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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ ректора університету  

від 14.04.2015 року  № 107-ОД 

Нормативна база. 

• Постанова Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. № 882 “Про порядок 

призначення та виплати стипендій” із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів № 150 (150-2006-п) від 15.02.2006, № 157 (157-2006-п) від 

15.02.2006, № 165 (165-2008-п) від 05.03.2008; постанови Кабінету Міністрів 

від 28 жовтня 1994 р. № 744 “Про порядок призначення стипендій 

Президента України” та наказу Міністерства освіти і науки України “Про 

порядок відбору кандидатур для призначення стипендій Президента України та 
стипендій Верховної Ради” від 21.02.2002 № 77.  

• Постанова Кабінету Міністрів від 12липня 2004 р. № 882 “Про порядок 

призначення та виплати стипендій” із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів № 150 (150-2006-п) від 15.02.2006, № 157 (157-2006-п) від 

15.02.2006, № 165 (165-2008-п) від 05.03.2008; Постанови Верховної Ради 

України від 5 червня1996 р. № 226/96–ВР “Про заснування іменних стипендій 

Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” та наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про порядок відбору 

кандидатур для призначення стипендій Президента України та стипендій 

Верховної Ради” від 21.02.2002 № 77. 

• Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації № 

236 від 03.07.2007 року та загального положення “Про порядок призначення 

стипендії голови Запорізької обласної державної адміністрації”. 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 1  лютого 1995  року  N 82( 82-

95-п ) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 211 від 23.03.95 N 771 

від 28.09.95 N 882 від 12.07.2004 ) ( У назві і тексті постанови слово "стипендії" 

в усіх відмінках замінено словами "академічні стипендії" у відповідному 

відмінку згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004"Про заснування 

академічної стипендії імені М.О. Посмітного у вищих  

сільськогосподарських  навчальних закладах",  

• Постанова Кабінету Міністрів України від  22  лютого  2006 року N 209( 

209-2006-п ) "Про академічну  стипендію  імені  М.С.Грушевського  для  

студентів  та аспірантів  вищих  навчальних закладів" 

 

Загальна частина 

1. Іменні академічних стипендії призначаються студентам денної форми 

навчання, які найбільше відзначилися у навчанні, науковій, громадській роботі 
та інших сферах студентського життя. 

До іменних стипендій належить: 

- академічна стипендія Президента України; 

- академічна стипендія Верховної Ради України; 

- академічна стипендія Запорізької обласної державної адміністрації; 
- академічна стипендія Запорізької обласної ради; 



- академічна стипендія імені  М.О. Посмітного; 

- академічна стипендія імені  М.С. Грушевського; 

2. Іменні академічні стипендії призначаються відповідно до “Положень 

про призначення...”, одночасно може бути призначено не більше двох іменних 

академічних стипендій. 

3. Квота надання іменних академічних стипендій факультетам 

встановлюється рішенням ректорату університету відповідно до “Положень про 

призначення ...” цих стипендій в січні та червні щорічно. 

4. Клопотання подається деканами факультетів з урахуванням 

рекомендацій органів студентського самоврядування та за рішенням вченої 
ради факультету, затверджується на Вченій раді університету після погодження 

з першим проректором, проректором з навчально-педагогічної роботи.  

5. Іменні академічні стипендії призначаються двічі на рік (у лютому та 

липні) за результатами відповідних сесій, та підтверджуються поточною 

успішністю та досягненнями у відповідних напрямках діяльності. 
6. Можливе дострокове скасування рішення про призначення іменної 

академічної стипендії у разі порушення стипендіатом навчальної дисципліни, 

виїзду за кордон на навчання на термін понад два місяці або з інших причин, 

крім випадків, коли навчання за кордоном здійснюється за направленням 

навчального закладу. Скасування здійснюється за поданням навчального 

закладу з наступним додатковим призначенням іменних стипендій у межах 

встановленої квоти іншим студентам. 

Порядок скасування та додаткового призначення іменних академічних 

стипендій є аналогічним до порядку їх призначення. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення іменної академічної стипендії Президента України 

студентам Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

1.Загальні положення 

1.1 Академічна стипендія Президента України призначається студентам 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою створення більш 

сприятливих умов для здобуття молоддю вищої освіти і відзначення найбільш 

обдарованих студентів. 

 

2. Умови і критерії призначення академічної стипендії Президента 

України 

2.1 Академічна стипендія Президента України призначається студентам-

відмінникам ТДАТУ, які крім успішного навчання досягли особливих успіхів і 
досягнень на рівні області або України в різних сферах діяльності – науці, 
громадській діяльності, культурі, мистецтві, спорті, і цим сприяли піднесенню 

престижу ТДАТУ. 

2.2 Кандидатами на здобуття академічної стипендії Президента України 

можуть бути студенти, які навчаються на третьому і наступних курсах. 



2.3 Академічна стипендія Президента України може надаватися лише 

студентам, які навчаються за бюджетною формою навчання. 

2.4 Академічна стипендії Президента України призначається студентам 

двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії з першого числа місяця, що 

настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на 

період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

2.5 Позбавлення студентів ТДАТУ академічної стипендії Президента 

України за вчинок не сумісний із статусом студента академії може бути 

здійснено рішенням Вченої ради ТДАТУ за умови затвердження його 

Міністерством освіти, науки молоді і спорту України. 

 

3. Порядок призначення академічної стипендії Президента України 

студентам ТДАТУ 

3.1. Після отримання квоти від центральних органів виконавчої влади для 

призначення академічної стипендії Президента України ректором ТДАТУ 

оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед студентів 

структурних підрозділів університету. 

3.2. Кандидатури студентів на призначення академічної стипендії 
Президента України можуть висуватися Студентською радою ТДАТУ, 

профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або самовисуванням. 

Стипендіальні комісії факультетів розглядають всі кандидатури, Вчені ради 

факультетів затверджують їх. 

3.3. Визначені кандидатури на призначення академічної стипендії 
Президента України з числа студентів ТДАТУ  приймаються Вченою радою 

університету,затверджуються ректором і подаються Міністерству освіти і науки 

України у такі терміни до 15 лютого і до 15 липня поточного року. 

 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія Президента України виплачується за рахунок 

стипендіального фонду ТДАТУ . 

4.2 Академічна стипендія Президента України виплачується студентам 

академії після наказу про призначення з першого числа місяця, що настає після 

закінчення екзаменаційної сесії. 
4.3 Академічна стипендія Президента України виплачується студентам 

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, спеціаліст“, 

“магістр у розмірі передбачених коштів на фінансування стипендії. 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради України 

студентам Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

1. Загальні положення 

Академічна стипендія Верховної Ради України призначається студентам 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою створення більш 



сприятливих умов для здобуття молоддю вищої освіти і відзначення найбільш 

обдарованих студентів. 

 

2. Умови і критерії призначення академічної стипендії Верховної 

Ради України 

2.1 Академічна стипендія Верховної Ради України призначається 

студентам-відмінникам, які крім успішного навчання мають особливі успіхи і 
значні досягнення в суспільно-громадській роботі не тільки університету, але 

області і України. 

2.2 Кандидатами на здобуття академічної стипендії Верховної Ради 

України можуть бути студенти, які навчаються на третьому і наступних курсах. 

2.3 Академічна стипендія Верховної Ради може надаватися лише 

студентам,які навчаються за бюджетною формою навчання. 

2.4 Призначення академічної стипендії Верховної Ради здійснюється 

щорічно на один навчальний рік за результатами семестрового контролю. 

2.5 Позбавлення студентів ТДАТУ академічної стипендії Верховної Ради 

України може бути здійснено рішенням Вченої Ради 

університету,затвердженим Міністерством освіти і науки молоді та спорту 

України, за вчинок несумісний із статусом студента університету. 

 

3. Порядок призначення академічної стипендії Верховної Ради 

України студентам ТДАТУ 

3.1 Після отримання від центральних органів виконавчої влади квоти для 

призначення академічної стипендії Верховної Ради України ректором ТДАТУ 

оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед студентів 

університету. 

3.2 Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ,профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням. Стипендіальні комісії факультетів розглядають всі 
кандидатури, Вчені ради факультетів затверджують їх. 

3.3 Визначені кандидатури на призначення академічної стипендії 
Верховної Ради України із числа студентів ТДАТУ приймаються Вченою 

Радою університету, затверджуються ректором і подаються Міністерству освіти 

і науки України до 15 липня поточного року. 

 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія Верховної Ради України виплачуються з 
стипендіального фонду ТДАТУ. 

4.2 Академічна стипендія Верховної Ради України виплачується 

студентам університету після розпорядження про її призначення з першого 

числа місяця,що настає після закінчення екзаменаційної сесії. 
4.4 Академічна стипендія Верховної Ради України виплачується 

студентам які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, 

“спеціаліст“, “магістр” у розмірі передбачених коштів на фінансування 

стипендії.  



ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України 

студентам Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

1. Загальні положення 

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається 

студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів з метою підвищення якості 
надання вищої освіти в Україні та відзначення найбільш обдарованих студентів. 

 

2. Умови і критерії призначення академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України студентам ТДАТУ 

2.1 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається 

студентам-відмінникам, які крім успішного навчання досягли особливих 

успіхів в науково-дослідницькій діяльності, в різних сферах суспільного життя 

– соціальній, виробничій, економічній, і цим сприяють розвитку науки, а також 

престижу ТДАТУ. 

2.2 Кандидатами на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України можуть бути студенти, які навчаються на третьому і наступних курсах. 

2.3 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України може надаватися 

лише студентам, які навчаються за бюджетною формою навчання. 

2.4 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України 

призначається:студентам двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії з 
першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю. 

2.5 Позбавлення студентів ТДАТУ академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України може бути здійснено рішенням Вченої ради 

університету,затвердженим Міністерством освіти і науки України, за вчинок 

несумісний із статусом студента університету. 

 

3. Порядок призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 

України студентам ТДАТУ 

3.1Після отримання від центральних органів виконавчої влади квоти для 

призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України ректором 

ТДАТУ оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед студентів 

структурних підрозділів університету. 

3.2Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ, профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням. Стипендіальні комісії факультетів розглядають всі 
кандидатури, Вчені ради факультетів затверджують їх. 

3.3Визначені кандидатури на призначення академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України із числа студентів ТДАТУ приймаються Вченою радою 

університету, затверджуються ректором і подаються Міністерству освіти і 
науки України у термін до 15 лютого і до 15 липня поточного навчального 

року. 



4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України виплачується за 

рахунок стипендіального фонду ТДАТУ. 

4.2 Академічна стипендії Кабінету Міністрів України виплачуються 

студентам університету після розпорядження про їх призначення з першого 

числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії. 
4.3 Академічна стипендія Кабінету Міністрів України виплачується 

студентам які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, 

“спеціаліст“, “магістр” у розмірі передбачених коштів на фінансування 

стипендії. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення іменної академічної стипендії голови Запорізької 

обласної державної адміністрації студентам ТДАТУ 

 

1. Загальні положення 

Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації, яка є іменною, надається студентам вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації для підтримки талановитої студентської молоді міста 
та області, творчого професійного розвитку майбутніх фахівців, формуванню 

регіонального патріотизму. 

 

2. Умови і критерії призначення іменної академічної стипендії голови 

Запорізької обласної державної адміністрації 

2.1 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації призначається студентам-відмінникам 2-5 курсів всіх 

спеціальностей денної форми навчання, за визначні успіхи у навчанні,науковій 

роботі і громадському житті академії та Запорізького регіону. 

2.2 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації призначається за встановленою квотою. 

2.3 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації призначається двічі на рік, за результатами семестрового 

контролю, підтверджується поточною успішністю та досягненнями по 

вищезазначених напрямках діяльності. 
2.4 Позбавлення або припинення виплати академічної стипендії голови 

Запорізької обласної державної адміністрації може бути здійснено за рішенням 

Вченої ради ТДАТУ за умови затвердження його Запорізькою обласною 

державною адміністрацією в разі порушення стипендіатом навчальної 
дисципліни, вчинок не сумісний зі статусом студента, у разі відрахування 

студента із академії або виїзду за кордон та з інших причин. 

 

3. Порядок подання та затвердження кандидатур для призначення 

іменної академічної стипендії голови Запорізької обласної державної 

адміністрації 



3.1 Для призначення академічної стипендії голови Запорізької обласної 
державної адміністрації ректором ЗДІА оголошується конкурс на здобуття 

зазначеної стипендії серед студентів академії. 
3.2 Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ,профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням студента і подаються до стипендіальних комісій факультетів. 

Всі кандидатури затверджуються вченими радами факультетів. 

3.2 Визначена кандидатура на призначення академічної стипендії голови 

Запорізької обласної державної адміністрації приймається Вченою радою 

ТДАТУ і подається у Запорізьку обласну державну адміністрацію до 15 лютого 

та 15 липня. 

3.3 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації виплачується протягом десяти місяців з вересня по червень 

місяць. 

3.4 На підставі рішення голови Запорізької обласної державної 
адміністрації надається сертифікат про надання академічної стипендії голови 

Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації виплачується з обласного бюджету. 

4.2 Отримувати іменну академічна стипендію голови Запорізької обласної 
державної адміністрації можуть студенти, що навчаються як за бюджетною, так 

і контрактною формою навчання. 

4.3 Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації виплачується щомісяця у розмірі передбачених коштів на 

фінансування стипендії. 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення іменної академічної стипендії голови Запорізької 

обласної ради студентам ТДАТУ 

 

1. Загальні положення 

Академічна стипендія голови Запорізької обласної державної 
адміністрації, яка є іменною, надається студентам вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації для підтримки талановитої студентської молоді міста 
та області, творчого професійного розвитку майбутніх фахівців, формуванню 

регіонального патріотизму. 

 

2. Умови і критерії призначення іменної академічної стипендії голови 

Запорізької обласної ради  

2.1 Умови і критерії призначення іменної академічної стипендії голови 

Запорізької обласної ради  

2.2 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради  

призначається студентам-відмінникам 2-5 курсів всіх спеціальностей денної 



форми навчання, за визначні успіхи у навчанні, науковій роботі і громадському 

житті університету та Запорізького регіону. 

2.3 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради призначається 

за встановленою квотою. 

2.4 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради призначається 

двічі на рік, за результатами семестрового контролю, підтверджується 

поточною успішністю та досягненнями по вищезазначених напрямках 

діяльності. 
2.5 Позбавлення або припинення виплати академічної стипендії голови 

Запорізької обласної ради може бути здійснено за рішенням Вченої ради 

ТДАТУ за умови затвердження його Запорізькою обласною державною 

адміністрацією в разі порушення стипендіатом навчальної дисципліни, вчинок 

не сумісний зі статусом студента, у разі відрахування студента із університету 

або виїзду за кордон та з інших причин 

 

3. Порядок подання та затвердження кандидатур для призначення 

іменної академічної стипендії голови Запорізької обласної ради  

3.1 Порядок подання та затвердження кандидатур для призначення 

іменної академічної стипендії голови Запорізької обласної державної 
адміністрації. 

3.2 Для призначення академічної стипендії голови Запорізької обласної 
державної адміністрації ректором ТДАТУ оголошується конкурс на здобуття 

зазначеної стипендії серед студентів університету. 

3.3 Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ, профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням студента і подаються до стипендіальних комісій факультетів. 

Всі кандидатури затверджуються вченими радами факультетів. 

3.4 Визначена кандидатура на призначення академічної стипендії голови 

Запорізької обласної державної адміністрації приймається Вченою радою 

ТДАТУ і подається у Запорізьку обласну ради до 15 лютого та 15 липня. 

3.5 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради  виплачується 

протягом десяти місяців з вересня по червень місяць. 

3.6 На підставі рішення голови Запорізької обласної державної 
адміністрації надається сертифікат про надання академічної стипендії голови 

Запорізької обласної ради.  

 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради  виплачується 

з обласного бюджету. 

4.2 Отримувати іменну академічна стипендію голови Запорізької обласної 
державної адміністрації можуть студенти, що навчаються як за бюджетною, так 

і контрактною формою навчання. 

4.3 Академічна стипендія голови Запорізької обласної ради  виплачується 

щомісяця у розмірі передбачених коштів на фінансування стипендії. 
 



ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення іменної академічної стипендії імені М.О. Посмітного 

студентам ТДАТУ 

 

1. Загальні положення 

Академічні стипендії імені М.О. Посмітного призначаються студентам 

агрономічних факультетів (відділень) вищих сільськогосподарських 

навчальних закладів I-IV рівня акредитації системи Мінсільгосппроду, які 
найбільш відзначались у навчанні та науково-технічній творчості, починаючи з 
третього курсу. Обов'язковими умовами призначення зазначених академічних 

стипендій є високий рівень теоретичної і практичної підготовки студентів 

денної форми навчання, їх активна участь в громадському житті вищого 

навчального закладу. 

2. Умови і критерії призначення іменної академічної стипендії імені  

М.О. Посмітного 

2.1 Висунення кандидатів на отримання академічної стипендії імені М.О. 

Посмітного провадиться вченими (педагогічними) радами вищих 

сільськогосподарських навчальних закладів. 

2.2 Призначення академічної стипендії імені М.О. Посмітного студентам 

вищих сільськогосподарських навчальних закладів здійснюється двічі на рік за 
результатами екзаменаційних сесій наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства. 

2.3 Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на здобуття 

академічної стипендії імені М.О. Посмітного, надсилає протягом місяця до 

Міністерства аграрної політики та продовольства мотивоване подання після 

закінчення екзаменаційної сесії, в якому відзначається успішність (за 

підсумками сесії) кандидата, участь в студентській дослідній роботі та в 

громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання 

вченої ради ТДАТУ про висунення кандидата на здобуття академічної стипендії 
імені М.О. Посмітного. 

2.4 Позбавлення студента академічної стипендії імені М.О. Посмітного 

може бути здійснене рішенням вченої ради ТДАТУ за затвердженням його 

Міністерством аграрної політики та продовольства. 

 

3. Порядок подання та затвердження кандидатур для призначення 

іменної академічної стипендії імені М.О. Посмітного  

3.1Для призначення академічної стипендії імені М.О. Посмітного 

ректором ТДАТУ оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед 

студентів університету. 

3.2Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ, профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням студента і подаються до стипендіальних комісій факультетів. 

Всі кандидатури затверджуються вченими радами факультетів. 



3.3Визначена кандидатура на призначення академічної стипендії імені 
М.О. Посмітного приймається Вченою радою ТДАТУ і подається у 

Міністерство аграрної політики та продовольства до 15 лютого та 15 липня. 

3.4Академічна стипендія імені М.О. Посмітного виплачується протягом 

десяти місяців з вересня по червень місяць. 

 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічні стипендії імені М.О. Посмітного виплачуються вищими 

навчальними закладами у межах загального стипендіального фонду після 

отримання наказу про їх призначення і нараховуються з першого числа місяця, 

що настає після закінчення екзаменаційної сесії. 
4.2 Отримувати іменну академічну стипендію імені М.О. Посмітного 

можуть студенти, що навчаються як за бюджетною, так і контрактною формою 

навчання. 

4.3 Академічна стипендія імені М.О. Посмітного виплачується щомісяця 

у розмірі передбачених коштів на фінансування стипендії. 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну стипендію імені М.С. Грушевського 

для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів 

 

1. Загальні положення 

Академічна стипендія імені  М.С. Грушевського призначається студентам 

та аспірантам державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 
денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій 

роботі, починаючи з другого курсу.  

 

2. Умови і критерії призначення іменної академічної стипендії 

голови Запорізької обласної ради  

2.1 Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється  

Міністерством аграрної політики та продовольства, у межах кількості 
стипендій, встановленої МОН.  

2.2 Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами 

вищих навчальних закладів. 

2.3 Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів 

здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця 

після її закінчення, аспірантам - один раз на рік наказами  Міністерства 

аграрної політики та продовольства.  

2.4 Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення 

стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної  
сесії у Міністерство аграрної політики та продовольства, мотивоване подання, в 

якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу  роботу та 

участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу  

засідання  вченої  ради  про  висунення кандидата на призначення стипендії.  



2.5 Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає 
після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у 

загальному  фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне 
забезпечення, аспірантам - з дня призначення стипендії. 

2.6 Студенти вищих навчальних  закладів  та аспіранти можуть бути 

позбавлені стипендії наказами Міністерства аграрної політики та 
продовольства, за умови подання  відповідних  рішень  Вченої ради ТДАТУ. 

 

3. Порядок подання та затвердження кандидатур для призначення 

іменної академічної стипендії імені М.С. Грушевського 

3.1 Для призначення академічної стипендії імені М.С. Грушевського 

ректором ТДАТУ оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії серед 

студентів університету. 

3.2 Кандидатури студентів можуть висуватися Студентською радою 

ТДАТУ, профкомом студентів та аспірантів, студентською групою або 

самовисуванням студента і подаються до стипендіальних комісій факультетів. 

Всі кандидатури затверджуються вченими радами факультетів. 

3.3 Визначена кандидатура на призначення академічної стипендії імені 
М.С. Грушевського приймається Вченою радою ТДАТУ і подається у 

Міністерство аграрної політики та продовольства до 15 лютого та 15 липня. 

3.4 Академічна стипендія імені М.С. Грушевського виплачується 

протягом десяти місяців з вересня по червень місяць. 

 

4. Умови та джерела фінансування 

4.1 Академічна стипендія імені М.С. Грушевського виплачується з  
бюджету. 

4.2 Отримувати іменну академічна стипендію імені М.С. Грушевського 

можуть студенти, що навчаються як за бюджетною, так і контрактною формою 

навчання. 

4.3 Академічна стипендія імені М.С. Грушевського виплачується 

щомісяця у розмірі передбачених коштів на фінансування стипендії. 
 


