли відповідна освітньо-
наукова програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим 
званням. В тому числі: 

1) Якщо освітньо-наукова програма за профілем підготовки докторанта 
збігається з наявним науковим ступенем (шифр наукового ступеня, вказаний у 
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дипломі кандидата наук співпадає зі спеціальністю підготовки докторанта),  
розмір стипендії докторанта збільшується на 15 відсотків від розміру 
академічної стипендії; 

2)   Якщо освітньо-наукова програма за профілем підготовки докторанта 
збігається з наявним вченим званням (наявний атестат доцента, виданий по 
відповідній кафедрі відповідає кафедрі, що за ліцензуванням здійснює 
підготовку докторанта за цією освітньо-науковою програмою),  розмір стипендії 
докторанта збільшується на 25 відсотків від розміру академічної стипендії. 

3) У разі наявності у докторанта умов, передбачених підпунктами 1,2 
цього пункту, розмір стипендії докторанта збільшується на 25 відсотків від 
розміру академічної стипендії. 

4) Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого 
звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим 
законодавством. 

 Доплата за наявний науковий ступінь або вчене звання встановлюється 
наказом ректора, проект якого готує завідувач аспірантури на підставі рапорту-
обґрунтування завідувача кафедри за якою закріплений докторант, на ім’я 
проректора ХНАДУ з наукової роботи, яким завідувач кафедри обґрунтовує 
доцільність встановлення доплати та підтверджує відповідність наукового 
ступеня, вченого звання докторанта профілю докторської роботи. Рапорт-
обґрунтування погоджується з науковим консультантом докторанта та деканом 
факультету.    

6.10.2 Аспіранти, докторанти ХНАДУ 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 Стандарту, 
виплачується у повному обсязі. 

6.10.3 Аспірантам, докторантам ХНАДУ, 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. 

6.10.4 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 ХНАДУ і не отримують регулярної безповоротної фіксованої 
фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за 
програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно 
до пункту 5.5 цього Стандарту, виплата стипендії зупиняється на строк 
навчання в іншому навчальному закладі. 
 6.11 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 Стандартом. 

6.12. У разі виявлення у студента, який навчається за кошти 
державного бюджету та  отримує академічну стипендію за підсумками 
попереднього семестрового контролю, протягом місяця більше 50 відсотків 
пропусків занять без поважної причини, на розгляд стипендіальної комісії за 
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клопотанням студентської ради ХНАДУ виноситься пропозиція про 
позбавлення такого студента стипендіального забезпечення терміном до 
кінця навчального семестру. 
          6.13. При позбавленні студента стипендіального забезпечення 
протягом навчального семестру, рейтингова комісія відповідного 
факультету може вносити клопотання до стипендіальної комісії ХНАДУ про 
призначення стипендії іншому студенту - наступному у рейтингу. 
          6.14 За клопотанням рейтингової комісії факультету Стипендіальна 
комісія може призначати стипендію на один місяць (в межах стипендіального 
фонду) як заохочення, але не більше одного клопотання від факультету. 
Пункти 6.12, 6.13, 6.14 доповнені згідно наказу по ХНАДУ від 03.04.2017 № 

42 
 

7 СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ 
7.1 Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам ХНАДУ, які 
за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, 
незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього 
Стандарту, не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з 
таких категорій: 

1)  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх 
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення ХНАДУ, а 
також студенти ХНАДУ, 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 ХНАДУ, 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 
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також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції (до закінчення навчання у ХНАДУ, 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 ХНАДУ, 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 ХНАДУ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно 
до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 

9) студентів, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України  
з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови 
Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 

10) дітей-інвалідів 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”. 
 7.2 Студенти, які підпадають під дію пункту 7.1 цього Стандарту, які 
вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної 
стипендії, подають до стипендіальної комісії (через заступника декана 
факультету) письмову заяву із зазначенням її дати та додатками у вигляді копії 
документів, завірених заявником, що підтверджують їх право на отримання 
пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення  з посиланням на Закон, яким 
надані позначені пільги. Одночасно заступнику декана заявник надає 
примірники документів для звіряння їх з копіями, доданими до заяви.  
 Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії згідно 
підпунктів 2-11 пункту 7.1 цього Стандарту та академічної стипендії одночасно, 
за вільним вибором студента у письмовому зверненні до Стипендіальної 
комісії, зазначається тільки один вид стипендії, яку студент бажає 
отримуватиме протягом наступного навчального семестру.  Якщо студент 
обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання 
соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що ХНАДУ 
невідкладно інформує орган соціального захисту населення.  
 Заступник декана факультету протягом одного робочого дня передає 
заяву секретарю Стипендіальної комісії ХНАДУ. 

Стипендіальна комісія ХНАДУ, утворена відповідно до пункту 4.10 цього 
Стандарту, протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового 
звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання 
стипендії.  
 7.3 Студентам, які підпадають під дію пункту 7.1 цього Стандарту,  

- які є інвалідами по зору і слуху, розмір соціальної стипендії 
збільшується на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної 
стипендії; 

- 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, 
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розмір соціальної стипендії збільшується на 30 відсотків мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії. 
 7.4 Студентам, які відповідно до наказу ректора ХНАДУ 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 Стандартом. 

7.5 Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і 
набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки 
один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно 
виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства. 

Пункт 7.5 - в редакції наказу по ХНАДУ від 28.12.2018р.№ 177 
 7.6 Студенти ХНАДУ, які згідно із Законом України “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, 
“спеціаліст” або “магістр” та 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 у сумі 170 гривень. 

7.7 Студентам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8  
пункту 7.1, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального 
закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але 
не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

У разі продовження навчання за іншим рівнем вищої освіти в ХНАДУ або 
іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним 
замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, 
академічної відпустки або переведення студента до іншого навчального 
закладу для продовження навчання за тим же рівнем вищої освіти питання 
призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим 
Стандартом. 

7.8 Виплата соціальних стипендій студентам ХНАДУ здійснюється в 
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) вищих навчальних закладів» на підставі реєстрів студентів ХНАДУ, 
які мають право на отримання соціальних стипендій, та копій особових справ, 
переданих чинним порядком підрозділу з питань соціального захисту 
населення Київської районної у місті Харкові ради для формування 
персональної облікової картки пільговика на отримання стипендії. 

7.9 Соціальна стипендія студентам ХНАДУ в 2017 році призначається на 
весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та 
виплачується щомісяця в такому розмірі: 

Студентам ХНАДУ, які мають право на призначення соціальних стипендій, 
– 1000 гривень; 

студентам ХНАДУ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам  ХНАДУ, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, – 2 000 гривень. 
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Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, 
встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 
218-IV. 

У разі коли строк закінчення навчання студента ХНАДУ, який отримує 
соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з 
навчального закладу 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. 

7.10 Для складання реєстрів стипендіатів-пільговиків використовуються 
особові справи кожного студента-пільговика, створені деканатами в порядку, 
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 
1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів», копії яких відповідальною особою, призначеною 
відповідно до пункту 7.11 цього Стандарту, в десятиденний строк з дня 
звернення студента передаються підрозділу з питань соціального захисту 
населення Київської районної у місті Харкові ради для перерахування ХНАДУ 
коштів для виплати стипендії студенту-пільговику. 

7.11 Для координації роботи ХНАДУ з підрозділом соціального 
захисту населення Київської районної у місті Харкові ради наказом 
ректора встановлюється відповідальна особа. 

 7.12 Відповідальна особа щомісяця до 5 числа подає до підрозділу 
соціального захисту населення Київської районної у місті Харкові ради  
на паперових та електронних носіях списки студентів ХНАДУ, яким призначено 
соціальну стипендію, за формою згідно з додатком, наведеним у постанові 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання 
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 
закладів». 

7.13 Для виплати соціальних стипендій бухгалтерська служба ХНАДУ 
відкриває в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки 
клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок для зарахування 
бюджетних коштів підрозділом соціального захисту населення Київської 
районної у місті Харкові ради. 

Бухгалтерська служба ХНАДУ протягом двох робочих днів після 
надходження коштів на зазначені рахунки перераховує соціальну стипендію 
студентам ХНАДУ в порядку, встановленому пунктом 4.4 цього Стандарту. 
 

8 СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД УНІВЕРСИТЕТУ, ПРИЗНАЧЕННЯ І 
ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ 

8.1 Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на 
основі рейтингу успішності студентів ХНАДУ розраховується щомісячно з 
урахуванням: 

1) розмірів академічних стипендій, затверджених наказом ректора у 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;  

2) видатків на виплату академічних стипендій, затверджених 
Університету Міністерством освіти і науки України; 
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3) затвердженого ректором ХНАДУ реєстру осіб, яким в установленому 
порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього 
навчального семестру, та рейтингу успішності; 

4) реєстру осіб, які відповідно до наказів ректора ХНАДУ протягом 
певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій. 

8.2.  Місячний  обсяг  стипендіального  фонду  ХНАДУ повинен 
забезпечувати виплату академічних стипендій:  

1) аспірантам і докторантам;  
2)  встановленому  ліміту  стипендіатів  із  числа  студентів,  включаючи 

стипендії  за  особливі  успіхи  у  навчанні  та  стипендії,  засновані  
Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;   

3)  особам,  призваним  на  військову  службу  у  зв’язку  з  оголошенням 
мобілізації,  протягом  строку  перебування  на  військовій  службі,  і  яким 
виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами 
навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;   

4) особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували 
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 
довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, 
визначений  навчальним  планом;  а  також,  перерахунок  коштів  та  виплату 
академічної  стипендії  у  повному  обсязі  в разі її  призначення  після  
ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової 
непрацездатності;  

5)  студентам,  які,  реалізуючи  право  на  академічну  мобільність, 
перебували на навчанні в іншому навчальному закладі понад один семестр і 
ліквідували  академічну  заборгованість  до  закінчення  першого  після 
повернення  до  ХНАДУ  семестрового  контролю  згідно  з  навчальним планом 
за відповідним курсом та спеціальністю і щодо яких стипендіальною комісією  
прийнято  позитивне  рішення  стосовно  виплати  у  повному  обсязі 
академічної  стипендії,  яка  не  була  виплачена  за  весь  період  їх  навчання  
за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на 
території України чи поза її межами.  

8.3. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати 
академічних стипендій:  

1) аспірантам і докторантам;  
2) раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;  
3) перед особами, які є іноземцями і навчаються в університеті 

відповідно до  міжнародних  договорів  України  або  актів  Кабінету  Міністрів  
України,  і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених 
документів;  

4)  перед  особами,  призваними  на  військову  службу  у  зв’язку  з 
оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, 
яким  виплачується  стипендія  у  розмірі,  встановленому  за  результатами 
навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;  

5)  перед  особами,  які  протягом  попереднього  навчального  семестру 
отримували  академічну  стипендію  і  внаслідок  тимчасової  непрацездатності, 
підтвердженої  довідкою  закладу  охорони  здоров’я,  не  склали  підсумковий 
семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі 
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призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, 
якщо  здійснюється  перерахунок  коштів  та  виплата  академічної  стипендії  у 
повному обсязі за попередні місяці,  

6)  перед  студентами,  які,  реалізуючи  право  на  академічну  
мобільність, перебували на навчанні в іншому навчальному закладі понад один 
семестр і ліквідували  академічну  заборгованість  до  закінчення  першого  
після повернення  до  університету  семестрового  контролю  згідно  з  
навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю і щодо яких 
стипендіальною комісією  прийнято  позитивне  рішення  стосовно  виплати  у  
повному  обсязі академічної  стипендії,  яка  не  була  виплачена  за  весь  
період  їх  навчання  за програмою академічної мобільності в іншому 
навчальному закладі на території України чи поза її межами;  

7)  щодо  заборгованості  з  виплати  стипендій,  яка  не  була  виплачена  
на початок поточного місяця.  
          8.4 При  розрахунку  стипендіального  фонду  враховується  припинення 
зобов’язань  із  виплати  академічних  стипендій  здобувачам  вищої  освіти  у 
встановлених законодавством випадках.  

8.5.  До  зобов’язань  із  виплати  академічних  стипендій  студентам, 
сформованих у поточному місяці, належать:  

1)  сформовані  в  поточному  місяці  на  основі  рейтингу  успішності 
студентів  за  результатами  семестрового  контролю  до  місяця,  в  якому 
закінчується  складання  наступного  семестрового  контролю  або  закінчення 
навчання включно, або на поточний місяць;  

2)  сформовані  в  поточному  місяці  перед  особами,  які  мають  право  
на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної 
заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного 
семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний 
місяць;  

3)  сформовані  в  поточному  місяці  перед  особами,  які  були  раніше 
призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким 
студентам  було  призначено  академічну  стипендію  за  результатами 
семестрового  контролю,  який  передував  перериванню  навчання,  до  місяця 
завершення  наступного  семестрового  контролю  включно  або  завершення 
навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.  

8.6 Лімітом стипендіатів є частка  студентів денної форми навчання, 
які навчаються  за  державним  замовленням  в  ХНАДУ за  певним  напрямом 
підготовки  (спеціальністю),  і  набувають  право  на  призначення  академічної 
стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно 
або завершення навчання.  

8.7. Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:  
1) загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх факультетів,  курсів  

та  напрямів підготовки  (спеціальностей)  ліміт  стипендіатів,  яким  буде  
призначатися академічна стипендія за результатами підсумкового 
семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового балу, 
включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні та стипендію, 
засновану Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України;  
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 2) ліміт стипендіатів-відмінників, яким призначатиметься академічна 
стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового 
балу, – може бути різним для факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів 
підготовки) і затверджується рішенням Стипендіальної комісії»  
Підпункт 2 пункту 8.7 в редакції наказу по ХНАДУ від 01.02.2018 № 14; 

3)  ліміт  першокурсників-стипендіатів  –  однаковий  для  всіх    
факультетів та напрямів підготовки (спеціальностей);  

4)  ліміт  стипендіатів,  які  зараховані  на  перший  рік  навчання  за  
рівнями вищої  освіти  “бакалавр”  або  “магістр”,  і  яким  до  першого  
семестрового контролю  буде  призначатися  академічна  стипендія  на  
підставі  конкурсного балу, здобутого під час вступу до університету.  

8.8.  Загальний  ліміт  стипендіатів  встановлюється  Вченою  радою 
ХНАДУ  перед  початком  підведення  підсумків  кожного  семестрового 
контролю  з  урахуванням  видатків  на  стипендіальне  забезпечення, 
затверджених університету у встановленому порядку.  

8.9.  Ліміт  першокурсників-стипендіатів  встановлюється  до  1  липня 
попереднього навчального року на рівні загального ліміту стипендіатів.  

8.10. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у діапазоні від 40 до 
45 відсотків  кількості  студентів  денної  форми  навчання,  які  навчаються  за 
державним  замовленням  на  відповідному  факультеті, курсі, за  певним  
напрямом підготовки  (спеціальністю)  станом  на  перше  число  місяця,  
наступного  за датою закінчення семестрового контролю згідно з відповідними 
навчальними планами.  

8.11 Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію 
за  особливі  успіхи  в  навчанні)  визначається  стипендіальною  комісією  на  
відповідному  факультеті, курсі  за  певною  спеціальністю  (напрямом  
підготовки)  шляхом округлення  до  цілого  числа  в  бік  зменшення  добутку  
ліміту  стипендіатів  на фактичну  кількість  студентів  денної  форми  навчання,  
які  навчаються  за державним замовленням на відповідному факультеті,    
курсі  за  певним напрямом  підготовки  (спеціальністю)  станом  на  перше  
число  місяця, наступного  за  датою  закінчення  семестрового  контролю  або  
приступили  до навчання через десять днів після його початку (для 
першокурсників).   

8.12 Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення 
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення 
до  навчання  студентів  після  академічної  відпустки  з  медичних  підстав,  по 
закінченню  відпустки  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами,  з  догляду  за 
дитиною,  а  також  раніше  призваним  на  військову  службу  у  зв’язку  з 
оголошенням  мобілізації,  оскільки  призначення  академічних  стипендій  цим 
категоріям  студентів  не  може  бути  підставою  для  перегляду  рішень  про 
призначення академічних стипендій іншим особам.  

8.13 Реєстр стипендіатів із числа аспірантів і докторантів формує і подає 
на затвердження стипендіальній комісії ХНАДУ завідувач аспірантурою.  

8.14 Визначення рейтингових балів і формування рейтингів студентів за 
результатами  підсумкового  семестрового  контролю  та  підготовку  реєстру 
стипендіатів  із  числа  здобувачів  вищої  освіти  для  затвердження  
стипендіальною комісією ХНАДУ здійснюють рейтингові комісії факультетів.  
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8.15  Визначення  рейтингових  балів  і  формування  рейтингу успішності 
студентів факультету здійснюється в порядку, позначеному в розділі 9 цього 
Стандарту.  

8.16  Загальна  кількість  стипендіатів,  яким  призначається  академічна 
стипендія  за  особливі  успіхи  в  навчанні,  визначається  Стипендіальною 
комісією на  відповідному факультету,  курсі за певним напрямом підготовки 
(спеціальністю) шляхом округлення до цілого  числа  в  бік  зменшення  добутку  
ліміту  стипендіатів на  фактичну кількість  студентів  денної  форми  навчання,  
які  навчаються  за  державним замовленням  на  відповідному факультеті, 
курсі  за  певним  напрямом  підготовки (спеціальністю)  станом  на  перше  
число  місяця,  наступного  за  датою закінчення семестрового контролю або 
приступили до навчання через десять днів після його початку (для 
першокурсників).  

8.17 У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному факультеті, курсі за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість 
стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У 
разі наявності тільки двох осіб на одному факультеті, курсі за певною  
спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість стипендіатів 
складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів 
встановлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності.  

Пункт 8.18 виключено наказом по ХНАДУ від 03.04.2017 № 42   
8.19 З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення 

ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням 
стипендіальної комісії ХНАДУ строком на один місяць з наданням права 
окремим студентам на призначення академічної стипендії (зміну академічної 
стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному 
місяці.   

8.20  Заступники деканів готують  рейтинги  студентів,  які  навчаються  
на  відповідному факультеті,  курсі  за  певним  напрямом  підготовки  
(спеціальністю)  упорядковані  від більшого до меншого рейтингового  балу,  і  
подають  на  затвердження  рейтинговій комісії факультету пропозиції щодо 
кількості стипендіатів, рейтингів студентів та реєстру стипендіатів із числа 
студентів.  

8.21 В реєстрі стипендіатів мають бути  зазначені, зокрема, стипендіати, 
які  отримують  стипендії  за  особливі  успіхи  у  навчанні,  та  стипендіати,  які 
отримують  стипендії,  засновані  Президентом  України,  Верховною  Радою 
України, Кабінетом Міністрів України.  

8.22.  Стипендіальна  комісія  ХНАДУ, утворена відповідно до пункту 4.9 
цього Стандарту, розглядає  і  подає  на  затвердження  ректору реєстр осіб, 
яким призначаються академічні стипендії.  

8.23  Особам,  які  здобувають  вищу  освіту  в  ХНАДУ,  стипендії 
призначаються  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 Стандарті.  

8.24 У разі зарахування на навчання аспірантів, докторантів з дати, яка 
не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія 
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виплачується  у  сумі,  пропорційній  кількості  календарних  днів,  які 
залишаються до закінчення такого місяця.  

 
9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
9.1  В межах коштів, передбачених стипендіальним фондом 

університету, розрахованим відповідно до розділу 8 цього Стандарту, 
академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, що 
складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів 
навчальних досягнень. 

9.2 Порядок формування рейтингу успішності студентів ХНАДУ 
встановлюється Стандартом СТВНЗ 53.1-0:2016 «Про рейтинговий рівень 
здобувачів вищої освіти ХНАДУ», затверджений рішенням Вченої ради від 23 
грудня 2016 року та введений в дію наказом ректора від 26 грудня 2016 № 164. 

Пункти 9.3, 9.4, 9.5 виключено наказом по ХНАДУ від 03.04.2017 № 42 
  
10 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
10 За цим Стандартом на керівників наступних структурних підрозділів 

покладається наступна відповідальність: 
10.1 На планово-фінансовий підрозділ  бухгалтерської служби – за 

підготовку проекту наказу про розмір стипендій в разі їх зміни постановою 
Кабінету міністрів України 

10.2 На навчальний відділ - за своєчасну підготовку проекту наказу по 
ХНАДУ щодо призначення персональних та іменних стипендій. 

10.3 На аспірантуру - за своєчасну підготовку проекту наказу по ХНАДУ 
щодо призначення стипендій аспірантам, докторантам та встановлення 
надбавок докторантам. 

10.4 На приймальну комісію ХНАДУ - за підтвердження відповідності 
копій документів примірникам, в тому числі тих, що підтверджують  право 
студента  на  отримання  пільг  та гарантій     на     стипендіальне     
забезпечення,  виданих     згідно з нормативно-правовими актами, при вступі 
студента в ХНАДУ.  

10.5 На деканати: 
- за організацію семестрового  контролю за навчанням студентів; 
- за організацію роботи рейтингової комісії;  
- за своєчасну підготовку проекту наказу по ХНАДУ щодо складання 

реєстру стипендіатів усіх рівнів, поновлення, переведення, відрахування 
студентів відповідного факультету; 

- за достовірність документів,  що  підтверджують  право студента  на  
отримання  пільг  та гарантій     на     стипендіальне     забезпечення     згідно    
з нормативно-правовими актами, в ході навчання в ХНАДУ; 

- за своєчасність передачі особових справ та копій документів, що  
підтверджують  право     студента      на      отримання      пільг      та     гарантій     
на стипендіальне     забезпечення     згідно    з нормативно-правовими актами 
до відділу кадрів ХНАДУ та відповідальній особі ХНАДУ, яка корегує 
взаємовідносини з органами соціального захисту місцевого самоврядування. 

10.6 На відділ кадрів - за збереження в особистих справах студентів 
документів, що  підтверджують  право студента  на  отримання  пільг  та 
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гарантій     на  стипендіальне     забезпечення     згідно    з нормативно-
правовими актами. 

10.7 На бухгалтерію ХНАДУ  - за своєчасне перерахування коштів на 
індивідуальні рахунки студентів через відділення банків, з якими студент уклав 
угоду на відкриття такого рахунку. 

10.8 На інформаційно-обчислювальний центр – за оприлюднення 
реєстру стипендіатів ХНАДУ за встановленими формами у відповідності до 
законодавства. 

10.9 На відповідальну особу, призначену відповідно до пункту 7.11 цього 
Стандарту, - за своєчасність та повноту документів, передбачених нормативно-
правовими актами щодо призначення соціальної стипендії студентам ХНАДУ, 
що передаються підрозділу з питань соціального захисту населення Київської 
районної у місті Харкові ради. 
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