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Загальні питання 

 

Положення про порядок призначення і виплати стипендій аспірантам 

та докторантам Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

(далі – Інститут) розроблено відповідно до наступних нормативно-правових 

документів: 

– Закону України «Про вищу освіту» №1556 від 01 липня 2014 р. 

–  Постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004р. 

«Питання стипендіального забезпечення» 

– Постанови Кабінету Міністрів України  №1050 від 28 грудня 2016р. 

«Деякі питання стипендіального забезпечення». 

– Постанови Кабінету Міністрів України №1047 від 28 грудня 2016р. 

«Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, 

наукових установах». 

– Постанови Кабінету Міністрів України № 1043 від 28 грудня 2016р.  

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству освіти і науки для виплат академічних стипендій» 

Дія цього положення поширюється на осіб, які навчаються за рахунок 

державного замовлення, за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету, а саме аспірантів і докторантів денної форми навчання (з відривом 

від виробництва). 

Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за 

денною формою навчання (з відривом від виробництва), установлюється у 

розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу, визначеного за схемою 

посадових окладів з урахуванням наступних змін в оплаті праці на 

відповідних посадах.  

 

1. Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за 

наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних 

розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна 

освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим 

ступенем або вченим званням докторанта. У разі наявності у докторанта 

кількох наукових ступенів / вчених звань доплата встановлюється за вищим 

науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових 

ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми 

вирішує директор інституту. Документи, що засвідчують наявність наукового 

ступеня, вченого звання повинні відповідати нормам та вимогам, 

передбачених законодавством. 



2. Аспіранти і докторанти мають право на роботу в режимі неповного 

робочого часу (але не більше як на 0,5 ставки за займаною посадою). При 

цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього положення, 

виплачується у повному обсязі. 

3. Аспірантам і докторантам, які поновили навчання після наданої їм в 

установленому порядку перерви в навчанні, та аспірантам або докторантам, 

яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 

4. Аспірантам і докторантам, які реалізують право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, наукового ступеня за денною 

формою здобуття вищої освіти (з відривом від виробництва) в Інституті і не 

отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у 

грошовій формі усього строку навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому закладі освіти, виплата стипендії припиняється на 

строк навчання в іншому закладі освіти. 

5. Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією 

Інституту після повернення такої особи до закладу освіти за основним місцем 

навчання, а саме Інституту, на підставі рішення за результатами розгляду 

письмового звіту здобувача вищої освіти / наукового ступеня. Обов’язковою 

умовою прийняття стипендіальної комісії Інституту рішення про виплату 

стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за 

програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти, не призвело до 

збільшення строку навчання особи в аспірантурі, докторантурі Інституту 

(основне місце навчання) порівняно з нормативним. У разі прийняття 

зазначеного рішення стипендіальної комісії аспіранту, докторанту 

виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за 

програмою академічної мобільності в іншому закладі освіти на території чи 

поза її межами, у повному обсязі. 

 

Повноваження стипендіальної комісії 

6. Стипендіальна комісія Інституту формується у такому складі:  

1.голова комісії; 

2.заступник голови; 

3.головний бухгалтер; 

4.особа,відповідальна за аспірантуру; 

5.представник Ради молодих вчених; 

6. юрист. 



7. Засідання стипендіальної комісії Інституту проводиться за 

необхідністю.  

8. Засідання стипендіальної комісії вважається дійсним за умови 

присутності більш ніж половини членів комісії. 

9. Стипендіальна комісія Інституту приймає рішення щодо: 

 - призначення стипендій аспірантам, докторантам у відповідності до 

поданих документів 

 - позбавлення академічних стипендій за порушення морально-етичних норм 

і стандартів поведінки здобувачів, встановлених в Інституті. 

10. Рішення стипендіальної комісії Інституту оформляється 

протоколом, що є підставою для формування наказу про призначення 

стипендій. 

11. Рішення стипендіальної комісії приймається відкритим 

голосуванням більшістю присутніх членів комісії. 

 

Виплата стипендіального забезпечення 

12. Бухгалтерська служба Інституту проводить виплату 

стипендіального забезпечення аспірантам і докторантам у відповідності до 

наказів у встановлені терміни 

13. У разі коли строк закінчення навчання аспіранта або докторанта, які 

отримують стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат 

вибуває з Інституту до закінчення навчання, йому виплачується стипендія у 

повному розмірі за останній місяць навчання. 

14. У період тимчасової непрацездатності аспіранта або докторанта, 

підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну 

стипендію у призначеному ї розмірі. 

15. Бухгалтерська служба Інституту веде облік нарахування та виплати 

стипендій у відповідності до виділених коштів. 

16. Випадки не передбачені цим положенням, особливі ситуації 

розглядає директор або за дорученням директора заступник директора з 

наукової роботи. Рішення прийняти директором є остаточними.  

17. Аспірантам і докторантам які навчаються за кошти фізичних та 

юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких 

осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору (контракт) між 

Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та фізичною 

або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або іншої 

особи, беручи фінансові зобов’язання щодо її оплати.   


