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Стипендiя 
 

Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго      

Студентська мудрість. 

 

Бути студентом вузу важко з ряду причин. По-перше, необхідно 

постійно наполегливо вчитися, відмовляючи собі у різних формах про-

ведення дозвілля, по-друге, на копії, друк матеріалу, сканування необ-

хідні гроші. Тому першокурсники, з першого дня відчувши на своєму 

гаманці усі “радощі” навчання, запитують про стипендію: скільки, 

кому і за що вона призначається. Спробуємо коротко відповісти. 

 

61. Хто отримує стипендію? 
 

У Положенні про порядок використання коштів, передбачених 

на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміюван-

ня у МДГУ ім. Петра Могили зазначається, що із загального фонду 

державного бюджету стипендії призначаються студентам денного 

відділення, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за дер-

жавним замовленням. 

 

62. Кому призначаються стипендії першочергово? 
 

Стипендіальна комісія вирішує питання щодо першочергового 

призначення стипендії студентам: 

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-

лування; 

2) з числа осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) з малозабезпечених сімей; 

4) які є інвалідами з дитинства та інвалідами І і ІІ групи. 

 

63. Для кого призначені соціальні стипендії? 
 

Соціальна стипендія (додаткова) призначається студентам, що 

мають державні пільги, гарантії, встановлені законами, і які потребу-

ють соціального захисту. Перш за все це: 

1) студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування (під опікою); 

2) студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи і мають пільги на призначення стипендій; 
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3) студенти з малозабезпечених сімей (офіційний статус); 

4) студенти – інваліди дитинства і інваліди І та ІІ групи; 

5) студенти, які мають сім’ї з дітьми; 

6) студенти з числа військових службовців, які прирівняні до 

інвалідів війни; 

7) студенти, які мають виняткові ситуації, за поданням стипен-

діальної комісії. 

 

64. Чи впливають результати сесії  

на отримання стипендії? 
 

Так, впливають. І це є одним із найзначніших мотивів успішно 

навчатися, оскільки стипендія призначається студентам держзамовлен-

ня за рейтингом зимової та літньої (разом з весняною) сесій з першого 

числа місяця, що настає після закінчення триместрового контролю, 

згідно з навчальним планом у межах стипендіального фонду за рейти-

нгом. 

 

65. Яку стипендію отримує першокурсник? 
 

Всім студентам держзамовлення першого курсу (крім контракт-

ників) до першої сесії стипендія призначається в мінімальному розмірі. 

 

66. Чи однаковий розмір стипендії для всіх студентів? 
 

Ні, як зазначалося вище, існують соціальні стипендії для пільгових 

категорій. Ці виплати лише для невеликої групи студентів, а те, що сто-

сується всіх і кожного, так це можливість отримання підвищеної стипе-

ндії. Що для цього потрібно? Знову ж таки добре вчитися. Студентам 

держзамовлення, які за результатами сесії мають середній бал успішно-

сті 91-100, мінімальний розмір стипендії збільшується на 25 відсотків. 

 

67. Існують якісь додаткові стипендії  

за відмінне навчання? 
 

Якщо ти відмінно навчаєшся і у тебе є успіхи в науковій, гро-

мадській діяльності, то теоретично ти ще можеш отримати стипендії 

Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, 

іменні стипендії, іменні або персональні стипендії університету. 

Найактивніші студенти МДГУ ім. Петра Могили (1-2 особи) до 

Дня студента (17 жовтня) щороку отримують іменну стипендію Ми-
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колаївського міського голови В.Д. Чайки. Її розмір становить прибли-

зно 1000 грн. 

 

68. Де отримувати стипендію? 
 

З 2004 року стипендія виплачується студентам виключно через 

банківські картки. Студенти, які не оформлять карток, стипендію не 

отримають. 

Для того, щоб у тебе з’явилася персональна пластикова картка, 

необхідно подати до деканату наступні документи: 

1) ксерокопії 1, 2, 11-ї сторінок паспорту (під 1-2 сторінками 

паспорту вказати дівоче прізвище, ім’я, по батькові та дату 

народження матері і завірити особистим підписом власника 

паспорта); 

2) ксерокопію ідентифікаційного коду. 

Коли станеш власником банківської картки, то зможеш отрима-

ти стипендію через банкомат, що знаходиться перед входом в універ-

ситет. З правилами користуванням банкоматом тебе детально ознайо-

млять при оформленні картки у “Кредит банку”. 

 

69. Якщо ти перервав навчання, про стипендію 

можна забути? 
 

Студентам, які відповідно до наказу ректора знаходяться в ака-

демічній відпустці виплачується щомісяця допомога в розмірі 0,5 

мінімальної стипендії. 

Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки, 

стипендія призначається з урахуванням середнього зваженого бала 

успішності, який студент мав до перерви у навчанні. 

Таким чином, студенте, ти бачиш, що вирішення питання отри-

мання стипендії залежить тільки від тебе і твоїх успіхів у навчанні. 

 

Посміхнись ☺☺☺ 
 

У тролейбусі сидить бабуся. Поряд стоїть худий зморений студент. 

– Чого ж ти, хлопчику, такий худий? – запитує бабуся студента. 

– Задають додому багато, – відповідає він. 

– Ти, певно, відмінник? 

– Ні. 

Бабуся бачить, що у студента перекинутий через руку плащ, ви-

рішила запропонувати: 



33 

– Тоді дай я хоч плащ потримаю, а то ж тобі так тяжко... 

– Це не плащ, – відповідає студент, – це студент Петров, а ось 

він відмінник. 

 

 *** 

Одержує студент лист із дому. У конверті знаходяться 10 дола-

рів і записка від батька: “Дякую, синок, за твій лист, тільки запам’я-

тай, що десять пишеться з одним нулем, а не з двома”. 

 

 *** 

Заповідь студента: 

Заснувши на лекції, не захропи, бо храпом своїм розбудиш бли-

жнього свого. 

 

 *** 

Йде іспит, тест із запитаннями, на які треба відповідати “так” 

або “ні”. Один зі студентів кидає монетку та записує результати.  

Викладач думає: “Ну, цей перший закінчить”. 

Екзамен закінчився, всі дописали і пішли, а цей все сидить і мо-

нетку підкидує. 

Викладачу це набридло, він підходить і питає:  

 Ну що, відповів на питання? 

 Так. 

 А що тоді робиш? 

 Перевіряю. 

 
 
 
 
 
 
 


