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1 Загальні положення
1.1 Стипендіальна комісія університету та стипендіальні комісії
факультетів (у т. ч. Львівської філії) є колегіальними органами, що
утворюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня
2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1050).
1.2 У своїй роботі стипендіальні комісії керуються:
1) Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативноправовими актами, які визначають права та обов’язки здобувачів вищої освіти;
2) Положенням про стипендіальну комісію;
3) Положенням про порядок призначення і виплати стипендій
здобувачам вищої освіти в університеті (затвердженим наказом ректора від
16.02.17 № 06);
4) статутом Університету.
1.3 Основними завданнями стипендіальної комісії є визначення рейтингу
студентів, ліміту стипендіатів за результатами семестрового контролю та
подання
ректорові
на
затвердження
реєстру
студентів
щодо
призначення/позбавлення академічної або соціальної стипендій (у тому числі
спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення
кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній
або творчій діяльності.
1.4 До складу стипендіальної комісії університету входять:
– ректор університету – голова комісії;
– перший проректор – заступник голови;
– секретар комісії;
– члени комісії: проректор з навчальної роботи, проректор з наукової
роботи, директор відокремленого структурного підрозділу (Львівської філії),
декани факультетів, представники бухгалтерії, юридичного відділу, органів
студентського самоврядування, первинної профспілкової організації студентів.
1.5 До складу стипендіальної комісії факультету входять:
– декан факультету – голова комісії;
– секретар комісії;
– члени комісії: заступник декана, науково-педагогічні працівники,
представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової
організацій студентів.
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1.6 Кількість осіб, які представляють у стипендіальної комісії органи
студентського самоврядування та первинної профспілкової організацій,
повинна становити не менше ніж 50 відсотків її складу.
1.7 Персональний склад стипендіальної комісії затверджується наказом
ректора.
1.8 Строк повноважень стипендіальних комісій становить три навчальні
роки. Ротація (у разі потреби) членів стипендіальної комісії здійснюється за
поданням її голови та затверджується наказом ректора.
2 Організація роботи стипендіальної комісії
2.1 Формою роботи стипендіальної комісії є засідання, що проводяться не
рідше ніж тричі на рік: перед початком навчального року (для визначення
рейтингу студентів, які зараховані на перший курс), по завершенню навчальних
семестрів (згідно з графіком навчального процесу) – для визначення рейтингу
студентів за результатами відповідної екзаменаційної сесії. За потребою, може
проводитися позачергове засідання.
Рішення стипендіальної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її складу.
2.2 Дата, місце проведення та порядок денний засідання стипендіальної
комісії оголошує її секретар за три дні до засідання, шляхом розміщення
оголошення на інформаційному стенді, в системі «Лідер» або іншим способом.
2.3 Рішення стипендіальна комісія приймає простою більшістю голосів
присутніх на її засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівної
кількості голосів, голос голови є вирішальним.
2.4 Рішення стипендіальної комісії оформлюється протоколом, яке
підписують голова та секретар. Протоколи повинні зберігатися протягом всього
періоду навчання стипендіатів.
3 Поняття «ліміт стипендіатів»
3.1 Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на
призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного
семестрового контролю включно або завершення навчання.
3.2 Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:
загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх факультетів, курсів та
спеціальностей/спеціалізацій (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким
буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового
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контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну
стипендію за особливі успіхи в навчанні.
Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення
єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах
та/або факультетах за певною спеціальністю (спеціалізацією), якщо такі особи
навчаються за однаковими навчальними планами;
ліміт «відмінників» – стипендіатів, яким буде призначатись академічна
стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового
бала (може встановлюватись різний для факультетів, курсів та спеціальностей
(напрямів підготовки));
ліміт «першокурсників» – стипендіатів, які зараховані на перший рік
навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися
академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до
університету.
3.3 Ліміти стипендіатів, зміни до них затверджує вчена рада університету
за поданням стипендіальної комісії університету перед початком підведення
підсумків кожного семестрового контролю.
3.4 Стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення
раніше встановлених лімітів стипендіатів у межах коштів, затверджених
університету на виплату академічних стипендій (у діапазоні 40-45% ).
4 Повноваження стипендіальної комісії
4.1 Стипендіальна комісія Університету:
– розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати
академічних стипендій;
– визначає та подає на розгляд Вченій раді університету:
- загальний ліміт стипендіатів на черговий семестр;
- пропозиції про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів;
- реєстр студентів на призначення стипендій Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (у тому числі
іменних стипендій);
– вирішує питання за поданням стипендіальних комісій факультетів щодо:
- призначення соціальних стипендій;
- надання матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти;
- матеріального заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідницькій,
громадській, творчій та спортивній діяльності;
– позбавлення академічної або соціальної стипендії у разі відрахування
стипендіата, або надання йому у встановленому порядку перерви у навчанні
(академічної відпустки), або у випадку, коли стипендіат у рамках програми
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академічної мобільності на певний період втрачає право на отримання
стипендії;
– позбавлення академічної стипендії на тимчасовий термін (у місяцях) або
до закінчення поточного семестру та семестрового контролю у випадках
пропуску занять без поважних причин більше за 90 академічних годин (за
погодженням з органом студентського самоврядування);
– призначення стипендій особам тимчасово протягом поточного семестру
у разі вивільнення місць у рейтингу стипендіатів, що оговорено п. 3.8
«Положення про порядок призначення і виплати стипендій»;
– розглядає спірні та інші питання.
4.2 Стипендіальна комісія факультету:
– визначає рейтинг студентів у розрізі курсу, спеціальності/спеціалізації
(напряму підготовки).
У разі важливості розташування студентів у рейтингу, вища позиція
надається особі з більшим значенням складової успішності. У разі
неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення
ухвалює стипендіальна комісія;
– відповідно до п. 4.7 «Положення про порядок призначення і виплати
стипендій» затверджує значення додаткової складової рейтингу студента.
Комісія має право позбавити студента додаткових балів у випадку
порушення правил внутрішнього розпорядку, моральних етичних норм,
правил проживання в гуртожитку і т. ін.
– визначає і подає стипендіальній комісії університету на затвердження
реєстр студентів на призначення/заміну академічної або соціальної стипендії на
підставі рейтингу та поданих студентами заяв і певних документів;
– висуває та подає на розгляд Стипендіальної комісії університету
кандидатури на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України (у тому числі іменних стипендій) та подає
для розгляду та затвердження Вченій раді університету;
– готує подання до стипендіальної комісії університету щодо:
- надання матеріальної допомоги студентам з метою підвищення
життєвого рівня;
- матеріального заохочення певних студентів за успіхи в навчанні,
науково-дослідницькій, громадській, творчій та спортивній діяльності;
- позбавлення академічної або соціальної стипендії.
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Рішення Стипендіальної комісії факультету оформлюється протоколом,
який подається на розгляд Стипендіальній комісії університету для прийняття
остаточного рішення.
4.4 За поданням стипендіальної комісії університету ректор надає наказ
про призначення стипендії в разі, коли рішення стипендіальної комісії не
суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій в
університеті.
4.3 Стипендіальні комісії приймають рішення про надання матеріальної
допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
5. Порядок розгляду спірних питань

5.1. Студент, аспірант, який вважає, що в конкретних питаннях
призначення/позбавлення стипендії рішення Стипендіальної комісії факультету
порушує законодавство та діючі нормативні акти, має право звернутися з
вмотивованою заявою до Стипендіальної комісії університету.
5.2. Стипендіальна комісія університету розглядає апеляцію в термін, який
не перевищує 5-ти днів із дня отримання заяви, та повідомляє про своє рішення
заявнику.
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