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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила призначення академічних та соціальних стипендій (далі – Правила) розро-

блено на підставі чинного законодавства, в тому числі Постанови Кабінету Міністрів 

України № 882 від 12 липня 2004 р. «Деякі питання стипендіального забезпечення» (в ре-

дакції Постанови Кабінету Міністрів України №1050 від 28 грудня 2016 р.),  Постанови 

Кабінету Міністрів України №1045 від 28 грудня 2016 р. «Деякі питання виплати соціаль-

них стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету 

Міністрів України №1047 від 28 грудня 2016 р. «Про розміри стипендій у державних та 

комунальних навчальних закладах, наукових установах», наказу Міністерства освіти і на-

уки України № 261 від 20 лютого 2017 р. «Про затвердження Примірного порядку форму-

вання рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів 

(наукових установ) для призначення академічних стипендій» та регулює порядок викори-

стання коштів стипендіального фонду Черкаського музичного училища ім.С.С.Гулака-

Артемовського. 

1.2. Правила поширюються на студентів денної форми навчання, які навчаються 

в Черкаському  музичному училищі ім.С.С.Гулака-Артемовського (далі – училище) за ра-

хунок коштів загального фонду  обласного бюджету. 

1.3. Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загаль-

ного фонду бюджету, призначаються академічні та соціальні стипендії. 

1.4. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної стипендії (у 

тому числі спірних), заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, 

спортивній та науковій діяльності утворюються стипендіальна комісія. 

 

2. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ  

2.1. Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі керується 

законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права та обов’язки 

студентів, Статутом  Черкаського музичного училища та цими Правилами. 

2.2. До складу стипендіальної комісії училища входять: голова комісії – директор 

училища, члени комісії:  заступник директора  з  навчальної  роботи,  завідувач відділен-

ням, головний бухгалтер, голова студентського парламенту училища, голова профспілко-

вого комітету студентів,  голови циклових комісій, керівники академічних груп та студе-

нтський актив – 50% складу стипендіальної комісії. 

2.3. Персональний склад стипендіальної комісії училища затверджується наказом 

директора училища,  два рази на навчальний рік. 

2.4. Стипендіальна комісія училища вирішує питання щодо: 

• формування рейтингу студентів; 

• нарахування бонусних балів студентам, включеним до рейтингового списку, 

за активну участь в організації та проведенні  училищних заходів, концертах, 

конкурсах виконавської майстерності, участь у громадській, спортивній і на-

уковій діяльності; 

• формування проекту наказу на призначення академічних та соціальних  

           стипендій студентам  училища; 

• розглядає кандидатури претендентів на призначення іменних академічних 

стипендій  Черкаської обласної Ради та стипендії імені С.С.Гулака-
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Артемовського, та виносить своє рішення на затвердження  Педагогічної ра-

ди училища; 

• розглядає клопотання від директора, голів циклових комісій, студентського пар-

ламенту і профспілкового комітету студентів училища,   про заохочення студентів учи-

лища  за рахунок коштів, передбачених затвердженим в установленому порядку коштори-

сом училища. 

2.5. Засідання стипендіальної комісії  училища з питання формування рейтингу 

та призначення стипендії проводяться протягом п’яти робочих днів після закінчення сесії.  

2.6. Засідання стипендіальної комісії училища вважається дійсним, якщо на ньому 

присутні більше половини від загальної кількості її членів. Рішення стипендіальної комісії 

приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. 

2.7. Студенти, які вважають, що в конкретних питаннях призначення стипендії 

порушене чинне законодавство та діючі нормативні акти, мають право звернутися з моти-

вованою заявою до стипендіальної комісії училища, яка у 5-денний термін з дня отриман-

ня заяви розглядає її та повідомляє рішення заявнику та стипендіальній  комісії училища. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ 

3.1. Види академічних стипендій та їх розмір 

3.1.1. Академічними стипендіями є: 

• стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабіне-

том Міністрів України, Черкаською обласною Радою, Черкаським музичним училищем 

ім.С.С.Гулака-Артемовського призначення яких визначено окремими нормативно-

правовими актами. 

• ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

• стипендії у підвищеному розмірі. 

3.1.2. Розмір ординарних (звичайних) академічних стипендій установлюється Кабі-

нетом Міністрів України.  

           3.1.3.Студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні, і мають середній бал ус-

пішності за результатами екзаменаційної сесії не нижче 5.0 балу призначаються стипендії 

у підвищеному на 45,5 % розмірі по відношенню до (звичайної) академічної стипендії. 

           3.1.4. Встановити, що розмір іменної стипендії ім.С.С.Гулака-Артемовського вира-

ховується у відсотках і становить 50% по відношенню до розміру звичайної академічної 

стипендії і призначається одному студенту на один семестр; 

           3.1.5.У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипен-

дій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене зако-

нодавством. 

           3.2. Порядок призначення академічних стипендій 

3.2.1. Академічні стипендії призначаються студентам за підсумками виконання се-

местрового навчального плану згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що склада-

ється на підставі прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожної дисципліни і 

до якого включаються всі студенти, які навчаються за державним замовленням за відпові-

дними курсом. Порядок формування рейтингового списку наведено у розділі 4 цих Пра-

вил. 
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3.2.2. Академічна стипендія призначається: 

• студентам, які в межах встановленого  Педагогічною радою  училища ліміту 

стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції; 

• студентам першого року навчання (1 та 2 курс) на перший семестр навчання на 

підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до  училища, в межах ліміту стипе-

ндіатів, встановленого  Педагогічною радою училища. 

3.2.3. Студенти, які навчалися за угодами, укладеними між училищем та фізичними 

або юридичними особами, і в установленому порядку переведені на навчання за держав-

ним замовленням до першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового 

контролю, включаються до рейтингових списків успішності для призначення академічних 

стипендій за результатами семестрового контролю відповідно до цих Правил. 

3.2.4.  Студентам, переведеним з контрактної форми навчання на вакантні місця 

державного замовлення після першого числа місяця, наступного за датою закінчення се-

местрового контролю, стипендія призначається і виплачується за результатами наступно-

го після переведення семестрового контролю відповідно до цих Правил на загальних під-

ставах. 

               3.3.     Порядок виплати академічних стипендій 

3.3.1. 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.  

3.3.2. Студентам першого року навчання стипендія призначається на перший семестр 

на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до училища, в межах ліміту сти-

пендіатів, встановленого  Педагогічною радою училища. 

 3.3.3.Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала акаде-

мічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закла-

ду охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним 

планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної 

академічної стипендії. Рішенням директора училища таким особам встановлюється строк 

ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасо-

вої непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі ви-

рішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена 

академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у 

повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, ви-

плата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під 

час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється. 

           3.3.4. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипе-

ндію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закін-

чення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць 

його навчання. 
3.3.5. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 

здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі. 

3.3.6. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, 

протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановле-

ному Кабінетом Міністрів України, за результатами останнього перед призовом семестрового ко-

нтролю. 
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3.3.7. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання після ака-

демічної відпустки, академічна стипендія  призначається у розмірі, який встановлюється особі 

згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контро-

лю). 

3.3.8. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність 

при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за 

денною формою навчання в  училищі і не отримували регулярної безповоротної фіксованої 

фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі, здійснюється за результатами 

останнього перед академічною мобільністю семестрового контролю відповідно до цих 

Правил; 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ   

4.1. Порядок формування рейтингу затверджується  Педагогічною радою за по-

годженням з органами студентського самоврядування та профспілкою студентів і опри-

люднюється не пізніше ніж за 10 днів після завершення екзаменаційної сессії. Протягом 

навчального року зміни до такого порядку не вносяться. 

4.2. Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються ака-

демічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, 

формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального 

закладу.  

4.3. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються ака-

демічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами 

останнього навчального семестру   на кожному курсі   на підставі успішності з кожної ди-

сципліни з урахуванням участі у концертній, конкурсній, науковій діяльності, творчій ак-

тивності  та участі в громадському житті  училища.  

4.4. Процедура розрахунку рейтингового бала, що визначає місце особи у рейти-

нгу, є однаковою для студентів одного курсу.  

4.5. До рейтингу не включаються особи, які: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з 

будь-якої дисципліни набрали меншу кількість балів, ніж визначена робочою програмою 

цієї дисципліни межа незадовільного навчання. Рішенням ректора таким особам може 

встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але 

не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним пла-

ном.  У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не була ліквідована, здо-

бувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним за-

мовленням; 

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контро-

лю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість; 

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних за-

ходів з метою покращення отриманих раніше оцінок; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не 

склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни.  

4.6. Ліміт стипендіатів 

4.6.1. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Педа-

гогічна рада училища з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затвердже-
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них у встановленому порядку ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна сти-

пендія за результатами такого семестрового контролю. Ліміт стипендіатів (згідно листа 

Міністерства освіти і науки України від 10.03.2017р. №1\9-140) може бути різний для  

всіх курсів.  Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної 

кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на   

курсі  станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового конт-

ролю.   

4.6.2. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий се-

местр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які будуть зарахо-

вані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначати-

ся академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу. 

4.6.3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особ-

ливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією для кожного курсу за фор-

мулою          КЛКст ∗= , 

де  Л – ліміт стипендіатів, встановлений  Педагогічною радою училища (від 40 до 45%),  

К – фактична кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 

замовленням на певному  курсі, станом на перше число місяця, наступного за датою за-

кінчення семестрового контролю або приступили до навчання впродовж десяти днів після 

його початку (для першокурсників).  

Розраховане значення кількості стипендіатів заокруглюють до цілого числа в бік 

зменшення добутку. 

4.6.4.Студенти, переведені з контрактної форми навчання на вакантні місця держав-

ного замовлення до першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового 

контролю, включаться до рейтингових списків успішності для призначення академічних 

стипендій за результатами семестрового контролю відповідно до цих Правил.  

4.7.Формування рейтингу успішності студентів  

4.7.1.Рейтинг успішності впорядковуються за зменшенням рейтингового бала серед 

студентів одного курсу.  

   4.7.2.У разі наявності у декількох студентів однакових рейтингових балів вища по-

зиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення, оцінка з 

фаху, участь в конкурсах, кількість задовільних оцінок. Якщо однаковим є і цей показ-

ник, то остаточне рішення про призначення стипендії приймає стипендіальна комісія  

училища з урахуванням інших факторів і досягнень студентів протягом поточного семе-

стру. 

  4.7.3.Рейтинг студентів училища оприлюднюється на офіційному веб-сайті учили-

ща не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипенді-

альною комісією  училища. 

4.8. Розрахунок  рейтингового балу студента 

4.8.1.Рейтинг успішності студента   повинен становити не менше 90 відсотків рейтин-

гового бала.  Рейтинговий бал успішності може бути збільшено ( на більш, ніж 10% основного 

рейтингового балу) у таких випадках: 
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- За участь в конкурсах виконавської майстерності (різних рівнів); 

- активну участь в концертній діяльності, творчій активності; 

- участь в громадському житті училища. 

 4.8.2.Рейтинговий бал розраховується та заокруглюється до сотих.  

4.9.4. Для розрахунку додаткового бала  необхідно підсумувати всі бали за особисті 

досягнення студента в концертній,  науковій діяльності,  досягнення в конкурсах, участь в 

громадському житті училища (табл.1), отримані впродовж поточного семестру. 

Таблиця 1 

Додаткові бали за особисті досягнення студента в концертній,  науковій діяльності,  
досягнення в конкурсах, участь в громадському житті училища    

 

1.Активна участь в концертній діяльності                                                - від 0.05 до 0.1 бала 

(за поданням відповідального за концертну діяльність в училищі) 

 

3. За активну громадську діяльність                                                         - від 0.05 до 0.1 бала 

 (за поданням завідуючого відділенням (відповідальний за роботу зі студентами) 

 

4. Участь  та перемога у конкурсах: 

• Всеукраїнські та міжнародні конкурси виконавської майстерності: 

                       1 місце – 0.20 б. 

                       2 місце – 0.15 б. 

                       3 місце – 0.10 б. 

                    Дипломант  – 0.08б.  

                                                  0.05 -  (учасник ансамблю за любе призове місце) 

                                        Учасник – 0.05 б. 

• Всеукраїнські та міжнародні конкурси – фестивалі виконавської майстерності: 

                       1 місце – 0.1 б. 

                       2 місце – 0.08 б. 

                       3 місце – 0.05 б. 

                    Дипломант  – 0.03 б.    

                                               0.02 -  (учасник ансамблю за любе призове місце) 

                                        Учасник – 0.02 б. 

• Обласні, загально училищні конкурси ( виконавської майстерності, предметні): 

                      1 місце – 0.05 б. 

                       2 місце – 0.04 б. 

                       3 місце – 0.03 б. 

        Дипломант  – 0.02 б. 

                                        0.01 -  (учасник ансамблю за любе призове місце) 

                       Учасник – 0.01 б. 

•   Училищні конкурси по курсам, спеціалізації (виконавської майстерності, 

предметні): 

                      1 місце – 0.03 б. 

                       2 місце – 0.02 б. 

                       1 місце – 0.01 б. 

        Дипломант  – 0.008 б. 

                       Учасник – 0.005 б. 
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Студентам, які отримали задовільні оцінки за результатами екзаменаційної 

сессії знімається по 0.1 бали закожну «трійку» з предмету, починаючи з другої 

трійки. За першу трійку бали не знімаються. 

  

4.9.5. Зарахування додаткових балів здійснює  завідувач відділенням (відповіда-

льний за роботу зі студентами) протягом поточного навчального семестру не пізніше 
останнього дня семестрового контролю на підставі таких підтверджувальних докумен-

тів:  

� ксерокопії   дипломів, сертифікатів, грамот або витяг з протоколу роботи секції науко-

вої конференції, що підтверджують участь студента у конкурсній та науковій діяльності;  

�  диплом, грамота чи витяг з протоколу засідання оргкомітету конкурсу чи олімпіади; 

4.9.6. Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує максимальне значення (0.5 

балів), то додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню. 

5. Соціальні стипендії 

5.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в 

обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не 

мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу 

відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій: 

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, 

які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які пост-

раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії; 

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтар-

ської праці” мають право на призначення соціальних стипендій; 

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо дер-

жавної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у ра-

йоні проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час 

масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної сти-

пендії; 

5)особи, чиїх один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час акцій громадянського 

протесту (до закінчення навчання в училищі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

6)особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в училищі, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

7)діти-інваліди та особи з інвалідністю I –III групи; 

8)студенти із малозабезпечених сімей. 

5.2. Особи,  які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної сти-

пендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звер-

нення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гаран-

тій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 
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Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної 

стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кіль-

кома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна пі-

дстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії. 

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення 

приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипе-

ндіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати 

звернення. 

 5.3. Особам, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Порядком, 

розмір соціальної стипендії   збільшується: студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 

відсотків  мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії; 

________________________ 

 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом навчального семестру до по-

чатку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого 

навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі 

межа незадовільного навчання; 

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа 

отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. 

  

* У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у 

гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, біль-

шого за розрахункове. 

 


