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1. Цей порядок розроблено відповідно до Закону України "Про вищу 
освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 
«Питання стипендіального забезпечення» зі змінами.

2 .3 метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (далі -  
Університет) має право надавати матеріальну допомогу та заохочення 
(преміювання) студентам, аспірантам, які навчаються за державним 
замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі, який затверджений у 
встановленому порядку.

Також з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності Університет 
має право надавати матеріальну допомогу та заохочення (преміювання) 
студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються за кошти юридичних та 
фізичних осіб за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі затвердженому у встановленому 
порядку.

3. Матеріальна допомога та заохочення (преміювання) студентів, 
аспірантів і докторантів може здійснюватися за рахунок загального або 
спеціального фонду кошторису Університету.

3.1 Матеріальна допомога та заохочення (преміювання) студентів,
аспірантів, які навчаються за державним замовленням за денною формою 
навчання (з відривом від виробництва), призначається за рахунок загального 
фонду кошторису Університету.

3.2 Матеріальна допомога та заохочення (преміювання) студентів,
аспірантів і докторантів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб 
за денною формою навчання (з відривом від виробництва) призначаються за 
рахунок спеціального фонду кошторису Університету.

4. Кошти, що" передбачені для надання матеріальної допомоги та 
заохочення (преміювання) студентів розподіляються наступним чином:

4.1 централізовані кошти для заохочення (преміювання) та надання 
матеріальної допомоги студентам університету;

4.2 кошти для заохочення (преміювання) та надання матеріальної 
допомоги студентам навчально-наукових інститутів, факультетів.

5. Облік надходження та використання коштів, передбачених для надання 
матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і 
докторантів, здійснюється бухгалтерською службою та планово-фінансовим 
відділом Університету.

6. У разі економії коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення 
протягом бюджетного року, їх невикористаний залишок може бути 
перерозподілений для заохочення (преміювання) та надання матеріальної 
допомоги студентам, аспірантам і докторантам.

7. Відокремленим підрозділам НУБіП України, які входять в структуру 
Університету, делеговані повноваження щодо прийняття рішень про надання 
матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів.



8. Стипендіальна комісія Університету приймає рішення щодо надання 
матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) окремо щодо кожної особи 
і кожної виплати, за поданням директорів ННІ, деканів факультетів, завідувачів 
кафедр, завідувача відділу аспірантури, завідувача відділу докторантури та 
атестації наукових кадрів на підставі особистої заяви студента, аспіранта, 
докторанта.

Рішення стипендіальної комісії Університету оформлюється наказом 
ректора Університету, а рішення стипендіальної комісії Відокремленого 
підрозділу НУБіП України -  наказом директора такого підрозділу.

9. Матеріальна допомога студентам, аспірантам і докторантам.
9.1. Матеріальна допомога студентам, які перебувають в академічній 

відпустці за медичними показаннями:
9.1.1. студентам, які перебувають в академічній відпустці за медичними 

показаннями -  50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної 
стипендії, щомісяця, впродовж перебування в академічній відпустці за 
медичними показаннями.

9.1.2 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 отримували 
до початку академічної відпустки за медичними показаннями, щомісяця, 
впродовж перебування в академічній відпустці за медичними показаннями;

9.1.3 особам, зазначеним у п 9.1.1 та п. 9.1.2, які хворіють на туберкульоз, 
допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 
непрацездатності у подвійному розмірі.

9.2 Матеріальна допомога студентам, аспірантам та докторантам, які її 
потребують, в інших випадках:

9.2.1 студентам -  в розмірі не більше мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії;

9.2.2 аспірантам -  в розмірі не більше академічної стипендії аспіранта;
9.2.3 докторантам -  в розмірі не більше академічної стипендії докторанта.
9.3. Матеріальна допомога студентам, які її потребують в інших 

випадках, може надаватися, як правило, не частіше одного разу на календарний 
рік на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих 
документів.

9.4. Розмір матеріальної допомоги визначається рішенням стипендіальної 
комісії Університету в межах коштів передбачених в кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених на стипендіальне забезпечення, та не може 
перевищувати розмір, який зазначений в п. 9.2.1, п. 9.2.2, п. 9.2.3. цього 
порядку.

10. Заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів.
10.1. Преміювання студентів, аспірантів і докторантів здійснюється 

відповідно до наказу ректора Університету за поданням стипендіальної комісії 
Університету, ННІ, факультету:

10.1.1 за успіхи у навчанні, участь у громадський, спортивній роботі;



10.1.2 за успіхи у науковій роботі;
10.2. Максимальний розмір премії становить:
10.2.1 студентам -  не більше розміру двох мінімальних ординарних 

(звичайних) академічних стипендій;
10.2.2. аспірантам -  не більше розміру двох академічних стипендій 

аспіранта;
10.2.3. докторантам -  не більше розміру академічної стипендії 

докторанта.
10.3 Розмір премії визначається рішенням стипендіальної комісії 

Університету в межах коштів, передбачених у кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених на стипендіальне забезпечення, та не повинен 
перевищувати граничний розмір премії зазначений у п. 10.2.1, п. 10.2.2, п.
10.2.3, п. 11 цього порядку. Заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і 
докторантів може здійснюватися, як правило, не частіше трьох раз на 
календарний рік.

11. Підставами для заохочення (преміювання), студентів, аспірантів та 
докторантів є такі критерії:

№
з/п П ід ста в а  для  заохоч ен н я  (п рем ію ван н я)

Г р а н и ч н и й  р озм ір  
п р ем ії

1 2 3
І. За  за й н я т т я  п р и зо в и х  м ісц ь  на д ер ж а в н о м у  та  м іж н а р о д н о м у  р ів н я х

1.1 II етап В сеукраїнської студентської олімпіади

В розм ірі однієї 
ординарної (звичайної) 

стипендії

1.2 В сеукраїнський конкурс студентських науково- 
дослідних робіт

1.3 Ч ем піонати У країни, Світу та Європи з видів 
спорту

1.4 В сеукраїнський конкурс колективів худож ньої 
сам одіяльності

II. За зай н я ття  п р и зов и х  м ісць на обл асн ом у рівні
2.1 Чемпіонати області з видів спорту

В розм ірі $0%  ординарної 
(звичайної) стипендії

2.2
О бласний конкурс колективів худож ньої 
самодіяльності

2.3
Чемпіонати області з видів спорту серед ЗВО Розмір прем ії визначається 

ріш енням  стипендіальної 
ком ісії У ніверситету в межах 

кош тів передбачених в 
кош торисі, та за  рахунок 

економ ії кош тів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

2.4

Обласні конкурси та олімпіади серед ЗВО

III. За зай н я ття  п ри зови х м ісць на м ісц ев ом у  рівні

3.1 Ч ем піонати м іста (регіону) з видів спорту 
серед ЗВО

Розмір прем ії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету в межах



3.2 М іські (регіональні) конкурси та олімпіади серед
зво

кош тів передбачених в 
кош торисі, та  за рахунок 

економ ії кош тів передбачених на 
стипендіальне забезпечення

IV. За д о ся гн ен н я  в и зн а н и х  п ок азн и к ів  під час н авч ан н я  та у ч а сть  в гр ом адсь к ій  роботі

4.1
За виконання упродовж  навчального року 

об ов’язків  голови студентського самоврядування 
У ніверситету

В розм ірі однієї 
ординарної (звичайної) 

стипендії в меж ах кош тів 
передбачених в кош торисі, та за 

рахунок економ ії кош тів 
передбачених на стипендіальне 

забезпечення
4.2

П рисвоєння спортивного звання -  майстер 
спорту У країни (між народний майстер)

4.3
За активну участь у проф орієнтаційній діяльності 
та реал ізац ії У ніверситетських освітніх проектів

В розм ірі до 50% ординарної 
(звичайної) стипендії, 

в м еж ах кош тів передбачених в 
кош торисі, та  за рахунок 

економ ії кош тів передбачених на 
стипендіальне забезпечення.

4.4
За виконання обов’язків керівників підрозділів 

студентського сам оврядування впродовж 
навчального року

В розм ірі до 25%  ординарної 
(звичайної) стипендії, 

в м еж ах кош тів передбачених в 
кош торисі, та  за рахунок 

економ ії кош тів передбачених на 
стипендіальне забезпечення.

4.5
За виконання упродовж  навчального року 

об ов’язків голови студентського казначейства та 
секретаря студентського самоврядування.

В розм ірі до 25%  ординарної 
(звичайної) стипендії, 

в м еж ах кош тів передбачених в 
кош торисі, та за рахунок 

економ ії кош тів передбачених на 
стипендіальне забезпечення.

4.6
У інш их випадках, не заборонених 

законодавством , за умови надання відповідного 
обґрунтування

Розм ір прем ії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету, Інституту, 
в м еж ах кош тів передбачених в 

кош торисі, та  за рахунок 
економ ії кош тів передбачених на 

стипендіальне забезпечення.

4.7
За високі показники в навчанні, активну участь 
у гром адськом у ж итті відокремленого підрозділу

Розмір прем ії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету, Інституту, 
в м еж ах кош тів передбачених в 

кош торисі, та  за рахунок 
економ ії кош тів передбачених на 

стипендіапьне забезпечення.

V. А сп ір ан там , д ок тор ан там

5.1
За високі показники в навчанні, активну участь у 
громадському ж итті

Розм ір премії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету, в межах 
кош тів передбачених в 

кош торисі, та  за рахунок 
економ ії кош тів передбачених



на стипендіальне забезпечення

5.2
Участь у конкурсах науково-дослідних робіт, 

наукових проектах молодих учених в Університеті 
та за його межами

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.3 За активну участь в організації та проведенні 
наукових заходів в Університеті

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.4
За активну участь у профорієнтаційній роботі з 
абітурієнтами, популяризацію Університету в 

Україні та за кордоном

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.5 За участь у підготовці грантових проектів

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.6

За орублікування наукових статей у наукових 
періодичних виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних Зсориз. 
\УеЬ оГ Зсіспсе

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.7
За здобуття закордонних освітніх або наукових 

грантів(крім індивідуальних грантів та стипендій 
на стажування), контрактів

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.8 За достроковий захист дисертаційної роботи

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах 
коштів передбачених в 

кошторисі, та за рахунок 
економії коштів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.9 За дострокову подачу дисертаційної роботи до 
спеціалізованої вченої ради

Розмір премії визначається 
рішенням стипендіальної 

комісії Університету, в межах



кош тів передбачених в 
кош торисі, та за рахунок 

економ ії кош тів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.10 За виконання об ов’язків голови Ради аспірантів

Розмір прем ії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету, в межах 
кош тів передбачених в 

кош торисі, та  за рахунок 
економ ії кош тів передбачених 
на стипендіальне забезпечення

5.11 За виконання обов’язків керівників підрозділів 
асп ірантського самоврядування

Розм ір прем ії визначається 
ріш енням  стипендіальної 

ком ісії У ніверситету, в межах 
кош тів передбачених в 

кош торисі, та за рахунок 
економ ії кош тів передбачених 
на стипендіальне забезпечення


