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1. Загальні положення 

 

1.1. Стипендія імені Я. Зайшлого (далі - стипендія) призначається студентам 

денної форми навчання факультетів Львівського національного аграрного 

університету, які мають високі досягнення у навчальній, науковій та громадській 

діяльності. 

 

1.2. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами 

факультетів один раз на рік (у вересні кожного року) за результатами літньої 

екзаменаційної сесії та результатами напрацювань у попередньому навчальному 

році. 

 

1.3. Вчена рада факультету, яка висунула кандидата на здобуття  стипендії, 

надає на розгляд ректора Університету мотивоване подання, в якому відзначає 

успішність кандидата, його наукову роботу та участь у громадському житті 

закладу вищої освіти, а також витяг з протоколу засідання вченої ради. 

 

2. Фінансування виплати стипендії 

 

2.1. Фінансування виплати стипендії здійснюється з фонду доньки 

Ярослава Зайшлого – Ірени Белл (далі- фонд). 

 

2.2. Розмір стипендії та кількість претендентів на її отримання може 

змінюватись щорічно в залежності від обсягу надходжень до фонду. 

 

2.3. Стипендія виплачується одноразово у сумі погодженій з засновницею 

фонду. 

 

 

 

 



3. Вимоги до претендентів на отримання стипендії 

 

3.1. Претендентом на отримання стипендії можуть бути особи, які: 

- є студентами ІІ-IV курсів або здобувачем ОС «Магістр» (за умови 

здобуття ОС «Бакалавр» у Львівському національному аграрному університеті; 

- мають високий рейтинг навчальних досягнень, відмінну академічну 

успішність впродовж усіх років навчання; 

- беруть активну участь у науково-дослідній роботі та громадському 

житті Університету; 

- беруть активну участь у роботі органів студентського 

самоврядування та іншій громадській діяльності; 

- підтверджують свої навчальні та наукові досягнення доповідями на 

міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях тощо; 

- є переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад, 

змагань тощо. 

3.2. Студенти, які навчаються за кошти державного бюджету, а також ті, 

які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають рівні права на 

отримання стипендії.  

 

 


