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1. Загальні положення 

1.1. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та 

заохочення здобувачам вищої освіти (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог 

Закону України «Про вищу освіту» та постанов Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016  №1050, «Про розміри академічних 

стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 

28.12.2016 №1047, Правил призначення академічних та соціальних стипендій в 

Маріупольському державному університеті, затверджених наказом МДУ від 22.02.2017 № 

81 та інших нормативних актів.  

1.2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній і науковій діяльності МДУ має право надавати матеріальну 

допомогу та заохочення здобувачам вищої освіти (студентам, аспірантам), які навчаються 

за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від 

виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі, затвердженому у 

встановленому порядку. 

1.3. Надання здобувачам вищої освіти матеріальної допомоги та заохочень здійснюється 

за рахунок загального фонду МДУ.  

1.4. Облік надходження та використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти, здійснюється бухгалтерською службою 

та планово-фінансовим відділом. 

1.5. Матеріальна допомога та заохочення надаються шляхом прийняття відповідного 

рішення на засіданні стипендіальної комісії, за поданням деканів факультетів та 

погодженням із студентською радою МДУ. 

1.6. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та 

заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. Рішення комісії вводиться в дію 

наказом ректора.  

2. Матеріальна допомога 

2.1. Матеріальна допомога надається:     

- студентам з малозабезпечених сімей;      

- студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа та особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків;       

- студентам, які мають дітей віком до 3-х років та продовжують навчання за 

денною формою;            

- при народженні дитини;        

- студентам з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки 

відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці;

 - студентам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 

15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I 

або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці»; 

- студентам з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та дітям цих осіб; 



- студентам з числа дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; 

- студентам з числа дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 

під час масових акцій громадянського протесту; 

- студентам з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи та 

іншим особам. 

2.2. Матеріальна допомога може надаватися протягом навчального семестру або 

навчального року, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.  

2.3. Максимальний розмір матеріальної допомоги становить:    

студентам – не більше розміру стипендії у підвищеному розмірі; 

аспірантам – не більше розміру академічної стипендії аспіранта. 

2.4. Матеріальна допомога студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особам з їх числа та особам, які в період навчання у віці від 18 

до 23 років залишилися без батьків, може перевищувати вказані суми. 

2.5. Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в 

академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора, в межах 

коштів, передбачених у кошторисі, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця 

виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії. 

2.6. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам 

з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до 

початку академічної відпустки за медичними показаннями. 

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується 

протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі. 

 

3. Заохочення 

3.1. Заохочення (преміювання) здобувачам вищої освіти надається:  

- за успіхи у навчанні,  

- за активну участь у громадський та/або спортивній діяльності;  

- за успіхи у науковій роботі. 

3.2.  Максимальний розмір заохочення становить: 

- студентам – не більше розміру стипендії у підвищеному розмірі;  

- аспірантам  – не більше розміру академічної стипендії аспіранта. 

3.3. Підставами для надання заохочення є такі критерії: 

1. Студентам: 

- за зайняття призових місць на місцевому, регіональному, всеукраїнському та 

міжнародному рівнях; 

- за досягнення визнаних показників під час навчання та участь в громадській 

роботі (за виконання упродовж навчального року обов’язків голови студентського 

самоврядування, за активну участь у профорієнтаційній діяльності та реалізації 

університетських освітніх проектів); 

- у інших випадках, не заборонених законодавством, за умови надання відповідного 

обґрунтування. 

2. Аспірантам: 

- за високі показники в навчанні, активну участь у громадському житті; 

- за участь у конкурсах науково-дослідних робіт, наукових проектах молодих 

учених в університеті та за його межами; 



- за активну участь в організації та проведенні наукових заходів в університеті; 

- за участь у підготовці грантових проектів. 

3.5. Заохочення не надаються студентам, які мають академічні заборгованості. 

 
4. Заключні положення 

4.1. Цей Порядок затверджується рішенням Вченої ради МДУ та вводиться в дію наказом 

ректора МДУ.  

4.2. Зміни та доповнення до Порядку вносяться за рішенням Вченої ради МДУ та 

вводяться в дію наказом ректора МДУ. 
 


