Правила призначення академічних стипендій аспірантам/докторантам
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1050.
І. Загальні питання
1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету:
- аспірантів/ докторів філософії денної форми навчання, які навчаються з
відривом від виробництва;(надалі-аспіранти),
- докторантів/ докторів наук, які навчаються з відривом від виробництва,
(надалі-докторанти).
2. Правила призначення академічних стипендій в Інституті,
затверджуються вченою радою за погодженням з радою молодих вчених
Інституту та профспілковою організацією, а також оприлюднюються не пізніше
ніж за тиждень до початку навчального року.
3. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення стипендії (у
тому числі спірних), надання матеріальної допомоги аспірантам, заохочення
кращих з них за успіхи у науковій діяльності, за участь у громадській
діяльності наказом керівника Інституту утворюється стипендіальна комісія,
склад якої затверджується наказом директора Інституту.
4. До складу стипендіальної комісії входять директор Інституту, головний
бухгалтер, завідувач аспірантурою і докторантурою, представники ради
молодих вчених Інституту та профспілкової організації Інституту.
5. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії
раду молодих вчених та профспілкову організацію, повинна становити не
менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
6. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими
нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які
навчаються, цими Правилами, Статутом Інституту.
7. За поданням стипендіальної комісії директор Інституту затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної

комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення
стипендій Інституту.
8. Стипендії виплачуються раз на місяць.
9. Виплати стипендій, що призначені аспірантам і докторантам,
здійснюються у межах затверджених кошторисом Інституту.
10. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за
денною формою (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),
а саме:
викладача - для аспірантів;
доцента - для докторантів.
11. 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. 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 освітньонаукової (наукової) програми вирішує директор Інституту. Документи, що
засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати
нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
12. Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного
робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому
академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у
повному обсязі.
13. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в
установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам,
яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або
докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період
навчання.
14. Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому
порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія
призначається і виплачується відповідно до цих Правил
за датою її
зарахування відповідно до наказу директора.
15. Особам, які зараховані на навчання за освітньо-кваліфікаційними

програмами аспіранта/докторанта та доктора філософії/доктора наук, стипендія
виплачується з моменту їхнього зарахування.
16. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою
закладу охорони здоров’я, аспіранти/докторанти отримують академічну
стипендію у призначеному їм розмірі.
17. З метою підвищення життєвого рівня аспірантів/ докторів філософії та
заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, науковій діяльності
Інститут використовує економію коштів для надання аспірантам/ докторам
філософії матеріальної допомоги та заохочення, які навчаються за державним
замовленням, згідно з «Порядком використання коштів, передбачених для
надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантам
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України»
18. Аспірантам/докторантам, які знаходяться в академічній відпустці,
стипендія не нараховується з дня надання академічної відпустки (за наказом
директора Інституту).
19. Аспірантам / докторантам, які поновили навчання після наданої їм в
установленому порядку перерви в навчанні, стипендія призначається на весь
наступний період навчання.
20. Аспіранти/докторанти, які реалізують право на академічну
мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти/наукового ступеня за
денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Інституті, протягом
строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному
закладі/науковій установі поза межами України, отримують стипендію,
призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли, за умовами договору про
навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з Інститутом
(за основним місцем навчання), регулярна безповоротна фіксована фінансова
підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою
академічної мобільності в іншому навчальному закладі/науковій установі не
передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну
грошову одиницю на дату укладення договору про академічні мобільність є
меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.
21. Аспірантам/докторантам, які реалізують право на академічну
мобільність
при одночасному збереженні статусу здобувача вищої
освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від
виробництва) в Інституті і не отримують регулярної безповоротної фіксованої
фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за

програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі/науковій
установі.
22. Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією
після повернення такої особи до Інституту (за основним місцем навчання) на
підставі рішення відповідної випускового відділу за результатами розгляду
письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою
умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату
стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за
програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі/науковій
установі, не призвели до збільшення строку навчання особи в
аспірантурі/докторантурі в Інституті (за основним місцем 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 навчальному
закладі/науковій установі на території України чи поза її межами, у повному
обсязі.
*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений
у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа,
більшого за розрахункове.

ІІ. Прикінцеві положення
1.Всі зміні та доповнення або нова редакція Правил розглядаються та
приймаються на засіданні Вченої ради Інституту та затверджуються наказом
директора ІПООД НАПН України.
2. По затвердженні нової редакції Правил, попереднє втрачає чинність.

