
Порядок проведення відбору кандидатів на отримання 

академічної стипендії імені Героїв Небесної Сотні 

 

1. Вимоги до кандидатів на отримання академічної стипендії 

імені Героїв Небесної Сотні.  

1.1. Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні (далі – стипен-

дії) призначаються студентам НаУКМА, які здобувають освіту за спеці-

альностями, зазначеними у пункті 1 Постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 15 листопада 2017 р. №896 «Про заснування академічних сти-

пендій імені Героїв Небесної Сотні», а саме: 

1) «Економіка» – студенти  першого, другого й третього років бака-

лаврської програми та студенти першого року магістерської програми.  

2) «Інженерія програмного забезпечення» – студенти  першого, дру-

гого й третього років бакалаврської програми та студенти першого року 

магістерської програми. 

3) «Психологія» – студенти  першого, другого й третього років бака-

лаврської програми та студенти першого року магістерської програми. 

1.2. Кандидат на призначення стипендії повинен мати активну грома-

дянську позицію та утверджувати ідеали й цінності Революції Гідності, 

а саме: 

- становлення демократичної та правової держави, розвиток у стінах 

НаУКМА та в суспільстві принципів демократичності, справедливості та 

рівності; 

- усвідомлення студентом цінностей громадянського суспільства, верхо-

венства права та прав людини.  



1.3. Кандидат має подати мотиваційний лист обсягом до 400 слів, а 

також матеріали, що підтверджують активну громадянську позицію сти-

пендіата(-ки) (довідка з місця роботи/стажування, рекомендаційний лист 

тощо).  

 

2. Орган студентського самоврядування, який здійснює відбір ка-

ндидатів на отримання академічної стипендії імені Героїв Небесної 

Сотні. 

2.1. Відбір кандидатів на отримання стипендії здійснюється Студент-

ською Колегією НаУКМА за дорученням Конференції Студентів на під-

ставі Порядку проведення відбору кандидатів на отримання академічної 

стипендії імені Героїв Небесної Сотні (далі – Порядок).  

2.2. Порядок затверджується на засіданні Конференції Студентів.  

2.3. Студентська Колегія при відборі кандидатів має брати до уваги  

такі критерії: 

- рейтинг успішності кандидата, який визначається на підставі пункту 

3 Положення про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні для 

студентів НаУКМА (далі – Положення); 

- соціальна, наукова, творча та спортивна активність кандидата; 

- тривалість громадської активності кандидата; 

- рекомендації та відгуки на кандидата, якщо такі є тощо.  

 

3. Строки відбору та процес обрання кандидатів на отримання 

академічної стипендії імені Героїв Небесної Сотні. 

3.1. Студентська Колегія зобов’язана до 1 травня поточного року на-

діслати рішення (витяг із рішення) до конкурсної комісії з призначення 

стипендій імені Героїв Небесної Сотні Міністерству освіти і науки Ук-

раїни (далі – МОНУ).   



3.1.1. Студентська Колегія не пізніше ніж за 21 календарний день до 

закінчення терміну подачі документів до МОНУ оголошує про прове-

дення конкурсу на отримання стипендій на підставі пунктів 1, 3, 6 Поло-

ження. 

3.1.2. Кандидати на отримання стипендії не пізніше ніж за 14 кален-

дарних днів до закінчення терміну подачі документів до МОНУ повинні 

надіслати свої мотиваційні листи та документи, що підтверджують акти-

вну громадянську позицію, якщо такі є, на корпоративну пошту Студе-

нтської Колегії або принести в друкованому вигляді секретарю Студент-

ської Колегії.  

3.2. Голосування за кандидатів, які будуть номіновані конкурсній ко-

місії МОНУ, має відбуватися на засіданні Студентської Колегії не піз-

ніше ніж за 6 календарних днів до закінчення терміну подачі документів 

до МОНУ.  

3.3. Кандидати на отримання стипендії, які відповідають вимогам пу-

нктів 1, 2 та 3 Положення, а також виконали всі дії, передбачені цим По-

рядком, повідомляються Студентською Колегією про відповідне засі-

дання за 1 календарний день.  

3.4. Члени Студентської Колегії на засідання голосують за кожного 

кандидата окремо. Член Студентської Колегії має право проголосувати 

тільки за одного кандидата відповідної спеціальності. Перемагає той ка-

ндидат, який отримав абсолютну більшість голосів членів Студентської 

Колегії (половина голосів присутніх членів Студентської Колегії плюс 

один голос).  

3.4.1. У разі подання однієї кандидатури від відповідної спеціальності 

Студентська Колегія має право на підставі Порядку не номінувати цю 

кандидатуру на конкурс МОНУ, якщо ця кандидатура не відповідає ви-

могам, зазначеним у пунктах 1, 2 та 3 Положенні та пунктах 1, 2 та 3 

Порядку.  



3.4.2. Рішення про номінування або не номінування кандидата публі-

кується на офіційних каналах комунікації Студентської Колегії, Конфе-

ренції Студентів, надсилається всім кандидатам, щодо яких відбувалося 

голосування.  

 

4. Перехідні положення 

4.1. Через пізні строки оприлюднення Наказу № 580 від 28 грудня 

2019 року «Про затвердження Положення про академічні стипендії імені 

Героїв Небесної Сотні для студентів Національного університету «Ки-

єво-Могилянська академія»» визначити інші строки відбору обрання ка-

ндидатів на отримання академічної стипендії імені Героїв Небесної Со-

тні у 2019 році. 

4.1.1. Студентська Колегія зобов’язана до 1 травня поточного року 

надіслати рішення (витяг із рішення) до конкурсної комісії з призна-

чення стипендій імені Героїв Небесної Сотні Міністерству освіти і науки 

України (далі – МОНУ).   

4.1.2. Студентська Колегія не пізніше ніж за 14 календарних днів до 

закінчення терміну подачі документів до МОНУ оголошує про прове-

дення конкурсу на отримання стипендій на підставі пунктів 1, 3, 6 Поло-

ження. 

4.1.3. Кандидати на отримання стипендії не пізніше ніж за 10 кален-

дарних днів до закінчення терміну подачі документів до МОНУ повинні 

надіслати свої мотиваційні листи та документи, що підтверджують акти-

вну громадянську позицію, якщо такі є, на корпоративну пошту Студе-

нтської Колегії або принести в друкованому вигляді секретарю Студент-

ської Колегії.  



4.1.4. Голосування за кандидатів, які будуть номіновані конкурсній 

комісії МОНУ, має відбуватися на засіданні Студентської Колегії не пі-

зніше ніж за 2 календарних дні до закінчення терміну подачі документів 

до МОНУ.  

4.1.5. Кандидати на отримання стипендії, які відповідають вимогам 

пунктів 1, 2 та 3 Положення, а також виконали всі дії, передбачені цим 

Порядком, повідомляються Студентською Колегією про відповідне засі-

дання за 1 календарний день.  

 

 


