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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дані Правила призначення академічних стипендій у Херсонській 

державній морській академії (далі – Правила) розроблені відповідно до: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (зі 

змінами та доповненнями); 

- Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. (далі – Порядку) зі 

змінами і доповненнями (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 р.№ 1050); 

- постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050 «Деякі 

питання стипендіального забезпечення»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 

«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, 

наукових установах»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 950 «Про 

затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального 

забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів. 

аспірантів і докторантів» зі змінами; 

- наказу Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245 «Про 

ствердження Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів витих закладів освіти»; 

- наказу Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я 

України від 06.06.1996 р. № 191/153 «Про затвердження Положення про 

академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»; 

- наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455 

«Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що 

засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» зі змінами; 

- Статуту ХДМА; 
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інших нормативно-правових актів. 

і встановлює порядок призначення академічних стипендій, матеріальної 

допомоги курсантам денної форми навчання, аспірантам, докторантам, які 

навчаються за денною формою навчання з відривом від виробництва. 

1.2. Академічними стипендіями є: 

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які 

призначаються курсантам Академії. Порядок їх нарахування і виплати 

регулюється іншими нормативно-правовими документами; 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії курсантам, які навчаються 

за державним замовленням та займають вищі позиції у рейтингу успішності 

навчання (рейтинговий бал не менше ≥74); 

3) стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні, 

призначаються курсантам денної форми навчання, які займають найвищі 

рейтингові позиції та мають рейтинговий бал не менше 90 балів. 

1.3. Академічні стипендії призначаються: 

 курсантам – за результатами навчання в Академії; 

 аспірантам і докторантам – на підставі наказу про зарахування до 

Академії. 

1.4. Дія Правил поширюється на курсантів, аспірантів, докторантів, які 

навчаються в Херсонській державній морській академії (далі – Академія) за 

державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету та здобули право на призначення академічної стипендії, після 1 

січня 2017 року. 

1.5. Курсантам, аспірантам, докторантам, які навчаються в Херсонській 

державній морській академії за державним замовленням за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету та здобули право на призначення  

академічної стипендії, до 1 січня 2017 року стипендії призначаються та 
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виплачуються згідно з Порядком призначення виплати стипендії, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. 

№ 882 (у редакції від 29 березня 2016 р.) 

 

2. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

2.1. Стипендіальна комісія Академії утворюється наказом ректора 

Академії. 

У своїй роботі стипендіальна комісія Академії керується законами та 

іншими нормативно-правовими актами, що зазначені у пп. 1.1 Правил. 

2.2. Стипендіальна комісія вирішує питання щодо: 

– призначення стипендій, заснованих Президентом України, 

Верховною радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі 

іменні), які призначаються курсантам Академії; 

– призначення чи позбавлення академічної або соціальної стипендії (у 

тому числі спірних) курсантам факультетів; 

– заохочення кращих курсантів факультетів за успіхи у навчання, 

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності; 

– надання матеріальної допомоги курсантам, аспірантам і 

докторантам. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожного випадку. 

2.3. До складу стипендіальної комісії Академії входять: 

- ректор Академії; 

- перший проректор Академії; 

- проректор з навчально-виховної роботи; 

- декани факультетів; 

- головний бухгалтер Академії; 

- заступник головного бухгалтера ХДМА; 
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- начальник відділу виховної роботи; 

- завідувач навчального відділу; 

- начальник відділу моніторингу та системи управління якістю (ISO); 

- представники студентського самоврядування, первинних профспілкових 

організацій. 

При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії 

органи студентського самоврядування та первинних профспілкових 

організацій курсантів і аспірантів, які навчаються, повинна становити не 

менше 50 відсотків складу стипендіальної комісії. 

2.4. Рішення стипендіальної комісії оформляються протоколом і 

затверджуються наказом ректора Академії в разі, коли не суперечать вимогам 

законодавства та Правилам призначення академічних стипендій у 

Херсонській державній морській академії. 

2.5. За поданням стипендіальної комісії ректор Академії затверджує: 

– реєстр осіб, яким в установленому порядку призначені академічні 

стипендії за результатами останнього навчального семестру та їх успішності; 

– реєстр осіб, які відповідно до рішення ректора Академії протягом 

певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій. 

2.6. Стипендіальна комісія проводить засідання для підведення 

підсумків кожного семестрового контролю знань курсантів, аспірантів та 

докторантів та їх участі у громадській, спортивній і науковій діяльності та у 

разі необхідності. 
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3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ  

АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ 
 

3.1. Порядок виплати стипендій. 

3.1.1. Стипендії виплачуються один раз на місяць особам, зазначеним у 

пункті 1.3 цих Правил за умови наявності фінансування. 

3.1.2. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після 

закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до 

визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, 

зазначених у цих Правилах. 

3.1.3. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує 

академічну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з 

Академії до закінчення строку навчання, стипендія виплачується у повному 

обсязі за останній місяць навчання. 

3.1.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 

закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у 

призначеному їй розмірі. 

3.1.5. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв'язку з 

оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі 

виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за 

результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 

3.1.6. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 

навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються 

щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, 

призначена згідно з цими Правилами. 
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3.2. Види та розміри академічних стипендій: 

3.2.1. Академічні стипендії зазначені у п.1.4. призначаються: 

– курсантам – за результатами навчання в Академії; 

– аспірантам і докторантам – на підставі наказу про зарахування до Академії. 

3.2.2. Розмір ординарних (звичайних) академічних стипендій, 

визначається виходячи з установлених Кабінетом Міністрів України розмірів. 

Академічні стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні 

збільшується на 45,5 відсотка. 

3.2.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох 

академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, 

якщо інше не передбачене законодавством. 

3.3. Стипендіальний фонд. 

3.3.1. У Академії щомісячно розраховується стипендіальний фонд для 

призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності курсантів 

з урахуванням: 

– розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому 

порядку Кабінетом Міністрів України: 

– видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Академії у 

встановленому порядку; 

– затвердженого ректором Академії реєстру осіб, яким в установленому 

порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього 

навчального семестру, та їх успішності; 

– затвердженого ректором Академії реєстру осіб, які протягом певного 

періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

– необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку; 
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– інших визначених законодавством випадків. 

 

3.3.2. Помісячний обсяг стипендіального фонду Академії повинен 

забезпечувати виплату академічних стипендій:  

– встановленому ліміту стипендіатів; 

– за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом 

України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри 

та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-

правовими актами; 

– особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням 

мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким 

виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами 

навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі; 

– особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували 

академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, 

підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий 

контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок 

коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її 

призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення 

тимчасової непрацездатності; 

 

– особам, які реалізували право на академічну мобільність при 

одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним 

(регіональним) замовленням за денною формою навчання в Академії за 

основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної 

фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку 

навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному 

закладі або отримували у розмірі, що у перерахунку на національну грошову 

одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність не 

меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих 
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Правил, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення 

стосовно виплати академічної стипендії; 

– до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім 

ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом 

підготовки) порівняно з нормативним. 

У разі коли строк навчання курсанта Академії в іншому навчальному 

закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну 

заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі 

позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, 

що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її 

межами, у повному обсязі. 

 

3.3.3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на 

основі рейтингу успішності курсантів денної форми навчання 

розраховується щомісячно з урахуванням: 

– видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених для Академії у 

встановленому порядку; 

– раніше сформованих зобов'язань з виплати академічних стипендій 

курсантам; 

– зобов'язань щодо виплати академічних стипендій курсантам, 

сформованих у поточному місяці. 

3.3.4. До раніше сформованих належать зобов'язання з виплати 

академічних стипендій курсантам: 

– раніше сформовані на основі рейтингу успішності курсантів; 

– перед особами, які є іноземцями і навчаються в Академії відповідно 

до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і 

виплат стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів; 
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– перед особами, призваними на військову службу у зв'язку з 

оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, 

яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами 

навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі; 

– перед особами, які протягом попереднього навчального семестру 

отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, 

підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий 

контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі 

призначення академічної стипендії після ліквідації академічної 

заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата 

академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці; 

– перед особами, які реалізували право на академічну мобільність 

(п.п.3.3.2), щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії 

про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь 

період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі на території України чи поза її межами; 

– щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на 

початок поточного місяця. 

 

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення 

зобов'язань з виплати академічних стипендій курсантам у встановлених 

законодавством випадках. 

3.3.5. До зобов'язань з виплати академічних стипендій курсантам, 

сформованих у поточному місяці, належать: 

– сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності 

курсантів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому 

закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення  

навчання включно, або на поточний місяць; 
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 сформовані в поточному місяці перед особами, які достроково склали 

семестровий контроль, у зв ̓ язку з отриманням індивідуального графіку 

навчання; 

– сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на 

призначення академічної стипендії після ліквідації академічної 

заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного 

семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний 

місяць; 

– сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше 

призвані на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, якщо 

таким курсантам було призначено академічну стипендію за результатами 

семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця 

завершення наступного семестрового контролю включно або завершення 

навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

3.4. Ліміт стипендіатів. 

3.4.1. Ліміт стипендіатів визначає частку курсантів па певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), 

спеціалізацією і набувають право на призначення академічної стипендії до 

місяця завершення наступного семестрового контролю включно або 

завершення навчання. 

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів: 

– загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх факультетів, курсів 

та спеціальностей (напрямів підготовки), спеціалізацій. Ліміт стипендіатів, 

яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового 

контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи 

академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні. Загальний ліміт 

стипендіатів встановлюється (у діапазоні 40-45 відсотків) вченою радою 

Академії перед початком підведення підсумків кожного семестрового 

контролю на рівні коефіцієнту від фактичної кількості курсантів денної 
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форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням 

на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки), спеціалізацією станом на перше число місяця, наступного за 

датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для 

відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), 

спеціалізацій. 

3.4.2. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну 

стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною 

комісією на кожному факультеті, курсі за кожною спеціальністю (напрямом 

підготовки), спеціалізацією шляхом округлення до цілого числа добутку 

ліміту стипендіатів на фактичну кількість курсантів денної форми навчання, 

які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), 

спеціалізацією станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення семестрового контролю, або приступили до навчання через десять 

днів після його початку (для першокурсників). 

3.4.3. У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки), спеціалізацією курсантів, які 

навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти 

стипендіатів для них розраховуються окремо. 

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу. 

3.4.4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі 

призначення академічної стипендії після ліквідації академічної  відпустки з 

медичних підстав, по закінченню відпустки у зв'язку з вагітністю та 

пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову 

службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення  

академічних стипендій цим категоріям курсантів не може бути підставою для 

перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам. 



Херсонська державна морська академія Система менеджменту якості 04-217-2017 

ЗМІНА: 0 ВИДАННЯ: 17.01.2017 
Правила призначення та виплати академічних стипендій у 

Херсонській державній морській академії 
Стор. 13 з 32 стр. 13 02.02.2018 

 

 

3.4.5. Право на призначення академічної стипендії до завершення 

навчання мають курсанти, для яких навчальними планами для відповідних 

факультетів, курсів та спеціальностей (напрямом підготовки), спеціалізацій 

не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація 

здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем). 

 

 

3.5.  Рейтинг успішності 
 

3.5.1. У межах коштів, передбачених для виплати стипендій в Академії 

призначають академічні стипендії курсантам згідно з рейтингом успішності 

(далі - рейтинг), що складається на підставі об'єктивних та прозорих 

характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти з кожної навчальної дисципліни, до якого включаються всі курсанти, 

які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету на певному факультеті за денною формою 

навчання за відповідними курсом та спеціальністю , спеціалізацією. 

3.5.2. Рейтинг успішності курсантів першого року навчання усіх 

ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового 

контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під 

час вступу на навчання.  

3.5.3. Рейтинговий бал за відповідними курсом, спеціальністю, 

спеціалізацією розраховується  за формулою: 

b
OK

OkOkOk
aR nn 




*

...
* 2211

, 

де: a – максимальна оцінка за навчальні досягнення )10090(  a ; 

ik  – додатній ваговий коефіцієнт i -ї навчальної дисципліни, курсової 

роботи (проекту), практики; 

iO  – підсумкова оцінка курсанта з i -ї навчальної дисципліни, курсової 

роботи (проекту), практики; 
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nkkkK  ...21  – сума вагових коефіцієнтів навчальних 

дисциплін , курсових робіт (проектів), практик; 

O  – максимально можлива оцінка з дисципліни; 

ab 100  – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності 

)100(  b . 

 

3.5.4. Для розрахунку додаткового бала сформовано перелік основних 

досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначено бали, що 

надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з 

урахуванням рівня досягнень та особистого внеску курсанта (табл.1). 

 

Таблиця І 

Перелік 

основних досягнень курсантівХДМА з відповідними додатковими балами, 

що враховуються у рейтингу для призначення академічної стипендії 

Види робіт 

Максимальний бал 

(окремо за кожні види 

робіт з урахуванням 

кількості) 

Участь та перемога в міжнародних і державних, 

студентських конкурсах наукових робіт, олімпіадах: 

 всеукраїнські конкурси (олімпіади): 

- перемога 

- призові місця 

- участь 

 міжнародні конкурси (олімпіади): 

- перемога,призові місця 

 

 

 

1,5  бала 

0,75 бала 

0,5 балів 

 

1,5 балів 
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- участь 0,5 балів 

Публікації у вітчизняних наукових фахових виданнях 

(у разі наявності співавторства загальна сума балів 

нараховується пропорційно до числа співавторів) 

1 бал 

Участь у національних та міжнародних наукових 

конференціях шляхом публікації тез, виступів, що 

підтверджено програмою конференції та тезами 

доповідей. 

1,5 бала 

Голова студентського самоврядування ХДМА 

Голова профбюро курсантів,студентів,учнів ХДМА 

Голова Наукового товариства ХДМА 

1,5 бала 

1,5 бала 

1,5 бала 

Заступник голови студентського самоврядування 

ХДМА 

Заступник голови профбюро 

курсантів,студентів,учнів ХДМА 

Заступник голови Наукового товариства ХДМА 

1 бал 

1 бал 

1 бал 

Старшина навчальної групи 

Старшина курсу  

1 бал 

1 бал 

Заступник  старшини навчальної групи 

Заступник старшини курсу  

0,5 бала 

0,5 бала 

Участь в спортивній діяльності, що підтверджується 

перемогою в командному  та особистому виступах від 

імені ХДМА на: 

регіональному рівні 

всеукраїнському рівні 

міжнародному рівні 

 

 

0,75 бала 

1 бал 

1,5 бала 

Участь та перемога у міжнародних,всеукраїнських 

фестиваляху навчально-виховних і громадських, 
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культурно-освітніх і культурно-виховних заходах:  

міжнародні конкурси (фестивалі):  

- перемога 

- призові місця 

- участь 

 

1,5 бала 

1 бал 

0,75 балів 

всеукраїнські конкурси (фестивалі): 

- перемога 

- призові місця 

- участь 

 

1,5 бала 

1 бал 

0,5 бала 

обласні та регіональні конкурси (фестивалі): 

- перемога 

- призові місця 

- участь 

 

1 бал 

0,75 бала 

0,5 бала 

 

3.5.5. Якщо сума балів курсанта за участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 

максимальне значення - 10 балів, то його додатковий бал встановлюється 

рівним цьому максимальному значенню. 

3.5.6. До рейтингу курсантів для призначення стипендій не 

включаються особи, які: 

̶ протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю або під час семестрового контролю з будь-якої навчальної 

дисципліни отримали незадовільну підсумкову оцінку (менше 60 балів); 

̶ не з'явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої 

навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики; 

̶ станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового 

контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість; 
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̶ під час семестрового контролю здійснювали повторне складання 

контрольних заходів з метою покрашення отриманих раніше оцінок; 

̶ до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни. 

 

 

3.5.7. У рейтингу успішності курсанти впорядковуються за 

незростанням рейтингового балу.  

3.5.8. У разі важливості розташування курсантів у рейтингу для 

призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в 

рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія. 

3.5.9. Рейтинг успішності курсантів, які навчаються на одному 

факультеті за відповідними курсом, спеціальністю (напрямом підготовки), 

спеціалізацією оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії не пізніше 

ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 

стипендіальною комісією. 

 

 

3.6. Порядок формування рейтинг успішності 

3.6.1.Методист деканату факультету формує документи, які подаються до 

навчального відділу по закінченню семестрового контролю за підписом 

декана факультету, а саме: 

 зведену відомість академічної успішності курсантів, що навчаються на 

певному курсі; (Додаток 1). 

 зведену відомість академічної успішності курсантів, що навчаються на 

певному курсі за державним замовленням; (Додаток 2). 

 зведену відомість академічної успішності курсантів, що навчаються на 
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певному курсі за державним замовленням та не мають академічної 

заборгованості (Додаток 3). 

3.6.2. Органи студентського самоврядування подають на розгляд 

стипендіальної комісії інформацію про додаткові бали з основних видів 

досягнень, що враховуються у загальному рейтинговому показнику курсантів 

Херсонської державної морської академії, що оформлюється у вигляді 

протоколу спільного засідання органів студентського самоврядування ХДМА 

та її структурних підрозділів (Додаток 4).  

 

3.6.3. На підставі документів, що зазначені в підпункті 3.6.1. та 3.6.2. 

цього положення на черговому засіданні стипендіальної комісії формується 

рейтинг успішності курсантів (Додаток 5). 

3.6.4.  На підставі сформованого рейтингу стипендіальна комісія формує: 

 – реєстр осіб, яким в установленому порядку призначені академічні 

стипендії за результатами останнього навчального семестру та їх успішності 

(Додаток 6); 

 

3.6.5. За поданням стипендіальної комісії ректор Академії затверджує 

реєстр осіб, яким призначені академічні стипендії за результатами 

останнього навчального семестру та їх успішності, про що видається 

відповідний наказ (Додаток 7).  

 

 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ 

АСПІРАНТАМ ТА ДОКТОРАНТАМ 

 

 

4.1. У разі зарахування аспірантів і докторантів на навчання до 
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Академії з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, 

академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості 

календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця. 

4.2. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за 

денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 

відсотків
1
 відповідного посадового окладу, визначеного за схемою  

посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на 

відповідних посадах), а саме: 

 викладача – для аспірантів; 

 доцента     – для докторантів. 

4.3. Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за 

наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних 

розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна 

освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим 

ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох 

наукових ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим 

науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових 

ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми 

вирішує керівник навчального закладу. Документи, що засвідчують 

наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам їй 

вимогам, передбаченим законодавством. 

4.4. Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного 

робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При 

цьому академічна стипендія, призначена відповідно до Правил, виплачується 

у повному обсязі. 

4.5. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в 

установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, 

                                                           
1
 У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до нього Порядку, визначений у гривнях з 

копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове. 
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яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 

4.6. Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої 

освіти/ наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від 

виробництва) в Академії і не отримують регулярної безповоротної фіксованої 

фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за 

програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, виплата 

стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі. 

 

4.7. Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією 

після повернення такої особи до навчального закладу за основним місцем 

навчання на підставі рішення відповідної кафедри вищого навчального 

закладу (структурного підрозділу наукової установи) за результатами 

розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. 

Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного 

рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих 

під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи в 

аспірантурі, докторантурі у навчальному закладі за основним місцем 

навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення 

стипендіальної комісії аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не 

була виплачена за весь період навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її 

межами, у повному обсязі. 
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5. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Ці Правила затверджуються Вченою радою Академії та вводяться в 

дію наказом ректора Академії і оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

Академії. 

5.2. Зміни та доповнення до цих Правил затверджуються Вченою радою 

Академії та вводяться в дію наказом ректора Академії. 

 

 

*Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного 

навчальним планом, особа з будь-якої навчальної дисципліни набрала менше балів, ніж межа 

незадовільного навчання; 

– під час семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни особа отримала менше, ніж 

визначена межа незадовільного навчання. 
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Додаток 1 

КР ЗАЛІК

1

2

3

4

5

Декан факультету ___________

___________Методист факультету суднової енергетики

№ 

з/п
Прізвище, ім'я, по-батькові

___ семестр (________ навчальний рік)

ДИФ.ЗАЛІК

С
е
р

е
д

н
ій

 б
а

л
 з

а
 1

0
 с

е
м

е
с
т
р

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

Наказ на індивідуальний графік

№ 

групи

ЕКЗАМЕН

Форма навчання  

станом на "____"_____ рік

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ КУРСАНТІВ ____ КУРСУ ЗА ______ СЕМЕСТР ___________ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

спеціальність   

спеціалізація 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  
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Додаток 2 

 

КР ЗАЛІК

1

2

3

4

5

Декан факультету ___________

___________Методист факультету суднової енергетики

№ 

з/п
Прізвище, ім'я, по-батькові

___ семестр (________ навчальний рік)

ДИФ.ЗАЛІК

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 з
а

 1
0

 с
ем

ес
тр

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

Наказ на індивідуальний графік

№ 

групи

ЕКЗАМЕН

Форма навчання  

станом на "____"_____ рік

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________

ВІДОМІСТЬ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ КУРСАНТІВ ____ КУРСУ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ                                                                                                      

ЗА ______ СЕМЕСТР ___________ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

спеціальність   

спеціалізація 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  
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Додаток 3 

КР ЗАЛІК

1

2

3

4

5

Декан факультету ___________

___________Методист факультету суднової енергетики

№ 

з/п
Прізвище, ім'я, по-батькові

___ семестр (________ навчальний рік)

ДИФ.ЗАЛІК

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 з

а 
10

 с
ем

ес
тр

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

Наказ на індивідуальний графік

№ 

групи

ЕКЗАМЕН

Форма навчання  

станом на "____"_____ рік

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ КУРСАНТІВ ____ КУРСУ,                                                                                                                                                                                                                          

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ  ТА НЕ МАЮТЬ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЗА ______ СЕМЕСТР ___________ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

спеціальність   

спеціалізація 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  
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Додаток 4 

 

Витяг із протоколу №  ___ 

спільного засідання  органів студентського самоврядування ХДМА  

та її структурних підрозділів  

 

Присутні – ____  

Відсутні з поважних причин –  _____ 

 

від ___________ 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про нарахування додаткових балів з основних видів досягнень до 

загального рейтингового показника курсантам Херсонської державної 

морської академії.  

 

СЛУХАЛИ: 

1._________________________, голову студентської ради Херсонської 

державної морської академії та її структурних підрозділів, який надав 

присутнім інформацію про участь курсантів у студентському 

самоврядуванні, конкурсах та змаганнях міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного значень, наукових конференціях тощо. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.________________________, який запропонував надати наступним 

курсантам додаткові бали відповідно до «правил призначення академічних 

стипендій» та їх досягненням за семестр: 

1.  

2. 

3. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати наступним курсантам додаткові бали відповідно їх досягненням 

за семестр: 

1. 

2. 

Голосували одноголосно 

 

 

 

Голова засідання                                                         _____________________ 

Секретар засідання                                                     _____________________ 
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Додаток 5 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

стипендіальною комісією 

протокол від _______20____ р. № ____ 

заступник голови Комісії 

___________________Л.Б. Куликова 

 

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

курсантів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням  

 для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії  

2016-2017 навчального року   

 

Факультет ____________ 

Спеціальність_________________ 

Курс   ____ Ліміт стипендіатів ____ (45%) 

Кількість бюджетних місць  ___ на ___.___. 20____р. 

 

 

Місце у 

рейтингу 
Прізвище, ім'я,  по батькові Рейтинговий бал 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Призначено стипендій ______ 

 

 

Декан факультету   _______________ 

 (підпис)  

Голова студентської ради ХДМА  _______________ 

 (підпис)  

Голова студентської ради факультету  _______________ 

 (підпис)  
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Додаток 6 

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

 

РЕЄСТР 

 

курсантів ______ курсу факультету ______________ спеціальності 271 

Річковий та морський транспорт спеціалізація __________________ денної 

форми навчання ХДМА, яким за рішенням стипендіальної комісії від 

___.____.20____ р. (протокол №__) призначено академічні стипендії за 

результатами успішності ______ семестрового контролю __________ н.р. 
 

 з ____ _____ 20____ року  

 
 Ліміт стипендіатів ___________ 

 на ____ ______20_____ р. 

 

 

 

№ з/п 
Прізвище, ім ’я,  

по батькові 

Гру

па 

Рейтинговий 

бал 
Вид Пільга 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

 

 

Декан факультету        _____________ 

 

 

 

Методист факультету       _____________ 
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Додаток 7 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
 

НАКАЗ 
 

 

 

Про призначення академічної 

стипендії курсантам факультету 

суднової енергетики денної форми 

навчання 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями), Порядку 

призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. зі змінами і доповненнями  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050), 

«Правил призначення стипендій у Херсонській державній морській 

академії», затверджених Вченою радою академії (протокол № 10 від 

19.01.2017 р.) та на підставі рішення стипендіальної комісії Херсонської 

державної морської академії (протокол № 5 від 21 квітня 2017 р.),  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити ліміт стипендіатів для призначення академічної стипендії 

курсантам Vc курсу факультету суднової енергетики денної форми навчання 

спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації 

«Експлуатація суднового електрообладнанням і засобів автоматики» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», які навчаються за державним 

замовленням в межах 45%, що становить 9 осіб. 

«___»________ 2017 р.               Херсон                               №  
 

 

 



Херсонська державна морська академія Система менеджменту якості 04-217-2017 

ЗМІНА: 0 ВИДАННЯ: 17.01.2017 
Правила призначення та виплати академічних стипендій у 

Херсонській державній морській академії 
Стор. 29 з 32 стр. 29 02.02.2018 

 

 

2. Затвердити реєстр курсантів Vc курсу факультету суднової 

енергетики денної форми навчання спеціальності 271 «Річковий та морський 

транспорт» спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнанням і 

засобів автоматики» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», які 

навчаються за державним замовленням та займають вищі позиції у рейтингу 

успішності навчання за результатами останнього семестрового контролю 

2016-2017 н.р. (з 03.04.2017 р. по 07.04.2017 р.) в межах встановленого ліміту 

стипендіатів ХДМА, яким призначено академічні стипендії, що додається 

(Додаток 1). 

3. Бухгалтерії академії (Далєнкіній Н.В.) забезпечити виплату 

академічних стипендій курсантам відповідно до реєстру, затвердженого за 

рішенням стипендіальної комісії ХДМА від 21.04.2017 р. протокол № 5,  

з 01 травня 2017 року до наступного семестрового контролю (Додаток 1). 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Додатки: 

1. Реєстр курсантів Vс курсу факультету суднової енергетики денної форми 

навчання ХДМА, яким призначено академічні стипендії за рішенням стипендіальної 

комісії від 21.04.2017 р. протокол № 5. 

 

 

Підстава: 

1. Протокол засідання стипендіальної комісії Херсонської державної морської 

академії від 21.04.2017 р. № 5.  
2. Рейтинг успішності курсантів Vc курсу факультету суднової енергетики 

спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Експлуатація 

суднового електрообладнанням і засобів автоматики» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» денної форми навчання. 

 

 

 
 

Т.в.о. ректора ХДМА, 

заступник Голови стипендіальної комісії    Л.Б. Куликова 
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

ПОСАДА П.І.Б. ДАТА ПІДПИС 
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ЛИСТ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених 

пунктів 
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ЛИСТ - ОТРИМАННЯ 

ПОСАДА П.І.Б. ДАТА ПІДПИС 
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