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1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок розроблений із метою заохочення студентів за успіхи 

в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, 

підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів, докторантів. 

1.2. Дія цього Порядку поширюється на студентів денної форми 

навчання (крім студентів, зазначених у п.5.1.5. Порядку), які навчаються в 

університеті на контрактній основі, аспірантів, докторантів університету. 

 1.3. Правом на отримання стипендій користуються студенти освітніх 

рівнів молодшого бакалавра, бакалавра й магістра, які не отримують пільг в 

оплаті вартості освітньої послуги. Одночасне призначення стипендії та 

надання пільг в оплаті вартості освітньої послуги не допускається. 

1.4. У разі повторного вступу студента до університету за будь-яким 

освітнім рівнем із метою отримання іншої спеціальності права на отримання 

стипендії він не має. 

1.5. Джерелом фінансування витрат на виплату стипендій є відсотки від 

розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках університету 

в банках. 

1.6. Витрати на виплату стипендій включаються до статті витрат 

«Стипендія» Кошторису університету. 

1.7. Призначення стипендій студентам університету (крім соціальної 

стипендії ректорату) проводиться згідно з наказом ректора університету за 

поданням стипендіальних комісій, за погодженням із студентською радою 

ПУЕТ та на підставі копій підтверджувальних документів. 

1.8. Призначення соціальної стипендії ректорату проводиться згідно з 

рішенням ректорату, яке затверджується наказом ректора університету, за 

поданням Комісії з питань соціального захисту студентів ПУЕТ, за 

погодженням із студентською радою ПУЕТ та на підставі копій 

підтверджувальних документів. 

1.9. Призначення стипендій студентам університету проводиться двічі 

на рік за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій на один 

навчальний семестр. 

1.10. Стипендії студентам університету призначаються з першого числа 

місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 

навчальним планом на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю. 

1.11. Призначення стипендій аспірантам, докторантам університету  

проводиться за наказом ректора після зарахування здобувачів до аспірантури, 

докторантури. 

1.12. Стипендії студентам, аспірантам, докторантам університету 

виплачуються один раз на місяць. 
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1.13. На час проходження виробничої практики стипендіат зберігає 

право на отримання стипендії. 

1.14. Умовою позбавлення стипендії є грубе порушення Правил 

внутрішнього розпорядку університету та/або Правил внутрішнього 

розпорядку у студентських гуртожитках. 

1.15. В університеті призначаються та виплачуються такі стипендії: 

– стипендія правління Центральної спілки споживчих товариств 

України (Укоопспілки); 

– стипендія вченої ради; 

– стипендія ректорату академічна; 

– стипендія ректорату соціальна; 

– стипендія Полтавської міської ради; 

– стипендія аспірантам, докторантам. 

 

2. Порядок призначення іменної стипендії правління Центральної 

спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) 

2.1. Іменні стипендії правління Центральної спілки споживчих 
товариств України (Укоопспілки) призначаються студентам-відмінникам, які 
найбільше відзначилися в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, 
за умови участі здобувача вищої освіти в наукових дослідженнях з 
актуальних питань розвитку споживчої кооперації України та/або в 
розробленні бізнес-проєктів і їх реалізації на кооперативних підприємствах 
та в організаціях. 

2.2. Призначення іменних стипендій здійснюється відповідно до 
«Положення про порядок призначення та виплати іменних стипендій 
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)». 

2.3. Іменні стипендії призначаються постановою правління 
Укоопспілки. 

2.4. Розмір іменної стипендії правління Центральної спілки споживчих 
товариств України (Укоопспілки) становить 1 600,00 грн на місяць, кількість 
стипендій – дві на навчальний семестр. 

2.5. Фінансування витрат на виплату іменної стипендії правління 
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) забезпечує 
правління Укоопспілки. 

3. Порядок призначення стипендії вченої ради 

 

3.1. Стипендія вченої ради університету призначається студентам за 

високі досягнення в навчанні та науковій роботі. 

3.2. Умовою призначення стипендії вченої ради університету є: 
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– середній бал успішності студента – 5,0 за національною  

(4-баловою) шкалою оцінювання знань за результатами семестрового 

контролю; 

– участь студента в наукових конференціях, отримання відзнак на 

олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо. 

3.3. Стипендія вченої ради призначається постановою вченої ради 

університету за поданням рад інститутів та студентської ради університету, 

яка затверджується наказом ректора університету. 

3.4. Розмір стипендії вченої ради  університету становить 850,00 грн на 

місяць, кількість стипендій – 8 на навчальний семестр. 

 

4. Порядок призначення академічної стипендії ректорату 

 

4.1. В університеті призначаються такі академічні стипендії ректорату: 

4.1.1.  Академічна стипендія ректорату переможцям і призерам: 

а)  II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад; 

б)  II туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів із 

природничих, технічних, гуманітарних наук; 

в) Міжнародних олімпіад та конкурсів наукових робіт, 

співорганізатором яких є МОН України. 

Стипендія призначається на семестр, який наступає після семестру, у 

якому отримані результати олімпіад та конкурсів. 

4.1.2. Академічна стипендія ректорату за відмінні успіхи в навчанні – 

призначається студентам, які за результатами не менш як двох семестрових 

контролів мають середній бал успішності 5,0 за національною (4-баловою) 

шкалою оцінювання знань, виконали вимоги навчального плану та графіка 

навчального процесу. 

4.1.3. Академічна стипендія ректорату за активну участь у 

громадському житті університету призначається студентам, які за 

результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал 

успішності не менше 4,0 за національною (4-баловою) шкалою оцінювання 

знань, виконали вимоги навчального плану та графіка навчального процесу 

та беруть активну участь у науковій, громадській, спортивній, культурній 

діяльності університету. 

4.2. Академічні стипендії ректорату призначаються рішенням 

ректорату, яке затверджується наказом ректора університету, за поданням 

стипендіальних комісій інститутів та за наявності рішень студентських рад 

інститутів.  

4.3. Розмір академічної стипендії ректорату становить 500 грн на 

місяць, кількість стипендій на навчальний семестр: 

– стипендія ректорату переможцям і призерам II етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад, II туру Всеукраїнських конкурсів 
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наукових робіт студентів із природничих, технічних, гуманітарних наук, 

Міжнародних олімпіад та конкурсів наукових робіт, співорганізатором яких є 

МОН України, та стипендії ректорату за відмінні успіхи у навчанні – 36; 

– стипендія ректорату за активну участь у громадському житті 

університету – 4. 

4.4. Призначення стипендії ректорату переможцям і призерам II етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад, II туру Всеукраїнських конкурсів 

наукових робіт студентів із природничих, технічних, гуманітарних наук, 

Міжнародних олімпіад та конкурсів наукових робіт, співорганізатором яких 

є МОН України та стипендія ректорату за відмінні успіхи в навчанні 

здійснюється в такій черговості: 

1) у першу чергу призначається стипендія усім переможцям і 

призерам II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, II туру 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів з природничих, 

технічних, гуманітарних наук, Міжнародних олімпіад та конкурсів 

наукових робіт, співорганізатором яких є МОН України; 

2) кількість стипендій, яка залишилася нерозподіленою, призначається 

студентам за відмінні успіхи в навчанні та розподіляється між інститутами 

університету прямо пропорційно кількості претендентів на їх отримання за 

результатами семестрових контролів. 

 

5. Порядок призначення соціальної стипендії ректорату 

 

5.1.  В університеті призначаються такі соціальні стипендії ректорату: 

5.1.1. Студентам із багатодітних сімей (3 і більше дітей) за умови 

одночасного навчання за денною формою в університеті; розмір стипендії з 

розрахунку на один семестр складає для кожного з таких студентів 50 %  

вартості їх освітньої послуги за один семестр. 

5.1.2. Студентам, кількість яких складає два з однієї сім’ї за умови 

одночасного навчання за денною формою в університеті;  розмір стипендії з 

розрахунку на один семестр складає для кожного з таких студентів 20 %  

вартості їх освітньої послуги за один семестр.  

5.1.3. Студентським сім’ям, які мають дітей, за умови одночасного 

навчання за денною формою в університеті; розмір стипендії з розрахунку на 

один семестр складає для кожного з таких студентів 20 % вартості його 

освітньої послуги за один семестр. 

5.1.4. Студентам, які є дітьми працівників університету, котрі на дату 

вступу дитини до університету мають стаж за основним місцем роботи в 

університеті не менше п’яти років, розмір стипендії з розрахунку на один 

семестр становить 50 %  вартості освітньої послуги таких студентів за один 

семестр.  
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5.1.5. Студентам заочної форми навчання, які працюють в університеті 

за основним місцем роботи не менше трьох років. Стипендія призначається в 

разі якщо їх діяльність за профілем в університеті потребує додаткових 

спеціальних знань; розмір стипендії з розрахунку на один семестр становить 

50 % вартості освітньої послуги таких студентів за один семестр. 

 5.1.6. Студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються за денною формою; розмір 

стипендії з розрахунку на один семестр становить для таких студентів 30 % 

вартості їх освітньої послуги за один семестр. 

5.2. Соціальна стипендія ректорату призначається студентам, 

визначеним у 5.1. цього Порядку, на перший семестр навчального року. На 

другий семестр і наступні семестри соціальна стипендія ректорату 

призначається студентам, які за результатами попереднього семестрового 

контролю мають середній бал успішності 4,0–5,0 за національною  

(4-баловою) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального 

плану та графіка освітнього процесу, мають гарну поведінку. 

 

6. Порядок призначення іменної стипендії Полтавської міської ради 
 

6.1. Іменна стипендія Полтавської міської ради призначається 

студентам денної форми навчання, які мають середній бал успішності не 

менше 4,5, відзначилися особливими досягненнями у громадській роботі 

університету або сфері мистецтва, науки чи спорту.  

6.2. Призначення іменної стипендії Полтавської міської ради 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок призначення та 

виплати іменної стипендії Полтавської міської ради студентам закладів 

вищої освіти І-ІV рівнів акредитації (державної та недержавної форм 

власності) м. Полтава». 

6.3. Іменна стипендія Полтавської міської ради призначається рішенням 

виконавчого комітету Полтавської міської ради на підставі подання вченої 

ради та студентської ради університету. 

6.4. Іменна стипендія Полтавської міської ради виплачується студентам 

щомісячно згідно з наказом директора Департаменту культури, молоді та 

спорту Полтавської міської ради за рахунок коштів міського бюджету, її 

розмір та кількість визначаються в межах асигнувань, затверджених у 

міському бюджеті на відповідний рік. 

   

7. Порядок призначення стипендій аспірантам, докторантам 

 

7.1. Стипендія аспірантам, докторантам університету призначається в 

таких випадках: 
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– аспірантам, докторантам, які працювали в університеті за основним 

місцем роботи та вступили до аспірантури (докторантури) університету; 

– аспірантам, докторантам, які працювали в університеті за основним 

місцем роботи та вступили до аспірантури (докторантури) іншого вищого 

навчального закладу (наукової установи) та не отримують стипендії. 

7.2. Стипендія аспірантам, докторантам університету призначається 

постановою вченої ради університету за поданням проректора з науково-

педагогічної роботи, яка затверджується наказом ректора університету. 

7.3. Стипендія аспірантам, докторантам університету встановлюється в 

розмірі посадового окладу (з урахуванням наступних змін), визначеного за 

тарифною сіткою посадових окладів університету, відповідно: 

– викладача-стажиста – для аспірантів; 

– доцента – для докторантів. 

7.4. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в 

установленому порядку перерви в навчанні, та аспірантам або докторантам, 

яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 
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  6. Погодження змісту документа 

 

Посада 
Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Дата Підпис 

Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 
  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Манжура Олександр 

Васильович 
  

Проректор з 

міжнародних зв’язків 

Гаркуша Сергій 

Володимирович 
  

Головний бухгалтер Зінчик Світлана 

Миколаївна 
  

Директор навчально-

наукового центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Вергал Ксенія 

Юріївна 
  

Голова студентської 

ради ПУЕТ 

Негода Марина 

Олександрівна 
  

 

 

 


