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Положення про порядок призначення і виплати стипендії імені Д.К. 
Моторного в Таврійському державному агротехнологічному університеті 
розроблено згідно з «Порядком призначення і виплати стипендій», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року 
№ 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050), Законом України «Про 
вищу освіту», інших законодавчих актів, що стосуються питань призначення і 
виплати стипендій, а також «Положення про стипендіальне забезпечення 
студентів Таврійського державного агротехнологічного університет». 

Стипендія заснована з метою вшанування памяті видатного українського 
організатора сільськогосподарського виробництва, Героя України, двічі Героя 
Соціалістичної праці, випускника механіко-технологічного факультету 
Таврійського державного агротехнологічного університету. 

Метою зазначеного Положення є визначення порядку призначення і 
виплати іменної стипендії в університеті та принцип визначення кандидатур. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

29.01.2019 № 25-ОД 

 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Стипендії імені Д.К. Моторного призначаються студентам механіко-

технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного 

університету (далі Університету) зі спеціальності «Агроінженерія», які 

найбільш відзначались у навчанні та науково-технічній творчості. 

1.2 Кандидатами на призначення стипендії імені Д.К. Моторного можуть 

бути студенти, які навчаються з вищевказаною спеціальності на 3-4 курсах 

першого (бакалаврського) освітнього рівня або 1-2 курсі другого 

(магістерського) освітнього рівня. 

1.3 Обовязковими умовами призначення зазначеної стипендії є  високий  

рівень теоретичної і практичної підготовки студентів денної форми навчання, їх 

активна  участь в громадському житті університету. 

1.4 Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми 

навчання Університету, які навчаються за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету або за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

1.5 Висунення кандидатів на отримання стипендії імені Д.К. Моторного 

проводиться вченою радою механіко-технологічного факультету. 

1.6 Якшо студент, який висунений кандидатом на призначення стипендії 

імені Д.К. Моторного, навчається за рахунок загального фонду державного 

бюджету і за результатами екзаменаційної сесії отримав право на академічну 

стипендію або має право на соціальну стипендію, то вищевказана іменна 

стипендія нараховується додатково. 

1.7 Призначення студентам стипендії імені Д.К. Моторного 

здійснюється двічі на навчальний рік за рішенням вченої ради університету та 

затверджується наказом ректора. 
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1.8 Факультет, який висунув кандидата на здобуття стипендії  

імені Д.К. Моторного, надає щорічно до 1 лютого та 1 вересня стипендіальній 

комісії Університету мотивоване подання, в якому відзначається успішність 

кандидата за підсумками всього періоду навчання, участь в студентській 

дослідній роботі та в громадському житті навчального закладу, а також витяг з 

протоколу засідання вченої ради факультету про висунення кандидата на 

здобуття стипендії імені Д.К. Моторного. 

1.9 Рейтинг кандидатів на отримання стипендії імені Д.К. Моторного 

формується конкурсною комісією механіко-технологічного факультету 

відповідно до порядку визначеного у «Положенні про порядок призначення і 

виплати стипендії студентам Таврійського державного агротехнологічного 

університету». 

1.10 Стипендія імені Д.К. Моторного виплачується у розмірі 2500 грн із 

Благодійного фонду «Таврія» після отримання наказу про її призначення і 

нараховується у першому семестрі з вересня по січень, а у другому – з лютого 

по червень. Виплата стипендії здійснюється один раз на місяць 19 числа, за 

умови надходження коштів. 

1.11 Позбавлення студента стипендії імені Д.К. Моторного може бути 

здійснене рішенням вченої ради Університету. 

1.12 Положення затверджуються вченою радою Університету за 

погодженням з органом студентського самоврядування Університету та 

первинною профспілковою організацією Університету і вводиться в дію 

наказом ректора. 

1.13 Призначення стипендій відповідно до цього Положення починається 

з 1 лютого 2019 року. 

1.14 Зміни і / або доповнення до цього Положення вносяться у порядку 

встановленому для його прийняття і вводиться у дію наказом ректора 

Університету. 


