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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок присудження грантів (знижок) здобувачам 

вищої освіти (далі – Положення) у Закладі вищої освіти «Міжнародний 

науково–технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – ЗВО 

«МНТУ» або Університет) застосовується для встановлення знижки оплаті за 

навчання і поширюється на здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО), які 

навчаються за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та для здобувачів 

фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО), які навчаються за освітньо-

професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у Фаховому коледжі 

Закладу вищої освіти "Міжнародний науково–технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая" (далі – Фаховому коледжі). 

1.2. Положення побудоване на основі принципів змагальності та і 

соціальної справедливості з метою підвищення якості навчання, сприяння 

науковій творчості і громадської активності здобувачів освіти встановлюється 

система їхнього заохочення з використанням грантів: 

іменних; 

корпоративних; 

благодійних; 

золотих; 

заохочувальних; 

студентських; 

лояльності. 

1.3. Гранти не сумуються з іншими. 

1.4. Гранти надаються одноразово. При відрахуванні з ЗВО «МНТУ» 

або Фахового коледжу здобувач освіти втрачає одержану пільгу. 

1.5. У випадках не передбачених даним Положенням, гранти надаються 

за рішення цінової комісії. 



2. ІМЕННИЙ ГРАНТ 

 

2.1. Іменний грант встановлюється зацікавленими юридичними 

особами (спонсорами) у розмірі, який вони визначають. 

2.2. За пропозицією спонсора такому гранту може бути присвоєно 

власне ім’я (спонсора, видатної особи тощо). 

2.3. Призначення грантів конкретним здобувачам освіти здійснює 

Президент ЗВО «МНТУ» за поданням спонсорів. 

2.4. Лауреатами іменних грантів можуть бути здобувачі освіти будь-

якого курсу і форми навчання. 

 

3. КОРПОРАТИВНИЙ ГРАНТ 

 

3.1.  Корпоративний грант є формою пільгової компенсації оплати за 

навчання з метою заохочення співробітників ЗВО «МНТУ». 

3.2. Підстави для призначення корпоративного гранту мають близькі 

родичі співробітників ЗВО «МНТУ» (брат, сестра, чоловік, дружина, син, 

дочка, зять, невістка, племінник, племінниця, онук, онучка), самі співробітники, 

при наявності стажу роботи в Університеті або Фаховому Коледжі не менше, 

ніж два роки, та позитивної характеристики в робочому процесі. 

3.3. Корпоративний грант надається одноразово, а саме співробітник 

має змогу одержати корпоративний грант сам, або один з його родичів. При 

відрахуванні з ЗВО «МНТУ» з будь-якої причини здобувач втрачає одержану 

пільгу. 

3.4. Призначення корпоративного гранту здійснюється за поданням 

Відповідального секретаря приймальної комісії згідно заяви співробітника і 

затверджується Президентом ЗВО «МНТУ». Розмір гранту складає 30% 

звільнення від оплати за навчання. 



3.5. Можливе дострокове припинення дії корпоративного гранту, якщо 

з певних причин втрачені підстави, за якими він надавався (наприклад 

звільнення співробітника або неналежне його ставлення до роботи). Сплата за 

навчання без пільгових умов починається з наступного місяця після 

припинення дії корпоративного гранту. 

3.6. Надання корпоративних грантів на паралельне навчання не 

допускається (за винятком  нагородження здобувача студентським грантом). 

 

4. БЛАГОДІЙНИЙ ГРАНТ 

 

4.1. Благодійний грант призначається окремим здобувачам освіти, у 

яких матеріальне становище сім’ї не дозволяє оплачувати навчання у повному 

обсязі. 

4.2. Президент ЗВО «МНТУ» за поданням кафедр після вивчення 

реальних матеріальних умов сім’ї та успішності навчання здобувача освіти 

видає відповідний наказ. 

4.3. Благодійний грант, як правило, призначається сім’ям, в яких 

одночасно навчаються в ЗВО «МНТУ» та Фаховому Коледжі два і більше 

здобувача освіти. 

4.4. Грант передбачає зменшення на 20% загальної вартості навчання 

на весь період навчання на другого та третього члена сім’ї, що навчаються. 

4.5. Як виняток, благодійний грант може бути призначений здобувачу 

освіти при непередбаченому (раптовому) погіршенні матеріального стану сім’ї 

з обов’язковим урахуванням його рейтингу навчання. 

4.6. Лауреатами благодійних грантів можуть бути здобувачі освіти, які 

навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр» та за освітньо-професійним 

ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у Фаховому коледжі денної форми 

навчання. 



5. ЗОЛОТИЙ ГРАНТ 

 

5.1. Золотий грант призначається Президентом ЗВО «МНТУ» для 

Вступників:  

5.1.1. першого курсу ОПС «Фаховий молодший бакалавр»: 

 випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою; 

5.1.2. першого курсу ОС «Бакалавр»: 

 випускникам старшої школи, які нагороджені золотою (срібною) 

медаллю; 

 в разі подання ними двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не 

нижче 160 балів; 

5.1.3. старших курсів ОС «Бакалавр» та ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», які закінчили попередній навчальний заклад з відзнакою; 

5.1.4.  першого курсу ОС «Магістр», які закінчили заклади вищої 

освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з відзнакою; 

5.1.5. призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) 

II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів року вступу 

після перевірки поданих документів, та розповсюджується тільки на 

Вступників, денної форми навчання. 

5.2. Золотий грант передбачає зменшення вартості у розмірі 20% 

оплати за перший рік навчання. 

5.3. Призначення золотого гранту здійснюється за поданням 

Відповідального секретаря приймальної комісії.  

Умовою отримання гранту є: 

 результат фахового вступного випробування не нижче оцінки 

В/«добре» (для п. 4.1.3.- 4.1.4.); 

 результат двох вступних іспитів не нижче оцінки 10 /180 балів (для 



п. 4.1.1.). 

 

6. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ГРАНТ 

 

6.1. Заохочувальний грант є формою пільгової компенсації оплати за 

навчання з метою заохочення вступників до навчання в ЗВО «МНТУ» або 

Фаховому коледжі і може присуджуватися у таких номінаціях: 

«Переможець Лотереї»; 

«Професійно орієнтована молодь».  

6.2.  Нагородження грантом в номінації «Переможець Лотереї» 

передбачає звільнення від оплати на 15% загальної вартості навчання за 

перший рік (кількість грантів передбачена офіційними правилами розіграшу 

знижки в оплаті на навчання в поточному році). 

6.3. Нагородження грантом в номінації «Професійно орієнтована 

молодь» передбачає зменшення на 10% загальної вартості навчання за 

перший рік при наявності дисконтної картки ЗВО «МНТУ».  

6.4. Заохочувальний грант розповсюджується на вступників денної та 

заочної форми навчання всіх спеціальностей та освітніх ступенів. 

 

7. СТУДЕНТСЬКИЙ ГРАНТ 

 

7.1. Студентський грант є основною формою заохочення здобувачів 

освіти за підсумками першого, другого і третього років денної форми навчання 

і може присуджуватися у таких номінаціях: 

«Кращий студент Університету»; 

«Кращий студент Коледжу»; 

«Кращий студент спеціальності Університету»; 

«Кращий студент спеціальності Коледжу». 



7.2. Нагородження грантом в номінаціях «Кращий студент 

Університету» та «Кращий студент Коледжу» передбачає звільнення від оплати 

на 50% загальної вартості навчання за рік (по 1 гранту за номінацію). 

7.3. Нагородження грантом в номінаціях «Кращий студент 

спеціальності Університету» та «Кращий студент спеціальності Коледжу» 

передбачає звільнення від оплати на 10% загальної вартості навчання за рік 

(по 1 гранту на спеціальність). 

7.4. Основні показники і критерії призначення призових грантів: 

 успішність і якість навчання; 

 активність в науковій роботі; 

 громадська активність; 

 виконання вимог Статуту ЗВО «МНТУ» і Кодексу честі студента. 

Визначальним показником за всіма номінаціями є успішність і якість 

навчання. 

7.5. Для різних номінацій встановлюються мінімальні критерії, 

невідповідність яким є підставою для відмови у призначенні грантів. 

«Кращий студент Університету» та «Кращий студент Коледжу» 

повинен: 

 мати середній рейтинг навчання за звітний період (рік) не менше, 

ніж 90/А (відмінно); 

 вибороти перше або друге місце на конкурсі студентських наукових 

робіт ЗВО «МНТУ» або бути відзначеним на Всеукраїнському (міжнародному) 

конкурсі наукових робіт; 

 брати активну участь у громадському житті Університету або 

Фахового коледжу та вживати заходи щодо підняття престижу закладу освіти; 

 не мати жодного порушення дисципліни навчання, норм Статуту 

ЗВО «МНТУ» та Кодексу честі студента за весь період навчання. 

«Кращий студент спеціальності Університету» та «Кращий студент 



спеціальності Коледжу» повинен: 

 мати середній рейтинг навчання за звітний період (рік) не менше, 

ніж 90/А (відмінно); 

 брати участь у конкурсі студентських наукових робіт ЗВО 

«МНТУ»; 

 брати активну участь у громадському житті ЗВО «МНТУ» або 

Фаховому коледжі; 

 не мати жодного грубого порушення дисципліни навчання, норм 

Статуту МНТУ та Кодексу честі студента за весь період навчання. 

7.6. Організація призначення студентських грантів: 

7.6.1. За підсумками навчального року до 10 серпня поточного року 

розпорядженням Президента ЗВО «МНТУ» затверджується Комісія на чолі з 

Ректором ЗВО «МНТУ» у складі завідуючих кафедр, голів циклових комісій, 

представників студентського самоврядування, спеціалістів ВНОР та головного 

бухгалтера. 

7.6.2. На першому турі відбору кандидатів на отримання грантів 

завідуючі кафедр оформляють подання на здобувачів почесного звання 

«Кращий студент Університету», «Кращий студент Коледжу», «Кращий 

студент спеціальності Університету» та «Кращий студент спеціальності 

Коледжу», які відповідають максимальним критеріям призначення призових 

грантів за цими номінаціями. 

7.6.3. Комісія розглядає об’єктивні показники, що визначені у 

поданні, і при однаковому рейтингу навчання віддає перевагу тому кандидату, 

який має кращі дані за сукупністю всіх показників. Решта кандидатів 

аналогічно розглядається за номінаціями «Кращий студент спеціальності 

Університету» та «Кращий студент спеціальності Коледжу». 

7.6.4. Визначення переможців конкурсу за номінаціями 

здійснюється також за сукупністю всіх показників, але поряд з успішністю та 



якістю навчання перевага віддається і активності у науковій роботі. 

7.6.5. Рішення про визначення переможців за всіма номінаціями 

оформлюється для кожного здобувача освіти окремим протоколом засідання 

Комісії з призначення призових грантів. 

7.6.6. На підставі рішень Комісії з призначення призових грантів 

терміном до 10 вересня поточного року Президент ЗВО «МНТУ» своїм наказом 

призначає лауреатів конкурсу за кожною номінацією. 

 

8. ГРАНТ ЛОЯЛЬНОСТІ 

 

8.1. Грант Лояльність є основною формою заохочення Вступників за 

віддане ставлення до Університету та Фахового коледжу і може 

присуджуватися у таких номінаціях: 

«Випускник Університету»; 

«Випускник Коледжу»; 

«Випускник підготовчого відділення». 

8.2. Нагородження грантом в номінаціях «Випускник Університету» та 

«Випускник Коледжу» передбачає звільнення від оплати на 15% загальної 

вартості навчання за перший рік. Грант призначається Президентом ЗВО 

«МНТУ» і розповсюджується на випускників Університету та Фахового 

коледжу поточного року. 

8.3. Нагородження грантом в номінації «Випускник підготовчого 

відділення» передбачає звільнення від оплати на 20% загальної вартості 

навчання за перший рік при наявності сертифікату про знижку в оплаті за 

перший рік навчання. Грант призначається завідувачем підготовчого відділення 

ЗВО «МНТУ» згідно порядку встановленому в «Положення про підготовче 

відділення Закладу вищої освіти «Міжнародний науково–технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая». 



8.4. Грант Лояльність розповсюджується на вступників денної форми 

навчання всіх спеціальностей та освітніх ступенів. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Положення набирає чинності з моменту його ухвалення Вченою 

радою ЗВО «МНТУ» та введення в дію наказом Президента Університету. 

9.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

Університету в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними 

обов’язками. 
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