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Д-104 
Соціальний захист студентів у КНТЕУ здійснюється відпо-

відно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 р. № 882 

(зі змінами). Фонд соціальної допомоги в університеті сприяє 

підвищенню життєвого рівня студентів та їх заохоченню за успіхи в 

навчанні, науковій, спортивній та громадській роботі. 
Студенти, які мають певні досягнення в навчанні, науковій 

роботі, беруть участь у громадському житті університету, можуть 

бути заохочені ректором за підтримки профкому. 

За наказом ректора та за підтримки профкому університету 

окремим категоріям студентів також надається матеріальна 
допомога. У першу чергу допомога надається: студентам-сиротам, 

інвалідам, студентам, які мають дітей, а також у разі смерті 
близьких родичів. 

Студенти КНТЕУ мають можливість відпочивати на березі 
Чорного моря на базах відпочинку «Сонячна» та «Хорли», які 
знаходяться в Херсонській області. 

Заходи, пов’язані з лікуванням та оздоровленням студентів у 

санаторно-курортних умовах, забезпечуються за участі студентського 

самоврядування та профкому університету. 

На період навчання в університеті студенти–члени профспілки 

мають можливість отримувати квитки для пільгового проїзду в 

міському транспорті та відвідання культурно-масових заходів 

(студенти-сироти – безоплатно). 

За здобутки у різних напрямках роботи студенти мають 

можливість безоплатно організовувати екскурсії до історико-

культурних місць України, відвідувати театри, музеї, кіно та інші 
місця відпочинку, дозвілля та культурного розвитку. 

У фахівців університету можна отримати конфіденційну 

та анонімну консультацію і допомогу психологічного, медичного, 

педагогічного, юридичного характеру (за інформацією звертатися 

до кім. А-346). У центральному корпусі А та студентському 

містечку є медичні пункти. Кожен студент має можливість 

скористатися послугами пральні, яка розташована на території 
студмістечка. 



До послуг студентства – вишукано оформлені дві їдальні та 
вісім кафе, в яких наявні смачні страви та напої, магазин з 

книжковою та сувенірною продукцією, побутовими товарами та 

продуктами харчування власного виробництва. 

Протягом 2012–2013 рр. проведено капітальний ремонт та 

оновлено матеріально-технічну базу двох студентських гурто-

житків, розпочато капітальний ремонт третього. Триває будів-

ництво нового гуртожитку на 550 місць. 

Гуртожитки студмістечка КНТЕУ обладнані як дротовими, 

так і бездротовим доступом до мережі Інтернет, а в навчальних 

корпусах університету студенти мають можливість безкоштовно 

працювати з ним за технологією WI-FI. На прохання студентів в 

університеті встановлено автомати прийому оплати платежів, 

зокрема поповнення рахунку мобільного зв’язку. 
 


