
 

                                                                                                               ДОДАТОК                                                                

                                                                                           
                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                   рішенням Вченої ради 

                                                                    (протокол № 5  від 21 грудня 2022 року) 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Правил призначення стипендіального забезпечення 

студентам Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради та структурних підрозділів (Нова 

редакція)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2022 р. N 46 

 

 

1.Абзац шостий дванадцятого пункту викласти в наступній редакції: 

     

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена 

(педагогічна) рада з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених закладу освіти у встановленому порядку, визначає однаковий для 

всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) 

ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 

результатами такого семестрового контролю.  Цей показник встановлюється у 

відсотках (40 відсотків)  фактичної  кількості студентів денної форми навчання, 

які навчаються за регіональним замовленням на певному факультеті 

(відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на 

перше число місяця,  наступного за датою закінчення семестрового контролю 

згідно з  навчальними планами для відповідних факультетів (відділень) курсів та 

спеціальностей (напрямів підготовки) та графіка навчального процесу 

 

Абзац перший чотирнадцятого пункту викласти в наступній редакції: 

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- cтудентам, які в межах ліміту стипендіатів, (у діапазоні від 40% до 45%) 

фактичної кількості студентів денної форми навчання, згідно з рейтингом 

посідають вищі позиції. 

 

2. Розділ  Розміри стипендій студентів Академії, а також переможців, 

призерів та учасників інтелектуальних змагань викласти в такій редакції: 

20. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії: 

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь 

“фаховий молодший бакалавр”, освітній ступінь “бакалавр”, крім тих, що 

навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються 

академічні стипендії у підвищеному розмірі – 1510 гривень на місяць; 



 

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній 

або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені 

“бакалавр”, або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями 

(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у 

підвищеному розмірі, - 2000 гривень на місяць; 
 

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній 

або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені 

“бакалавр”,  або “магістр” за спеціальностями (спеціалізаціями),  для яких 

встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, - 2550 гривень на 

місяць. 
 

23. Розмір академічної стипендії Президента України: 

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь 

“фаховий молодший бакалавр”, освітній ступінь “бакалавр”, - 3320 гривень на 

місяць; 
 

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній 

або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені 

“бакалавр”, або “магістр”,- 4400 гривень на місяць. 
 

24. Розмір  іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів 

України: 

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь 

“фаховий молодший бакалавр”, освітній ступінь “бакалавр”, - 3020 гривень на 

місяць; 
 

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній 

або освітньо-професійний ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені 

“бакалавр”, або “магістр”, - 4000 гривень на місяць. 
 

25. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з 

української мови  імені Петра Яцика та Міжнародного мовно- літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: 

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь 

“фаховий молодший бакалавр” або освітній ступінь “бакалавр”, - 2870 гривень 

на місяць; 
 

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-

професійний або освітній ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені 

“бакалавр”, “ або “магістр”, - 3800 гривень на місяць. 

 

 


