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Це положення розроблене на підставі чинних нормативно-правових актів України у 

сфері середньої, передвищої, а також вищої освіти, відповідних положень з організації 

навчального процесу в інституті, Статуту ЗУІ і встановлює порядок призначення та 

виплати стипендій студентам Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ.  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дія цього положення поширюється на осіб, які навчаються в інституті: а) 

студентів денної форми навчання; б) студентів Колледжу ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ. 

1.2. Особам, зазначеним у підпункті 1.1, можуть призначатися академічні або 

соціальні стипендії. 

 1.3. Академічними стипендіями є: − стипендія Президента України; − стипендія 

Верховної Ради України; − стипендія Кабінету Міністрів України; − іменні або 

персональні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими 

нормативними актами; − іменні стипендії Вченої ради інституту; − ординарні (звичайні) 

стипендії.  

1.4. Академічні стипендії призначаються встигаючим студентам, які успішно склали 

підсумковий семестровий контроль у терміни, передбачені графіком навчального процесу 

або у період продовженого в установленому порядку терміну і за його результатами не 

мають академічної заборгованості. Студент, який не здав в установлені графіком 

навчального процесу заліки чи екзамени, вважається таким, який має академічну 

заборгованість і права на призначення стипендії не має. У випадках, коли практика 

поточного семестру, відповідно до умов навчального плану, закінчується і залік з неї 

приймається після проведення екзаменаційної сесії та призначення стипендії, її результат 

враховується разом з оцінками підсумкового семестрового контролю наступного після 

практики семестру. Стипендію призначають з першого числа місяця, що настає за 

терміном закінчення підсумкового семестрового контролю згідно з графіком навчального 

процесу, який затверджується Вченою радою ЗУІ. 

1.4.1. Стипендія не призначається, якщо студент з неповажних причин пропустив 

понад 50% теоретичних або практичних занять, передбачених навчальних планом. 

1.4.2. Академічні стипендії не призначаються, якщо студент з неповажних причин не 

був присутній на заняттях, передбачених навчальним планом, протягом реєстраційного 

періоду на початку першого семестру. 

1.4.3. Стипендія не призначається у разі добровільної відмови студента від її 

отримання. 



1.4.4. Стипендія не призначається студентам, які отримали можливість вільного 

відвідування занять. 

1.4.5. Стипендія не призначається здобувачам освіти, які не подали у встановленому 

порядку необхідні документи для відкриття карткового рахунку в уповноваженій 

банківській установі. 

1.5. Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціального 

захисту, мають право на отримання державних пільг і гарантій, встановлених 

законодавством України, за результатами навчального семестру не мають академічної 

заборгованості, незадовільних результатів навчання, і яким за підсумками навчання не 

призначена академічна стипендія. Соціальні стипендії призначаються для таких категорій 

студентів: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі 

продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а 

також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу 

освіту” та статтею 8Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; 

2) особам, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення 

стипендії; 

3) особам, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності 

шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій; 

4) особам, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі 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 стипендії; 

5) особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але 

не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про 

вищу освіту”; 

6) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
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Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 

7) дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту 

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

громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 

8) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у 

такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 

44 Закону України “Про вищу освіту”; 

9) особам, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів 

вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 

відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р.; 

10) дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I-III групи; 

11) студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України“Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

12) особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми 

навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно 

до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”. 

– для сиріт та напівсиріт; 

– особам з багатодітних сімей (якнайменше 3 дітей); 

– малозабезпеченим особам, за наявності відповідних підтверджуючих документів. 

1.6. Розмір академічних і соціальних стипендій визначається наказом ректора ЗУІ, з 

урахуванням встановленого Кабінету Міністрів України розміру мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії.  

1.7. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної та/або 

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

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

спортивній і науковій діяльності, створюється стипендіальна комісія, робота якої 

регламентується цим положенням. Стипендії виплачують один раз на місяць, а за літній 

канікулярний період – повністю до його початку. На час проходження практики або іншої 

трудової діяльності, яка проводиться згідно з навчальним планом і з дозволу інституту, 

стипендіат зберігає за собою право на отримання стипендії. 

 

2 . Порядок призначення і розміри стипендій 

 

 2.1. Порядок призначення та розмір стипендій, ординарних (звичайних) академічних 

стипендій студентів регламентується відповідними нормативними документами, 

Порядком та цим положенням.  
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2.2. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів, 

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (фаховий 

молодший бакалавр) встановлюються наказом ректора ЗУІ. 

2.3. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів, 

що навчаються на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр» встановлюються наказом 

ректора ЗУІ; 

 2.4. Ординарна (звичайна) академічна стипендія призначається тільки тим 

студентам, які склали заліково-екзаменаційну сесію у терміни, передбачені графіком 

навчального процесу або у період продовженого в установленому порядку терміну 

(індивідуального графіка), а також за результатами підсумкового семестрового контролю, 

мають середній бал успішності від 3,00 до 5,00 балів за національною шкалою 

оцінювання.  

2.5. Академічна стипендія у визначеному розмірі виплачується до кінця поточного 

семестру при відсутності причин призупинення її виплати (наприклад, відрахування з 

інституту). Для студентів першого року навчання після зарахування на навчання за 

відповідними освітньо-професійними програмами (молодший спеціаліст, бакалавр, 

магістр) до першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у 

мінімальному розмірі.  

 

3. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій в окремих 

випадках 

 

3.1. У випадку, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну або 

соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з інституту 

до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія за останній місяць навчання 

у повному обсязі. 

3.2. За період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, 

особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.  

3.3. Якщо студент має право на призначення декількох видів стипендій, йому 

виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачено 

нормативними актами.  

3.4. Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки відповідно до 

наказу ректора, академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі до 

завершення першого 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 ЗУІ. 

3.5.  Відповідно до рішення Вченої ради Інституту «Про доповнення системи 

мотивації в Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці ІІ», якщо 

здобувач вищої освіти має право на отримання стипендії, за наявності нагороди Вченої 

Ради Інституту за навчальні, наукові, культурно-мистецькі, спортивні досягнення, або 

студентську активність, до середнього балу його успішності за останні три місяці 

поточного навчального року (квітень, травень, червень) при обчисленні розміру стипендії 

додається 0,1 бал. 

 

4. Розміри соціальних стипендій 

 

4.1. З метою соціального захисту певних категорій студентів, зазначених у п. 1.5, які 

виконали індивідуальний навчальний план у терміни, встановлені графіком навчального 

процесу або в період продовженого в установленому порядку терміну, і за результатами 

семестрового підсумкового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 3,00 

за національною шкалою оцінювання, інститут виплачує їм соціальні стипендії у межах 

коштів, призначених для виплати стипендій.  

4.2. Диференційовані розміри соціальних стипендій для всіх освітніх рівнів 

встановлюються наказом ректора ЗУІ. 

 

5. Повноваження стипендіальної комісії інституту 

 

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

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

студентів, статутом інституту та цим положенням.  

5.2. До складу стипендіальної комісії входять: голова – проректор з науково-

педагогічної та виховної роботи, члени комісії – головний бухгалтер, голова 

студентського самоврядування, юрист, секретар. 

5.3. Засідання стипендіальної комісії проводиться за потреби, але не рідше одного 

разу в семестр. Воно вважається дійсним за умови присутності на ньому більше половини 

членів комісії.  

5.4. Стипендіальна комісія вирішує такі питання:  розподілу фонду соціальної 

допомоги згідно із виділеними коштами та середньорічного контингенту студентів;  

затвердження протоколів щодо призначення академічних або соціальних стипендій 



студентам згідно із поданням; визначення кандидатур для розгляду на засіданні Вченої 

ради щодо призначення стипендій Президента України, Верховної Ради, Кабінету 

Міністрів;  розглядає спірні питання. 

5.5. За поданням стипендіальної комісії ректор ЗУІ затверджує список (реєстр) осіб, 

яким призначаються стипендії, про що видаються відп  овідні накази.  

5.7. Рішення стипендіальної комісії оформляється протоколом, який підписує голова 

та секретар комісії, що є підставою для формування наказу на призначення стипендій. 

Протоколи засідання стипендіальної комісії зберігаються в установленому порядку у 

голови. 

5.8. Рішення стипендіальної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх членів. Голова комісії несе персональну відповідальність за 

достовірність поданих проектів наказів на призначення стипендій.  


