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1. Загальні положення
1.1. Дія Положення поширюється па осіб, які навчаються за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету: студентів денної форми навчання, аспірантів і докторантів, які навчаються 
в Уманському національному університеті садівництва з відривом від виробництва.
1.2. Особам, зазначеним у п. 1.1. можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а 
окремим категоріям - одночасно академічні і соціальні стипендії.
1.3. Призначення і виплати стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без 

громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету 
Міністрів України.

1.4. Положення затверджується вченою радою університету.

2. Прнзначенн», терміни повноваження стипендіальної комісії

2.1. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної сіипспдії 
(у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та заохочення кращих з них 
за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, в 
університеті за наказом ректора утворюється стипендіальна комісія
2.2. Стипендіальна комісія призначається наказом ректора Уманського національного 
університету садівництва на навчальний рік.

До складу комісії входять:

• Ректор Уманського національного університету садівництва - голова комісії
• Проректор з науково-педагогічної роботи - член комісії

• Проректор з наукової та інноваційної діяльності - член комісії
• Начальник відділ) аспірантури та докторантури - член комісії
• Голова профспілкового комітету - член комісії

• Головний бухгалтер - член комісії
• Бухгалтер - член комісії

• Начальник юридичного відділу - член комісії
• Інспектор відділу кадрів - член комісії

• Декан факультету агрономії - член комісії

• Декан факультету плодоовочівництва, екології і захисту рослин - член комісії
• Декан факультету менеджменту - член комісії

• Декан факультет) економіки і підприємництва - член комісії

• Декан факультету інженерно-технологічного - член комісії
• Декан факультету лісового і садово-парковою господарства - член комісії
• Завідувач відділу аспірантури та докторантури



• Голова Ради студентського самоврядування

2.3. На засіданні стипендіальної комісії ведеться протокол, який разом з відповідними 
документами (довідки, посвідчення, клопотання на заохочення та ні.), зберігається 3 роки. 

Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому присутня більша половина від 
загальної кількості її членів. Протокол підписує голова та секретар комісії.
2.4. Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії 
присутніх на засіданні.

2.5. Засідання стипендіальної комісії університету проводяться не рідше одного разу на 

семестр, або в разі необхідності.

2.6. Секретар стипендіальної комісії:

- забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші необхідні документи, 
повідомляє про дату засідання).
- приймає, вивчає та подає до засідання голові комісії пропозиції і клопотання, які надходять 

для розгляду на засіданні стипендіальної комісії:
- має право звертатися зі службовими записками та подавати на розгляд керівників 
структурних підрозділів університету пропозиції і клопотання, які надходять для розгляду на 

засідання стипендіальної комісії, для перевірки наведеної в них інформації та(чи) обставин, 
що дають підстави для нарахування коштів:
- веде протокол засідання стипендіальної комісії.
2.7. Реєстр студентів, аспірантів, докторантів, яким призначена стипендія, затверджується 
наказом ректора університету за поданням деканів та завідувача відділу аспірантури і 

докторантури та на підставі рішення стипендіальної комісії.
2.8. Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня наступного 
навчального року.

2.9. Зміни у складі стипендіальної комісії вносяться на підставі наказу ректора університету.

З.Прн значений стипендій
3.1. Стипендії призначаються:

• академічні:

- за результатами навчання та виявленою при цьом> успішністю:

- на підставі наказу про зарахування до університету;

• соціальні:

- на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для
• чокремих категорій громадян та документів, що підтверджують їх право на отримання пільг 

та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
3.2. Стипендії виплачуються один раз на місяць, до 25-го числа відповідного місяця.



3.3. Академічними стипендіями є:
3.3.1. Стипендії Президента України. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
іменні стипендії, які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та 

порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами.

3.3.2. Іменні або персональні стипендії університету.

3.3.3. Ординарні (звичайні) академічні стипендії.
3.4. Соціальні стипендії призначаються:

3.4.1. Студентам з числа дітей-сиріт га дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків:

3.4.2. Студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються 

пільги під час призначення стипендії;
3.4.3. Студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної 

допомоги згідно із законодавством);
3.4.4. Студентам, які е дітьми-інвалідами га інвалідами І-ІІІ групи:
3.4.5. Студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) 

навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання.

4. Ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів

4.1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які за 

результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за 

п'ятибальною шкалою оцінювання.
4.2. Студентам першого року навчання стипендія призначається до першого семестрового 

контролю.
Дія цього пункту не поширюється на студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також на студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків.
4.3. 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, 

призначається
соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4.4. Студентам, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста та 
магістра та за результатами семестрового контролю мають з кожного предмета середній бал 

успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання ,̂ розмір ординарної (звичайної) 

академічної стипендії збільшується на 60 гривень.
4.5. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності 
студентам, за поданням стипендіальної комісії університету можуть призначатися іменні або



персональні стипендії Уманського національного університету садівництва, виплата яких 

проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до цього 

Положення.
4.6. Розмір іменної або персональної стипендії університету підвищується порівняно з 
призначеною згідно з пунктом 4.1. цього Положення на 85 гривень, для студентів, які 

навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр".
4.7. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення 
місяця семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення 

результатів наступного семестрового контролю.

5. Академічні стипендії аспірантів га докторантів

5.1. Академічна стипендія аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої 

місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних 

змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового 

окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:
- викладача-стажиста - для аспірантів:

- доцента - для докторанта.
5.2. Аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому 
порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку 

продовжено строк навчання аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія 

призначається на весь наступний період навчання.
5.3. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після місяця 
зарахування до аспірантури або докторантури.
5.4. Розміри стипендій протягом усього терміну навчання переглядаються лише у випадку 

змін в оплаті праці па підставі одержавних документів та довідок про середньомісячн} 

заробітну плату.

6. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

6.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або/та соціальну 

стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з університету до 

закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць 
навчання.
6.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документам, особа 

отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

6.3. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, 
виплачується одна найбільшого розміру, якщо інше не передбаченого нормативними



актами.
6.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають у академічній 
відпустці за медичними показниками відповідно до наказу ректора університету, в межах 
коштів передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 

відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу 
навчал ьн о го закладу;
6.5. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога 

виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної 
відпустки за медичними показаннями.
Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується 
протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

6.6. Студентам, які поновили навчання за державним замовленням після академічної 
відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з 
цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.
У разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія 

виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу 
ректора університет).
6.7. Студентам, які зазначені 3.3.1-3.3.4 які поновлюють право на призначення соціальної 
стипендії соціальна стипендія призначається на підставі документів, що підтверджують їх 

право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно- 

правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення 
щодо призначення соціальної стипендії.

7. Соціальні стипендії

7.1. Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

7.1.1. Студентам, зазначеним у підпунктах 3.4.2. - 3.4.5. пункту 3.4. цього Положення, які за 

результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, 
обов'язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня 
акредитації):

100% - студентам, з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються 

пільги, якщо за результатами семестрового контролі̂  мають середній бал успішності 
нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання:
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109% - студентам, зазначеним у підпунктах 3.4.3 і 3.4.4.. які за результатами семестрового 

контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4 за п ятибальною шкалою 

оцінювання;
100 %- студентам зазначених у підпункті 3.4.5. які за результатами семестрового контролю 
мають середній бал успішності нижчий ніж 4 за п'ятибальною інкалою оцінювання:

7.2. Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

7.2.1. Особам, зазначеним у підпунктах З.4.З.- 3.4.4. пункту 3.4 цього Порядку, яким 
призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків 
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії університету, призначеної згідно з 

цим Положенням):

1) 9%:
- студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги 

згідно із законодавством):
- студентам, які є діїьми-інвалідами та інвалідами 1-111 ірчіїм (крім інвалідів по зор> і слух> 

та інвалідів війни);

2) 30%:
- студентам з числа тих. що входили до складу військових формувань, які за рішенням 

відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або 

відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії:

3) 50%:
- студентам, які є інвалідами по зору і слуху;
-студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат мас право на кілька додаткових соціальних 

стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

X. Академічна стипендія Президента України

8.1. Стипендія призначається студентам-відмінникам. та аспірантам, які найбільш 

відзначилися в навчальній та науковій роботі.

8.2. Кандидат на отримання стипендії висувається Вченою радою університету.

8.3. Призначення стипендій Президента України студентам університету здійснюється 

двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, 

аспірантам - з дня призначення стипендії.
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84. Декан подає представлення на затвердження кандидатури на отримання стипендії на 
засідання Вченої ради університету після його обговорення викладацьким складом 
факультету.

8.5. Представлення складається в трьох примірниках:

1-й примірник - в справу Вченої ради (за підписом декану факультету);

2-й примірник - в справу Вченої ради університету (за підписом декана факультету ):

3-й примірник - до Міністерства аграрної політики та продовольства України (за 
підписом ректора університету).

9. Стипендій Верховної Ради України

9.1. Призначення стипендії проводиться щорічно з 1 вересня на один навчальний рік 

за результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального року і 

виплачується з коштів, передбачених у загальному кошторисі університету на 
стипендіальне забезпечення.

9.2. Декан подає представлений на затвердження кандидатури на отримання стипендії на 
засідання Вченої ради університету після його обговорення викладацьким складом 
факультету.

9.3. Представлення складається втрьох примірниках:

1-й примірник - в справу Вченої ради (за підписом декану факультету);

2-й примірник - в справу Вчену раду університету (за підписом декана факультету);

3-й примірник - до Міністерства аграрної політики та продовольства України (за 
підписом ректора університету).

10. Академічна стипендій Кабінету Міністрів України

10.1. Стипендія призначається студентам-відмінникам та аспірантам за визначні успіхи у 
навчанні та науковій роботі.

10.2. Призначення стипендії студентам здійснюється двічі на рік за результатами 

екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам один раз на рік 
розпорядженням Кабінету Міністрів України за пропозиціями Міністерства осві їи і науки 

України.

10.3. Декан подає представлення на затвердження кандидатури на отримання стипендії, на 

засідання Вченої ради університету після його обговорення викладацьким складом 

факультету.

10.4. Представлення складається втрьох примірниках:
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1-й примірник - в справу Вченої ради (за підписом декану факультету);

2-й примірник - в справу Вчену раду університету (за підписом декана факультету);

3-й примірник - до Міністерства аграрної політики та продовольства України (за підписом 

ректора університету).

11. Академічна стипендія імені М. С. Грушевського

11.1. Стипендія призначається студентам та аспірантам денної форми навчання, які найбіль

ше відзначилися в навчальній та науковій роботі починаючи з другого курсу.

11.2. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік 

за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам — один 

раз на рік наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

11.3. Університет надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії 

Міністерству аграрної політики та продовольства України мотивоване подання на кандидата, 
в якому відзначає його успішність, наукову або творчу роботу та участь у громадському 
житті університету, а також витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про ви

сунення кандидата на призначення стипендії.

11.4. Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення 
екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторису уні
верситету на стипендіальне забезпечення, аспірантам - з дня призначення стипендії.

12. Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення

12.1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громад
ській, спортивній та науковій діяльності студентам та аспірантам надасться матеріальна допо

мога та заохочення не більше 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій.
12.2 Матеріальна допомога і заохочення надаються студентам та аспірантам навчального закла

ду відповідно до пункту 2.1. цього Положення
12.3. Надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до наказу ректора на підставі 
особистої заяви студента, аспіранта, докторанта за рішенням стипендіальної комісії.
12.4. Надання заохочень студентам, аспірантам, здійснюється відповідно до наказу ректора за 
поданням деканів, завідувача аспірантурою та докторантурою та рішення стипендіальної комі

сії.
12.5. Розмір матеріальної допомоги встановлюється в межах однієї стипендії.
12.6. Матеріальна допомога виплачується на частіше одного разу на навчальний рік в межах 

коштів стипендіального фонду.



13. Порядок підготовки і розгляду доку ментів щодо призначення стипендій

Списки студентів із вказаним середнім балом успішності та зазначеними відповідними 

пільгами надаються деканатами на розгляд до стипендіальної комісії.
Стипендіальна комісія розглядає списки студентів із вказаними розмірами стипендій та 

передає їх ректору університету для затвердження.
Затверджені списки передаються до деканатів, які готують відповідні проекти наказів 

про призначення стипендій.
Проект наказу вносить декан факультету, наказ візують: проректор з науково- 

педагогічної роботи. головний бухгалтер, начальник юридичного відділу.
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ДОДАТОК 1

До Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 
аспірантів, докторантів та порядок використання коштів, 

призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги
та заохочення студентам 

Уманського національного університету садівництва

РОЗМ ІРИ
Стипендій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр» відповідно до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, 
докторантів та порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, 

матеріальної допомоги студентам Уманського національного університету садівництва

з 01 вересня 2012 року

№ Середній бал 
успішності

Категорія студентів Розмір стипендії. грн.

Академічна
стипендія

Соціальна
стипендія

Разом

І.
7

4.00-4.99
5.00

І. Академічна стипендія.
На загальних підставах 730,00
На загальних підставах 790.0

730.00
790.00

2. Іменні стипендії

3. Президента України
4. Верховної ради
5. Стипендія Обласної ради
6. Муніципальна стипендія

3. Соціальна стипендія
7. 3.00- 3.99 Студенти 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:

8. 3.00 - 3.99 Студенти з числа осіб, яким згідно із
Законом України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" 

гарантуються пільги при призначенні 
стипендії:

1000.00
850.00

1760.00

365.00

1000,00
850.00

1760,00

365,00

9. 3.00-3.99 Студенти з малозабезпечених сімей (у
разі отримання відповідної державної 
допомоги згідно із законодавством);

795.70 795.70



10. 3.00-3.99 Студенти, які є інвалідами з дитинства - 795,70
та інвалідами І-ІІІ групи:

11. 3.00-3.99 Студенти, які мають сім’ї  з дітьми, і де - 730.00
обоє з подружжя або одна мати 
(батько) навчається у вищому 

навчальному закладі за денною 
формою навчання;

4. Академічна та соціальна стипендія.
12. 3.0-4.99 Студенти з числа дітей-сиріт та дітей. - 1760,00

позбавлених батьківського піклування, 
а також студентам які її період 

навчання у віці від 18 до 23 років 
залишились без батьків;

500 60,00 1760.00
13. 3.0-3.99 Студенти з малозабезпечених сімей (у - 795.70

4.00 - 4.99 разі отримання відповідної державної
5 до допомоги згідно із законодавством); 730.00 65,70 (9%)

790.00 71.10(9%)

14. 3.0-3.99 Сілдентн, які г інвалідами з дитинства - 795.70
та інвалідами І-ІІІ групи;

4.00 - 4.99 730.00 65.70 (9%)
5.00

3.0-3.99

4.0-4.99

790.00 71.10(9%)

1095.00

730.00 365,00 (50%)
15. Студенти.які с інвалідами слуху і зору

5.0
790.00 365.00 (50%)

Студенти, які навчалися за державним
,, замовленням та перебувають у16. ' - (щомісячнаакадемічній відпустці за медичними

показниками

365.00(50%)
(ЩОМІСЯЧНІ 

допомога)

795,70

730.00

1760.00

1820.00
795.70

795.70

861.10

795.70

795.70

861,10
1095,00

1095.00

1155.00

365.00
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