
 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. 

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 42 відсотків прожиткового мінімуму громадян на 

місяць, із коштів стипендіального фонду університету, та 30 відсотків надбавка 

із спеціальних коштів. 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 Михайла Петровича Драгоманова - в розмірі 42 відсотків 

прожиткового мінімуму громадян на місяць, із коштів стипендіального фонду 

університету, та 20 відсоткової надбавка із спеціальних коштів 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.) 

Стипендії видатних вчених Національного педагогічного університету - в 

розмірі 42 відсотків прожиткового мінімуму громадян на місяць, із коштів 

стипендіального фонду університету, та 10 відсоткової надбавки із спеціальних 

коштів. 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.) 

( квота додається) 

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ: 

1 .Стипендія імені Дмитра Шелухіна  

2.Стипендія імені Дмитра Ніколенка  

3.Стипендія імені Якова Чепіги 

ІНСТИТУТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ : 

1.Стипендія імені Клавдії Турчинської  

2.Стипендія імені Івана Соколянського 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ: 

1. Стипендія імені Василя Сухомлинського 



ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК ТА ЕКОЛОГІЇ:  

1 .Стипендія імені Сергія Івченка  

2.Стипендія імені Бориса Гришка-Богменка  

3.Стипендія імені Леоніда Корецького  

4. Стипендія імені Юрія Гудзя 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ: 

1.Стипендія імені Віталія Косенка 

ІНСТИТУТ ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І 

НАУКИ: 

1.Стипендія імені Михайла Кравчука  

2.Стипендія імені Олександра Астряба  

3.Стипендія імені Віктора Дущенка  

4.Стипендія імені Олександра Бабенка 

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: 

1 .Стипендія імені Гурія Кордуна  

2. Стипендія імені Дмитра Тхоржевського 

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ : 

1 .Стипендія імені професора Петра Орлика 

2.Стипендія імені професора Андрія Медушевського 

3.Стипендія імені професора Тетяни Бугайко  

4. Стипендія імнні професора Петра Хропка 

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:  

1 .Стипендія імені професора М.М.Пилинського  

2.Стипендія імені професора М.М.Пилинського  

3.Стипендія імені професора І.Т.Крука  

4. Стипендія імені професора І.Т.Крука 



ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ, ПРАВА: 

1.Стипендія імені професора Павелка О.П. 

2.Стипендія імені професора Павелка О.П. 

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: 

1 .Стипендія імені канд.істор.наук Григорія Січкаря  

2.Стипендія імені професора Михайла Коваля 

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ: 

1. Стипендія імені Юрія Коропа 

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: 

1. Стипендія імені Василя Смаля 

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. 

Прожиткового мінімуму громадян на місяць з 1 жовтня 2006 року встановлено 

в розмірі 472 гривні. 

472 * 42% = 198,24 грн. – кошти степендіального фонду. 

1. Стипендія ректора Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова становить – 198,24 * 30% = 257,71 грн. 

2. Стипендія Михайла Петровича Драгоманова становить - 198,24 * 20% = 

237,90 грн. 



3. Стипендії видатних вчених Національного педагогічного університету 

становить -198,24 * 10% = 218,06 грн. 

 


