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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
у 9 м. Київ —20 Я р. №

Про призначення академічних стипендій 
Президента України аспірантам 
на 2018/2019 навчальний рік

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
1994 р. № 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення 
академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних 
закладів та аспірантам»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити на 2018/2019 навчальний рік академічні стипендії 
Президента України аспірантам закладів вищої освіти, підвідомчих 
Міністерству освіти і науки України, за списком згідно з додатком.

2. Ректорам закладів вищої освіти забезпечити виплату академічних 
стипендій Президента України аспірантам з 1 листопада 2018 року по 
1 листопада 2019 року та взяти до відома, що згідно з пунктом 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. № 1542 «Про 
впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних 
стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням 
навчальних закладів та аспірантам» академічні стипендії Президента 
України виплачуються аспірантам за рахунок стипендіального фонду 
закладу вищої освіти в розмірі посадового окладу викладача-стажиста, 
визначеного за схемою посадових окладів і збільшеного на 25 відсотків.

3. Головам регіональних Рад ректорів закладів вищої освіти:
1) щорічно у строк до 15 вересня забезпечити подання 

Міністерству освіти і науки України пропозицій щодо кандидатур 
аспірантів (в межах встановленої квоти) на призначення академічних 
стипендій Президента України;

2) довести наказ до відома ректорів закладів вищої освіти регіонів.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток до наказу 
Міністерства освіти і науки 
України
від « / ) /  » •/■/ 2018 р. №

СПИСОК
аспірантів закладів вищої освіти, яким призначені 

академічні стипендії Президента України 
на 2018/2019 навчальний рік

№
п/п

Прізвище, ім'я та 
по батькові

Назва закладу вищої освіти

Рада ректорів вищих навчальних закладів при голові 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1 ЗЕМСЬКИЙ 
Денис Романович

Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна

2 КОВАЛЬ
Катерина Леонідівна

Університет митної справи та фінансів 
(м. Дніпро)

Рада керівників вищих навчальних закладів, наукових, освітніх 
установ Закарпатської області

3 ГРЯДІЛЬ 
Тарас Іванович

Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний 
університет»

Рада ректорів Київського вузівського центру
4 КЛОЧАН 

Арсен Євгенійович
Національний транспортний 
університет (м. Київ)

5 КУДРЯВЕЦЬ 
Євген Володимирович

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

6 ЛІВІЦЬКА
Оксана Володимирівна

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

7 СЕВОСТ’ЯНОВА 
Аліна Валерїївна

Національний транспортний 
університет (м. Київ)

Рада ректорів вищих навчальних закладів Львівщини
8 ТОПОРОВСЬКА 

Лілія Романівна
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

9 ТУРА
Юрій Васильович

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана 
Франка

Рада ректорів закладів вищої освіти Миколаївської області
10 ЗОЗУЛЯ

Анатолій Леонідович
Миколаївський національний аграрний 
університет



Продовження додатка

Рада ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону
11 БУЯДЖИ 

Г анна Андріївна
Одеський державний екологічний 
університет

12 ВАНДИНСЬКИЙ 
Віктор Юрійович

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

13 ЛІНЕЦЬКИЙ 
Борис Григорійович

Одеський національний університет 
імені 1.1. Мечникова

14 СТАТЄВА
Марина Станіславівна

Одеська національна академія 
харчових технологій

Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківської області
15 БРЕСЛАВЕЦЬ 

Марія Володимирівна
Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський 
авіаційний інститут»

16 ГРАНОВСЬКА 
Тетяна Яківна

Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди

17 КОЗІН
Сергій Миколайович

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

18 ПОСТЕЛЬНИК 
Ганна Олександрівна

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

19 ТАРАБАРА 
Уляна Костянтинівна

Харківський національний університет 
шені В. Н. Каразіна

Рада ректорів вищих навчальних закладів Чернівецького регіону
20 ЯВОРСЬКИЙ 

Ростислав Святославович
Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ)

^^Директор^епартаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов


