


І. Загальні положення 

  

1.1. Положення про іменну стипендію Гуго Коллонтая (далі – 

Положення) у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка (далі – Академія) – це нормативний документ, який 

розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

02.12.2021 р. № 1256 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати 

стипендій» та регламентує порядок призначення й виплати іменної 

стипендії Гуго Коллонтая (далі – Іменна стипендія) здобувачам вищої 

освіти Академії.  

1.2. Іменна стипендія є академічною стипендією, яка спрямована на 

заохочення здобувачів до відмінного навчання, активної участі у науковій, 

громадській, творчій та спортивній діяльності. 

1.3. Іменна стипендія призначається щосеместрово не більше ніж 

одному студенту від кожного факультету. 

 

ІІ. Порядок відбору претендентів на іменну стипендію  

та порядок її призначення 

 

2.1. Претенденти на отримання Іменної стипендії визначаються з числа 

здобувачів вищої освіти Академії ІI-IV курсів першого (бакалаврського), І-ІІ 

курсів другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які мають вагомі 

здобутки в освітній діяльності та науково-дослідній роботі, беруть активну 

участь у громадському, спортивному та культурному житті Академії, в 

роботі органів студентського самоврядування, мають високі моральні якості. 

2.2. Кандидатури здобувачів вищої освіти на отримання Іменної 

стипендії рекомендуються вченими радами факультетів із урахуванням 

пропозицій відповідних кафедр, студентів академічних груп та органів 

студентського самоврядування факультетів. 



2.3. На підставі рішень вчених рад декани факультетів готують 

подання про претендентів на отримання Іменної стипендії, в якому 

зазначаються їх основні освітні та наукові здобутки, рівень активної участі у 

громадському, спортивному та культурному житті Академії (факультету, 

кафедри, академічної групи), в роботі органів студентського самоврядування 

тощо. Пакет документів (витяг із рішення вченої ради факультету; витяг із 

рішення кафедри; витяг із індивідуального плану здобувача; копії наукових 

публікацій у вітчизняних та/чи зарубіжних виданнях; копії програм 

міжнародних, всеукраїнських конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінгів 

із участю здобувача; копії сертифікатів, грамот, дипломів, що засвідчують 

результати участі у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, 

змаганнях тощо) за підписом декана факультету та органів студентського 

самоврядування подається на розгляд стипендіальної комісії у визначені нею 

терміни (грудень, червень). 

2.4. Кандидатури претендентів на отримання іменної стипендії можуть 

бути зняті з розгляду стипендіальною комісією у випадку невідповідності 

документів, поданих факультетами, вимогам п. 2.3 цього Порядку або у 

випадку виявлення недостовірної інформації, наданої на її розгляд, про що 

стипендіальна комісія інформує у формі рішення. 

2.5. Остаточне рішення щодо кандидатур на отримання іменної 

стипендії приймає стипендіальна комісія Академії шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів окремо по кожній кандидатурі.  

 

ІІІ. Порядок виплати іменної стипендії 

 

 3.1. За поданням стипендіальної комісії ректор затверджує реєстр осіб, 

яким призначаються стипендії (у тому числі Іменна стипендія у розмірі 4 тис. 

грн.), якщо рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам 

законодавства та цьому Положенню. 



3.2. Згідно затвердженого реєстру та наказу ректора бухгалтерія 

Академії здійснює нарахування та виплату Іменної стипендії у 

встановленому розмірі.  

3.3. Виплата іменної стипендії достроково припиняється у випадку 

відрахування стипендіата з числа здобувачів вищої освіти з Академії / 

порушення стипендіатом Правил внутрішнього розпорядку Академії за  

поданням деканів факультетів та рішенням стипендіальної комісії Академії. 

3.4. Після припинення виплати іменної стипендії за стипендіатами 

зберігається право на отримання академічної та/або соціальної стипендій у 

встановленому порядку.    

 


