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ПОЛОЖЕННЯ 

 

про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для 

надання матеріальної допомоги та заохочення 

студентів Закарпатської академії мистецтв та  

Коледжу мистецтв  ім. А. Ерделі ЗАМ 

 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N  150 (  150-2006-п ) від 15.02.2006  

N  157 (  157-2006-п ) від 15.02.2006  

N  165 (  165-2008-п ) від 05.03.2008  

N  983 (  983-2011-п ) від 07.09.2011  

N  177 (  177-2012-п ) від 07.03.2012  

N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012  

N  255 (  255-2013-п ) від 01.04.2013  

N  297 (  297-2013-п ) від 22.04.2013  

N  334 (  334-2013-п ) від 13.05.2013) 

 

1.Загальні положення 

 

1.1. Норма закону, згідно з якою фінансується Закарпатська академія 

мистецтв, передбачає, що розмір стипендіального фонду повинен забезпечувати 

виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 

відсоткам студентів (курсантів) денної форми навчання, які навчаються за 

кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні 

стипендії. 

1.2. Розмір  академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 

виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 року ”Про питання 

стипендіального забезпечення” (зі змінами та доповненнями). 

 Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми, які 

навчаються за рахунок загального фонду державного бюджету. 

1.3. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам і не 

більш як 75 відсоткам студентів (курсантів) кожного курсу денної форми 

навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, 

які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти 

(курсанти), які згідно з рейтингом, складеним у вищому навчальному закладі за 

результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-2006-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-2006-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/165-2008-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/177-2012-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1084-2012-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/255-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/297-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/334-2013-%D0%BF
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 До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у 

мінімальному розмірі виплачується всім студентам (курсантам), зарахованим 

до вищого навчального закладу на перший курс навчання (Ст.62.п.7 Закону 

України «Про вищу освіту»).  

1.4. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між ЗАМ та 

фізичними або юридичними особами, стипендії виплачуються за рахунок 

коштів цих осіб, якщо це  передбачено умовами укладеної угоди.  

Особам, які навчалися згідно із зазначеною угодою і в установленому 

порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія 

призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами 

попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою їх 

переведення, відповідно до наказу ректора. 

1.5. Студентам, які є іноземними громадянами та особами без 

громадянства, призначення і виплата стипендій проводиться  відповідно до 

міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України. 

 

2. Призначення стипендій 

2.1. Академічні стипендії 

2.1.1. Академічні стипендії призначаються студентам, які успішно 

навчаються, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій.  

Академічними стипендіями є:  

- стипендія Президента України, Верховної Ради України,  

-стипендія Кабінету Міністрів України, іменні стипендії (стипендії 

Закарпатської ОДА, стипендія імені Адальберта Ерделі), які призначаються 

студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких 

визначаються окремими нормативними актами; 

-  ординарні (звичайні) академічні стипендії. 

2.1.2. Розміри та порядок визначення стипендій Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Закарпатської ОДА, 

іменних стипендій, визначається окремими нормативними актами. 

2.1.3. Ординарні (звичайні) академічні стипендії у ЗХІ та  у Коледжі 

мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ призначаються студентам за успішне навчання, 

середній бал успішності яких становить 4,0-4,99 за п’ятибальною шкалою 

оцінювання (7,0-11,99) за дванадцятибальною шкалою).  

 Студентам,  які за результатами семестрового контролю мали 

академічну заборгованість та/або одержали дві і більше оцінки 3,0 за 

п’ятибальною шкалою оцінювання (5,0 - 6,0 за дванадцятибальною шкалою) 

стипендія не призначається. 

2.1.4. Студент може бути позбавлений стипендії за порушення навчальної 

дисципліни на один місяць. 

2.1.5.Терміни заліково-екзаменаційних сесії для кожного курсу всіх 

напрямів (спеціальностей) визначаються відповідним графіком навчального 

процесу, який оголошується розпорядженням (наказом) ректора/директора.  

Перелік семестрових контролів за кожен семестр та форми їх проведення 

визначаються відповідними навчальними планами. 
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2.1.6.Студент, який без поважних причин не прибув за розкладом на 

семестровий контроль, вважається невстигаючим. 

2.1.7. Студенту, який не прибув на семестровий контроль за розкладом з 

поважної причини, підтвердженої документально, розпорядженням по ЗХІ 

встановлюється індивідуальний термін складання іспитів і заліків.  

За студентами, яким встановлено індивідуальні терміни семестрового 

контролю, зберігається одержувана ними стипендія до завершення вказаного 

терміну, після чого їм призначається нова стипендія у встановленому порядку з 

наступного дня, що настає після закінчення індивідуального терміну 

семестрового контролю.  

2.1.8. При визначенні середнього балу успішності студента академії за 

семестр враховуються оцінки за результатами заліково-екзаменаційної сесії та 

всіх видів практик, курсових робіт. 

 При визначенні середнього балу успішності студента Коледжу мистецтв 

ім. А. Ерделі ЗХІ за семестр враховуються оцінки поточного семестрового 

контролю, результатів заліково-екзаменаційної сесії та  всіх видів практик. 

2.1.9.  При призначенні стипендії результати захисту всіх видів практики 

враховуються таким чином: 

- якщо практика проводиться протягом семестру, то результати її 

захисту враховуються в тому ж семестрі; 

- якщо практика проводиться після семестрового контролю, то 

результати її захисту враховуються у наступному семестрі. 

2.1.10. Студентам академії, які за результатами семестрового контролю 

мають успішність 90-100 за  100 бальною шкалою оцінювання (10-12 балів за 

дванадцятибальною шкалою)  та (або) 5,00 за п’ятибальною шкалою 

оцінювання, розмір ординарної академічної стипендії збільшується на 100 

гривень. 

Студентам Коледжу мистецтв  м.. А. Ерделі ЗХІ, які за результатами 

семестрового контролю мають успішність  10,00-12,00 за дванадцятибальною 

шкалою оцінювання та (або) 5,0 за п’ятибальною шкалою оцінювання розмір 

ординарної академічної стипендії збільшується на 70 гривень. 

Дія цього пункту не поширюється на студентів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. 

2.1.11. Стипендія імені Адальберта Ерделі призначається студентам 

коледжу, які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

успішності 11,00-12,00  за дванадцятибальною шкалою оцінювання з предметів 

професійної  підготовки (рисунок, живопис, проектування, профмайстерність, 

скульптура, основи композиції) та не нижче 4,0 бали за п’ятибальною шкалою 

оцінювання з інших предметів. Студентам коледжу, яким призначена стипендія 

імені Адальберта Ерделі, розмір ординарної академічної стипендії збільшується 

на 85 гривен. 

2.1.12. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а  також  студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків, призначається: 
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- соціальна стипендія (в обов’язковому порядку) - у розмірі, що  

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

- академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного 

навчання. 

2.1.13. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що 

настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на 

період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

2.1.14. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох 

академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше 

не передбачено нормативними актами.  

При переведенні студента з іншого вищого навчального закладу чи зміною 

спеціальності з об’єктивних причин, підтверджених документально, питання 

про призначення йому стипендії до першого (за вказаними змінами) 

семестрового контролю вирішує стипендіальна комісія академії.  

2.2 Соціальні стипендії 

2.2.1. Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують 

соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна 

стипендія. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність у особи 

права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законодавчими 

актами для таких категорій громадян: 

1) студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків (підтверджуючі документи: довідка про піклування держави чи 

приватної особи; свідоцтво про смерть батьків; рішення суду про позбавлення батьківських 

прав, відібрання дитини, визнання батьків безвісно відсутніми, оголошення померлими, 

визнання їх недієздатними; вирок суду про засудження батьків; медичні документи про 

тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає ними виконання своїх обов’язків; документи про 

розшук батьків) призначається і виплачується соціальна стипендія до виповнення 

студенту 23 років у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.;  
  У разі  коли  успішність  зазначених  осіб  становить  за  

результатами   семестрового   контролю 10-12 балів   з  кожного  

предмета  або  середній  бал  успішності дорівнює п'яти за 

п'ятибальною шкалою оцінювання,  розмір  соціальної  стипендії,  

призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на: 

          70 гривень  -  для  студентів   вищих   навчальних   

закладів I-II рівня акредитації; 

     100   гривень  -  для  студентів  вищих  навчальних  закладів 

III-IV рівня акредитації.  

2) студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (підтверджуючі документи: посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, довідка встановленого зразка для дитячої, 1, 2, 3, 4 категорій) 

гарантуються пільги при призначенні стипендії. Зазначеній категорії студентів 

призначається і виплачується соціальна стипендія до виповнення студенту 23 

років; 

3) студенти з малозабезпечених сімей ( довідка про склад сім’ї, довідка про 

отримання відповідної державної допомоги  з__ по __ згідно із законодавством); 
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4) студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами  І – ІII групи (посвідчення  

дитина –інвалід  або інвалід І – ІІІ групи); 

5) студенти, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна 

мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою 

навчання (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини). 

2.2.2.  Додатково виплачується соціальна стипендія особам, зазначеним у 

підпунктах 2, 3 і 4 пункту 2.2. цього Положення, яким призначена академічна 

стипендія: 

2.2.3. У відсотках мінімальної ординарної (звичайної) академічної 

стипендії, призначеної згідно з цим Порядком):  

1) 9% 

-студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством);  

-студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи (крім інвалідів 

по зору і слуху та інвалідів війни);  

2) 30% 

-учням, студентам і курсантам з числа тих, що входили до складу 

військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були 

направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в 

яких у цей період велися бойові дії;  

3) 50% 

-учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;  

-учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до 

інвалідів війни.  

2.2.4. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, 

спортивній та науковій діяльності в ЗАМ діє стипендіальна комісія до складу 

якої входять ректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу та його 

заступники, завідувачі кафедрами,  начальник навчальної частини, головний 

бухгалтер, представники органів студентського самоврядування. 

ректор – голова комісії; 

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується 

законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і 

обов’язки студентів, цим Положенням, Статутом навчального закладу. 

Стипендіальна комісія  складає рейтинг успішності претендентів на 

отримання стипендії за спеціальностями. Якщо показник претендентів на 

отримання стипендії на спеціальності перевищує визначену законом межу 75%, 

стипендіальна комісія формує список згідно з  рейтингом, що зупиняється на 

позначці 75%. Якщо на спеціальності  кількість студентів, які можуть 

претендувати на отримання стипендії, менша 75%,  то стипендія буде 

нарахована всім, хто має середній бал академічної успішності 4,0-4,99 за 

п’ятибальною шкалою оцінювання (7,0-11,99) за дванадцятибальною шкалою). 

У цьому випадку, не повністю вичерпаний спеціальністю стипендіальний  фонд 

не перерозподіляється на інші спеціальності академії. 
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2.2.5. За поданням стипендіальної комісії ректор затверджує наказом  

реєстр осіб, яким призначаються стипендії.   

При підготовці наказів:  

а) про повернення студентів з академічних відпусток;  

б) про залишення студентів на повторний курс навчання;  

в) про зміну студентами спеціальності, форми навчання, переведення в 

академію з інших вищих навчальних закладів та при переведенні з платного на 

бюджетне навчання – обов’язково відмічається: «з виплатою стипендії за 

середнім балом успішності (вказати бал)» або «без виплати стипендії». 

2.2.6. Студентам, які поновили навчання за державним замовленням після 

академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який 

встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до 

перерви у навчанні) семестрового контролю.  

У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком 

місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої 

особи відповідно до наказу ректора. 

 

3.  Матеріальна допомога та заохочення студентів 

Матеріальна допомога та заохочення студентів відбувається за рахунок 

економії коштів стипендіального фонду. 

3.1. Матеріальна допомога студентам може надаватися не частіше одного 

разу на семестр; розмір матеріальної допомоги не може перевищувати 

мінімальної академічної стипендії.  В особливих випадках розмір матеріальної 

допомоги може бути збільшений до рівня трьох стипендій відмінника навчання 

за відповідною спеціальністю. 

Матеріальна допомога студентам надається за їх особистими 

мотивованими заявами з резолюцією ректора (проректора) ЗАМ за 

погодженням з деканатом та органами студентського самоврядування. 

3.2. Розмір премії не може перевищувати мінімальної академічної 

стипендії. 

Преміювання може бути разовим і поквартальним. 

3.3. Розмір надбавки до стипендії за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній та науковій діяльності не перевищує 50% розміру 

одержуваної стипендії. 

Надбавка до стипендії може призначатися на місяць, на квартал, на 

семестр. 

3.4. Розмір надбавки до стипендії та розмір премії встановлюються в 

залежності від рівня і якості навчальної, наукової, громадської роботи та інших 

досягнень. 

3.5.Виплата надбавок до стипендії і розмір премій проводиться за наказом 

ректора, проект якого готує стипендіальна комісія, за участю проректорів з 

навчально-виховної і наукової роботи, начальника навчальної частини, 

завідувача кафедри/відділу, декана факультету, представників профкому, 

студентського профкому і ради, бухгалтерії. 



 7 

3.6. Протягом семестру студент може бути позбавлений надбавки до 

стипендії у разі послаблення навчальної, наукової роботи, при зниженні 

громадської активності, порушеннях дисципліни, скоєння правопорушень. 

3.7.  Студенти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, 

можуть бути премійовані на загальних підставах.  

3.8.  Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна 

стипендія у сумі, визначеній законодавством. 

 
Положення прийняте  

 Вченою радою ЗХІ  

23.03.2016 р. , протокол № 6  

( з змінами, внесеними згідно згідно з рішенням  

 Вченої ради від 29 серпня 2016 р., протокол №1)  

.  
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