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1.4. Кандидати на призначення стипендії імені М.С. Грушевського 

рекомендуються з числа  відмінників двох років навчання ( без перерви),  

двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії за поданням деканів 

факультетів, обговорених на засіданні стипендіальної комісії та 

затверджених Вченою Радою.  

          1.5.  Розподіл вищезгаданих стипендій здійснюється Міністерством 

          культури України за поданням Вченої Ради та візою ректора.    

          1.6. Позбавлення стипендії може бути здійснене рішенням Вченої Ради 

           ОНМА за умови затвердження його Міністерством культури України в разі 

          зниження стипендіатами рівня творчих досягнень, порушень навчальної 

         дисципліни тощо.     

      2. З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти та з 

          метою підтримки найбільш обдарованих молодих митців призначаються для 

          громадян України, що навчаються за кошти державного бюджету на денній 

         формі навчання за спеціальністю «Музичне мистецтво»: 

          академічна державна стипендія (4 особи); 

          академічна стипендія:  

імені М. Лисенка 

імені М. Леонтовича 

імені Е. Гілельса  

імені Д. Ойстаха 

імені К. Данькевича 

         2.1.  Кандидати на призначення державних стипендій рекомендуються з 

числа студентів 2-4 курсів, які мають відмінні показники в навчанні за три 

семестри (без перерви) та приймають активну участь в концертній та  

науковій роботі, за поданням завідувачів випускових кафедр та деканів 

факультетів, обговорених на засіданні стипендіальної комісії та 

затверджених Вченою Радою.  

         2.2 Стипендії імені М. Лисенка призначаються студенту, який навчається за 

спеціалізацією «спів». Стипендії імені М. Леонтовича призначаються 

студенту, який навчається за спеціалізацією «хорове диригування». 

Стипендії імені Е. Гілельса призначаються студенту, який навчається за 

спеціалізацією «фортепіано». Стипендії імені Д. Ойстаха призначаються 

студенту, який навчається за спеціалізацією «оркестрові струнні 

інструменти».  Стипендії імені К. Данькевича призначаються студенту, який 

навчається за спеціалізацією «композиція».   

         2.2. У разі відсутності кандидатури на призначення іменної стипендії від 

відповідної кафедри, пропонується кандидатура від факультету у склад якої 

входить відповідна кафедра. У разі відсутності кандидатури від факультету 

пропонується кандидатура від іншого факультету.    

          2.3. Позбавлення стипендії може бути здійснене рішенням Вченої Ради 

ОНМА в разі порушень навчальної дисципліни тощо. 

                                  


