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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

 

Вченою радою НПУ                                             Профспілковим комітетом 

студентів 

імені М.П.Драгоманова                                       Протокол №   

Протокол №    

_______________ В.П.Андрущенко                      _________________ С.Г.Цибін 

“__”__лютого                _2011 р.                            “ __"     лютого             2011 р. 

 

 

 

Положення 

 

про надбавки до стипендії та іменні стипендії студентам Національного 

педагогічного 

університету імені М.П Драгоманова 

 

 

1.   Загальні положення. 

 

1.1. Іменні стипендії та надбавки до стипендій студентам   Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова призначаються відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 " 

Порядку призначення і виплати стипендій” та згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21 липня 2004 року № 613 . 

 

1 .2. Іменні стипендії та надбавки до стипендій призначаються кращим студентам  

для їх заохочення за вагомі успіхи в навчанні, активну участь у громадській 

роботі, участь у роботі органів студентського самоврядування, науковій, 

культурно-масовій та спортивній роботі. 

 

1.3. Іменні стипендії та надбавки до стипендій призначаються студентам 

відповідно до Положення, затвердженого Вченою радою університету, та 

кошторису, що розробляється та затверджується ректором і головою 

профспілкового комітету студентів відповідно до даного положення.  

 

1 .4. Кандидати з числа студентів на призначення іменних стипендій 

визначаються за поданнями Вчених рад інститутів та факультетів.  

 

1.5. Кандидати з числа студентів на призначення надбавок до  стипендій 

визначаються за поданнями стипендіальних комісій інститутів та факультетів.  
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2.   Види та розміри іменних стипендій.  

 

2.1. У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

встановлюються такі іменні стипендії: 

 

Стипендія ректора Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова – в розмірі  615 із коштів стипендіального фонду університету.  

Стипендія призначається за визначні досягнення окремих студентів у галузі 

наукової діяльності, визначні спортивні досягнення, перемоги на мистецьких 

конкурсах та фестивалях, вагомий внесок у розбудову університету. Стипендія 

призначається за результатами літньої сесії і встановлюється на новий навчальний 

рік. 

 ( з 01.09. по 30.06.) 

 

Стипендія ректора Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова за спортивні досягнення - в розмірі  615 грн. на місяць з 

коштів стипендіального фонду університету. 

 Стипендія надається за умови: 

 

1. Виконання студентами під час навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова 

нормативів Майстра спорту України,  Майстра спорту  України 

міжнародного класу, Заслуженого майстра спорту України та 

представляють  університет на офіційних  студентських змаганнях; 

 

2. Діючим Майстрам спорту України,  Майстрам спорту  України 

міжнародного класу, Заслуженим майстрам спорту України, які досягли 

високих спортивних результатів на змаганнях олімпійських видів спорту      

(Перемога на чемпіонатах Європи, призові місця на чемпіонатах світу, 

перемога на Всеукраїнській універсіаді та призові місця на Всесвітній 

універсіаді, призові місця на Олімпійських іграх); 

 

3. Отримання академічної стипендії. 

 

 

Стипендія призначається за поданням голови Спортивного клубу „Олімп” 

погодженого з дирекціями інститутів.   

 

Стипендія Михайла Петровича Драгоманова - в розмірі  615 грн.   на місяць, із 

коштів стипендіального фонду університету. Стипендія призначається на 

навчальний рік за результатами успішності за останні два семестри . Кожному 

інституту та факультету університету призначається одна стипендія. Стипендія 

призначається за результатами літньої сесії і встановлюється на новий навчальний 

рік. ( з 01.09. по 30.06.) 
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Стипендії видатних вчених Національного педагогічного університету - в 

розмірі  615 грн.    на місяць, із коштів стипендіального фонду університету. 

Кількість стипендій визначається квотою відповідно до контингенту студентів. 

Стипендія призначається за результатами літньої сесії і встановлюється на новий 

навчальний рік.( з 01.09. по 30.06.) 

 

 

3. Надбавки до стипендій. 

3.1 Надбавки до стипендій призначаються рішенням стипендіальних комісій 

інститутів і факультетів,  їх розмір та кількість для кожного підрозділу  

визначається загально університетською стипендіальною комісією в межах 

коштів стипендіального фонду університету.  

 

•       Кожний студент, лауреат іменної стипендії, нагороджується Дипломом 

лауреата іменної стипендії Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 
 


