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СТИПЕНДІЇ
Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених призначаються з
до 10 березня
метою
підтримки
вчених
віком до 35 років, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні
науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.
прожитковий мінімум для
На
здобуття
стипендій
можуть
висуватися
наукові
працездатних осіб співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають щомісяця (термін – два роки)
опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові
дослідження.
Кабінет Міністрів України;
Наявність письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з
Постанова вiд16.08.1994
науковими досягненнями і здібностями молодого вченого.
№ 560
- Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих вчених, які
Щороку призначаються 30
проводять фундаментальні наукові дослідження з пріоритетних напрямів науки і іменних стипендій Верховної
збагатили її визначними науковими здобутками.
Ради України для
- Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюють вчені (наукові, найталановитіших молодих
науково-технічні, технічні) ради наукових установ за письмовими рекомендаціями учених віком до 35 років, які
не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та
успішно пройшли захист
здібностями кандидата на зазначену Стипендію. Рішення про висунення кандидатур
докторської дисертації або
на отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (наукової, науковопідготували матеріали
технічної, технічної) ради наукової установи таємним голосуванням за умови, що за
докторської дисертації, що
нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (наукової, науковоприйняті до розгляду
технічної, технічної) ради.
спеціалізованою вченою
радою для захисту
докторських дисертацій, у
розмірі 2 тис. гривень
щомісяця кожна.
 після отримання від центральних органів виконавчої влади квоти для призначення для аспірантів один раз на
стипендії Кабінету Міністрів України ректором вищого навчального закладу рік - до 10 лютого поточного
року у розмірі посадового
оголошується конкурс на здобуття зазначеної стипендії;
 для визначення кандидатур серед аспірантів вищих навчальних закладів подання на окладу викладача-стажиста,
збільшеного на 15 відсотків
конкурс готують керівники кафедр;
 кандидати на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України висуваються з числа
аспірантів, які найбільш відзначилися у навчальній та науковій роботі, беруть Кабінет Міністрів України;
Постанова, Положення
активну участь у громадському житті навчального закладу, мають високий
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культурний рівень;
 кандидатами на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути
МОН України,
аспіранти, починаючи з другого року навчання;
Мінфін
України;
 рішення про призначення стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам з числа
Наказ, Порядок

 Академічна
стипендій
Президента України
студентам вищих
навчальних закладів
та аспірантам



 Академічна
стипендія Кабінету
Міністрів України
обдарованим
студентам з числа
інвалідів









 Соціальна стипендія 
Верховної
Ради
України студентам
вищих навчальних
закладів з числа 
дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених
сімей

висунутих кандидатів приймається вченою радою і затверджується ректором
вищого навчального закладу.
Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам
вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в
навчальній та науковій роботі.
Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються
вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.
Призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії
протягом місяця після її закінчення.
денна форма у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
Кандидати на призначення стипендії висуваються вченими радами вищих
навчальних закладів з числа студентів, які
є інвалідами і найбільше
відзначились у навчальній та науковій роботі, один раз на рік.
Кандидати на призначення стипендії повинні мати бал успішності не нижче
ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання з кожної дисципліни, а саме:
студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, - за
результатами літнього семестрового контролю;
студенти останнього
року
навчання
за освітньо-кваліфікаційними
рівнями спеціаліста, магістра - за результатами зимового семестрового контролю.
Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти
державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.
Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України
висуваються
вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання
претендента з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами
семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою
оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання.
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Квоти
на
призначення
стипендій
щороку
затверджуються
наказом
Міністерства освіти і науки
України
у
межах
встановленої
кількості
стипендій та до 1 травня
доводяться до центральних
та
місцевих
органів
виконавчої влади
Соціальні стипендії Верховної
Ради України призначаються
щорічно з 1 січня на один
календарний
рік
розпорядженням
Кабінету
Міністрів України за поданням
Міністерства освіти і науки
України
згідно
з
відповідними
пропозиціями
центральних
органів виконавчої влади, яким
підпорядковані вищі навчальні
заклади.

