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         1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України „Про 
вищу освіту” від 17.01.2002р. № 2984-III та постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2004р. № 882 „Питання стипендіального забезпечення” (із 
змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 15.02.2006р. № 150, від 
15.02.2006р. № 157, від 05.03.2008р. № 165, від 07.09.2011р. № 983, від 
07.03.2012р. №177) . 

         2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 
навчанні, участь у громадський, спортивній та науковій діяльності 
університет використовує до 10 відсотків коштів, передбачених для виплати 
стипендій, для надання  учням, студентам, аспірантам і докторантам, які 
навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та 
преміювання.    
 
          3. Матеріальна допомога та преміювання учнів, студентів, аспірантів і 
докторантів може здійснюватися за рахунок загального або спеціального 
фонду кошторису. 
 
 4. Відокремленим підрозділам, які входять в структуру університету, 
делеговані повноваження щодо прийняття рішень про надання матеріальної 
допомоги та преміювання учнів та студентів відповідних підрозділів. 
 
          5. Надання   матеріальної   допомоги   здійснюється  відповідно до 
рішення стипендіальної комісії університету за поданням робочих 
стипендіальних комісії факультету або відокремлених підрозділів (коледжі та 
технікум),  та за погодженням з профбюро первинної профспілкової 
організації відповідного факультету, коледжу або технікуму на підставі 
особистої заяви учня, студента, аспіранта, докторанта. Рішення оголошується 
наказом ректора університету, для відокремлених підрозділів – наказом 
директора відокремленого підрозділу.  
 
        6. Максимальні розміри матеріальної допомоги, яка може надаватися 
учням, студентам, аспірантам, докторантам становлять: 

 
       - учням та студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишились без батьків -   в  розмірі соціальної стипендії, яку 
вони отримуть, один раз на  рік; 

    
        -  учням та студентам в разі народження дитини – в  розмірі двох  
мінімальних ординарних  (звичайних)  стипендій одноразово; 

 
        -  аспірантам і докторантам в разі народження дитини – в розмірі 
мінімальної    стипендії аспіранта або докторанта одноразово. 
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        Матеріальна допомога в інших випадках: 

 
           - учням та студентам – в  розмір мінімальної ординарної (звичайної)  
стипендії один раз на рік; 
           -   аспірантам – в розмірі  мінімальної    стипендії аспіранта один раз на   
рік; 
           -   докторантам – не більше розміру оклада доцента  один раз на рік. 

  
          7. Преміювання  учнів, студентів, аспірантів і докторантів  
здійснюється відповідно до наказу ректора, директора відокремленого 
підрозділу  за поданням стипендіальної комісії  факультету  або 
відокремлених підроділів (коледжі та технікум) та за погодженням: 
  
         -  за успіхи у навчанні, участь у громадський, спортивній та культурній 
роботі – з першим проректором, для відокремлених підрозділів –
заступником директора відокремленого підрозділу; 
         - за успіхи у науковій роботі – з проректором з наукової роботи.  

 
           8.   Максимальний розмір премії становить: 

-  учням, студентам  –  не   більше     розміру        мінімальної       
ординарної  (звичайної)  стипендії; 

     -  аспірантам   –   не   більше             розміру   мінімальної  стипендії             
           аспіранта; 

    -  докторантам – не більше розміру окладу доцента. 
 
8. Преміювання учнів, студентів відокремлених підрозділів 

здійснюється  відповідно до рішення стипендіальної комісії відділення   за 
поданням куратора групи та за погодженням з заступником директора з 
виховної роботи, головним бухгалтером. Рішення оголошується наказом 
директора коледжу.  Розмір премії визначається рішенням стипендіальної 
комісії відділення  за погодженням з заступником директора з виховної 
роботи в межах стипендіального фонду, який затверджено кошторисом. 
 
 9. Підставами для преміювання учнів, студентів, аспірантів та 
докторантів є наступні критерії: 
 
№ з/п Підстава для преміювання Граничний розмір 

премії 
1 2 3 

I. За зайняття призових місць на державному та міжнародному рівнях 
1.1 II тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади 
В розмірі однієї 

ординарної (звичайної)  
стипендії 

1 2 3 
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1.2 Всеукраїнський конкурс студентських 
науково-дослідних робіт 

В розмірі однієї 
ординарної (звичайної)  

стипендії 1.3 Чемпіонати України, Світу та Європи з видів 
спорту 

1.4 Всеукраїнський конкурс колективів 
художньої самодіяльності 

1.5 IV тур Всеукраїнської учнівської олімпіади 
 

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії відділення  за 
погодженням з заступником 
директора з виховної роботи 

в межах стипендіального 
фонду, який затверджено 

кошторисом. 
II. За зайняття призових місць на обласному рівні 

2.1 Чемпіонати області з видів спорту В розмірі 50% ординарної 
(звичайної)  стипендії 2.2 Обласний конкурс колективів художньої 

самодіяльності 
2.3 III тур Всеукраїнської учнівської олімпіади Розмір премії визначається 

рішенням стипендіальної 
комісії відділення  за 

погодженням з заступником 
директора з виховної роботи 

в межах стипендіального 
фонду, який затверджено 

кошторисом. 

2.4 Чемпіонати області з видів спорту серед ВНЗ 
І – ІІ рівнів акредитації 

2.5 Обласні конкурси та олімпіади серед ВНЗ І – 
ІІ рівнів акредитації 

IIІ. За зайняття призових місць на місцевому рівні 
3.1 ІІ тур Всеукраїнської учнівської олімпіади Розмір премії визначається 

рішенням стипендіальної 
комісії відділення  за 

погодженням з заступником 
директора з виховної роботи 

в межах стипендіального 
фонду, який затверджено 

кошторисом. 

3.2 Чемпіонати міста (регіону) з видів спорту 
серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. 

3.3 Міські (регіональні) конкурси та олімпіади 
серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. 

 
3.4 

За високі показники в навчанні, активну 
участь у громадському житті відокремленого 
підрозділу 

IV.За досягнення визнаних показників під час навчання та участь в громадській 
роботі 

4.1 За виконання обов’язків протягом 
навчального року голови молодіжного 
студентського парламенту університету 

В розмірі однієї 
ординарної (звичайної)  

стипендії 4.2 Присвоєння спортивного звання – майстер 
спорту України (міжнародний майстер) 

4.3 За виконання обов’язків протягом 
навчального року голови молодіжного 
студентського парламенту факультету, 
відокремленого підрозділу, учнівського 
органу самоврядування. 

В розмірі 50% ординарної 
(звичайної)  стипендії 
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