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ПОЛОЖЕННЯ 

про винагороди студентам 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

 імені Василя Стефаника»  

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про винагороди студентам державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – 

Положення) розроблено згідно з Законом України «Про вищу освіту», Законом 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та 

Статутом державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України. 

1.2. Положення розроблене з метою заохочення студентів до успішної 

навчальної, наукової, культурної, спортивної діяльності, а також участі у 

громадському житті університету. 

1.3. В цьому Положенні, винагорода – це одноразова грошова виплата студентам 

за їх високі досягнення у навчальній, науковій, культурній, спортивній, громадській 

діяльності. 

1.4. Виплата винагороди здійснюється: 

• за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності, зокрема, 

у реалізації набутих знань  у науково-дослідницькій та пошуковій роботі; 

• за досягнення в галузі спорту (за високі досягнення у спорті); 

• за досягнення в галузі культури (у музичній, образотворчій, літературно-

мистецькій та інших видах творчої діяльності); 

• в інших випадках, пов’язаних із навчанням обдарованих студентів. 

1.5. До винагороди представляються студенти, які стали: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14


• переможцями та призерами студентських олімпіад міжнародного рівня і ІІ 

етапу всеукраїнських студентських олімпіад; 

• переможцями та призерами міжнародних конкурсів студентських наукових 

робіт і ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт з 

галузей знань і спеціальностей;  

• переможцями і призерами Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

• переможцями і призерами Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика; 

• учасниками міжнародних наукових конференцій, які проводяться за 

кордоном; 

• переможцями творчих конкурсів та фестивалів міжнародного та 

всеукраїнського рівня; 

• призерам чемпіонатів України, Європи та світу; 

• студентам, яким присвоєно кваліфікацію Майстер спорту під час навчання 

в університеті. 

 

2. Порядок виплати винагороди 

2.1. Пропозиції щодо студентів, які рекомендуються до виплати винагороди, 

подаються науково-дослідною частиною, деканами факультетів (директорами 

навчально-наукових інститутів) за погодженням зі Студентським Сенатом. Службові 

подання на ім’я ректора університету супроводжуються обґрунтуванням і копіями 

підтверджуючих документів.  

2.2. На підставі службових подань ректором університету видається відповідний 

наказ, який є підставою для виплати винагороди студентам. 

 

3. Джерела фінансування витрат, пов'язаних з виплатою студентам 

винагороди 

3.1. Джерелом фінансування винагород студентам є кошти спеціального фонду 

університету, виділених на студентське самоврядування. 

3.2. Конкретна сума коштів, які спрямовуються на виплати винагороди 

студентам, визначається планово-фінансовим відділом та бухгалтерією університету. 



 

4. Контроль за порядком виплати винагороди 

4.1. Контроль за порядком виплати винагороди студентам Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника здійснюють проректор з 

наукової роботи, проректори з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-

педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер а також 

органи студентського самоврядування. 

 

 


