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Стипендія 
 
 

Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго. 
Студентська мудрість 

 
69. Хто отримує стипендію? 
Із загального фонду державного бюджету стипендії призначаються 

студентам денного відділення, які навчаються в межах обсягів підготовки 
кадрів за державним замовленням. 

 
70. Кому призначаються стипендії 
першочергово? 
Стипендіальна комісія вирішує питання щодо першочергового 

призначення стипендії студентам: 
1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
2) з числа осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
3) з малозабезпечених сімей; 
4) які є інвалідами з дитинства та інвалідами І і II групи. 

 
71. Чи впливають результати сесії на 
отримання стипендії? 
Впливають. Стипендія призначається студентам держзамовлення 

за рейтингом зимової та літньої (разом з весняною) сесій у межах 
стипендіального фонду. 

 
72. Яку стипендію отримує першокурсник? 
Усім студентам держзамовлення першого курсу (крім контрактників) 

до першої сесії стипендія призначається в мінімальному розмірі. 

 
73. Чи однаковий розмір стипендії для всіх 
студентів? 
Ні, існують соціальні стипендії для пільгових категорій. Ці виплати – 

лише для невеликої групи студентів, а те, що стосується всіх і кожного, – 
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так це можливість отримання підвищеної стипендії. Що для цього 
потрібно? Добре вчитися. Студентам держзамовлення, які за результатами 
сесії мають середній бал успішності 91-100, розмір академічної стипендії 
збільшується на 25 відсотків. 

 
74. Для кого призначені соціальні стипендії? 
Соціальна стипендія (додаткова) призначається студентам, що мають 

державні пільги, гарантії, встановлені законами, і які потребують 
соціального захисту. Перш за все, це: 

1) студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (під опікою); 

2) студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 
мають пільги на призначення стипендій; 

3) студенти з малозабезпечених сімей (офіційний статус); 
4) студенти-інваліди дитинства та інваліди І та II 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 стипендіальної 

комісії. 

 
75. Iснують якісь додаткові стипендії? 
Якщо ти відмінно навчаєшся і у тебе є успіхи в науковій, громадській 

діяльності, то ти ще можеш отримати стипендії Президента України, 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, іменні 
або персональні стипендії університету. 

Найактивніші студенти ЧДУ ім. Петра Могили (1-2 особи) до Дня 
студента (17 жовтня) отримують іменну стипендію Миколаївського 
міського голови розміром приблизно 1 000 грн. 

 
76. Де отримувати стипендію? 
Стипендія виплачується студентам виключно через банківські картки. 

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

стипендію через банкомат, що знаходиться перед входом в університет. 
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77. Якщо ти перервав навчання, про стипендію 
можна забути? 
Студентам, які відповідно до наказу ректора знаходяться в академічній 

відпустці, щомісяця виплачується допомога в розмірі 0,5 академічної 
стипендії. 

Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки, 
стипендія призначається з урахуванням середнього зваженого балу 
успішності, який студент мав до перерви у навчанні. 


