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

спортивній і науковій діяльності наказом директора утворюється стипендіальна 

комісія. 

До складу стипендіальної комісії входять директор коледжу, заступник 

директора з навчальної роботи, головний бухгалтер, завідувач відділенням, 

голови циклових комісій (випускаючих), представники органів студентського 

самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів. При цьому 

кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського 

самоврядування та первинні профспілкові організації студентів повинна 

становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 

навчаються, цими Правилами та Статутом Коледжу. 

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр 

осіб, яким призначаються стипендії. 

5. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

Студентам 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. 

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує академічну 

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

Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному 

обсязі за останній місяць навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному йому розмірі. 

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. 

Студентам, які навчалися за регіональним замовленням і поновили 

навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна 

стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими 

Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового 

контролю. 

Студентам, які відповідно до наказу директора поновлені на навчання за 

регіональним замовленням, у разі наявності у них права на призначення 

соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, 

визначені цими Правилами. 



3 

 

 

6. Коледж розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати 

академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному 

розрізі з урахуванням: 

розмірів академічний стипендій, затверджених у встановленому порядку 

Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Коледжу у 

встановленому порядку; 

затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому 

порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього 

навчального семестру, та їх успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом 

певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій; 

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку; 

інших визначених законодавством видатків. 

7. Помісячний обсяг коштів, затверджений Коледжу у встановленому 

порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій: 

встановленому згідно з пунктом 24 цих Правил ліміту стипендіатів, 

включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на 

призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також, 

студентів, які відповідно до законодавства мають право на отримання 

академічних стипендій одночасно з соціальними; 

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після 

поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця 

завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю 

включно або завершення навчання – 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. 

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, 

повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у 

встановленому законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в 

інших визначених законодавством випадках. 

8. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, 

сформованих у поточному місяці, належать: 

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів 

за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується 
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складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання 

включно, або на поточний місяць; 

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. 

9. У разі коли студент, має право на безоплатне харчування, але Коледж 

не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна 

стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування. 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 

навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, 

передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами. 

10. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 

навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності Коледж має право 

надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за 

регіональним замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку. 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення, розробляється Коледжем та затверджується 

педагогічною радою. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та заохочення окремо щодо кожного студента і кожної виплати. 

11. Студентам, які навчалися за регіональним замовленням і перебувають 

в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу 

директора, в межах коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженого 

у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 

відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі 

соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за 

медичними показаннями. 

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, 

допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 

непрацездатності у подвійному розмірі. 

12. Особи, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають 

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 

150 гривень. 
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ІІ. Академічні стипендії  

13. Академічними стипендіями є: 

1) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

2) стипендії у підвищеному розмірі (студентам, які досягли особливих 

успіхів у навчанні). 

Розмір академічних стипендій для студентів Коледжу визначається 

виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального 

закладу, умов навчання, спеціальності, успішності стипендіата. 

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачене законодавством. 

14. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 

призначає академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом, що складається 

відповідно до розділу ІV цих Правил. 

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 

довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, 

визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії 

у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням 

директора таким особам встановлюється строк ліквідації академічної 

заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової 

непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій 

особі вирішується 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, виплата такої стипендії 

припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час 

ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється. 

15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до 

абзацу другого пункту 18 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі 

позиції; 

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах 

ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу чотири пункту 18 цих 

Правил. 

16. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цих 

Правил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання 

студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі 
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рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за 

особливі успіхи у навчанні. 

ІІІ. Ліміт стипендіатів 

17. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за 

регіональним замовленням на певному курсі і набувають право на призначення 

академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного семестрового 

контролю включно або завершення навчання. 

18. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 

контролю педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне 

забезпечення у встановленому законодавством порядку визначає: 

загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів у діапазоні від 40 до 

45 відсотків, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого 

ними рейтингового бала (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи 

у навчанні) – однаковий для всіх курсів; 

ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, – може 

бути різним для курсів; 

ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і 

яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна 

стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу 

(визначається перед початком підведення підсумків семестрового контролю за 

другий семестр відповідного навчального року).  

19. В межах коштів, затверджених Коледжу на виплату академічних 

стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення 

раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту 

стипендіатів, встановлених абзацом другим пункту 18 цих Правил). 

ІV. Порядок формування рейтингу в Коледжі 

20. Рейтинг студентів за денною формою навчання за відповідними 

курсом (далі – Рейтинг) складається за результатами останнього навчального 

семестру на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) 

з урахуванням участі у громадському житті, творчій та спортивній діяльності. 

При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків 

рейтингового бала. 

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше 

ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення 

стипендіальною комісією. 

21. Рейтинг успішності студентів першого року навчання для 

призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого 

ним під час вступу на навчання. 



7 

 

 

22. Рейтинги для призначення академічних стипендій на наступні 

навчальні семестри складаються за результатами останнього семестрового 

контролю (середнім балом успішності) на кожному курсі з урахуванням участі 

у творчій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.  

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі 

екзаменаційні оцінки, оцінки за диференційовані заліки та підсумкові оцінки. 

Перелік цих показників встановлюється педагогічною радою не пізніше 

початку семестру. 

23. За участь у творчій діяльності, громадському житті та спортивній 

діяльності студент може отримати додаткові бали за такими критеріями: 

Види діяльності Перелік критеріїв Кількість 

балів 

Громадське життя 

Активна участь у громадському житті: 

- організаційна допомога; 

- позакласна робота; 

- студентське самоврядування; 

- оформлення стінгазет, плакатів, 

стендів; 

- волонтерська діяльність тощо. 

 

 

 

0,2 

Творча діяльність 

Перемоги у конкурсах/олімпіадах:  

 у складі колективу; 

 як соліст/учасник 

 

0,2 

0,4 

Систематичні виступи на концертах 0,2 

Участь у декількох творчих колективах 

поза навчальним планом 

0,2 

Спортивна 

діяльність 

Перемога у спортивних змаганнях 

(коледж, місто, область, Україна) 

0,1 

 

Остаточну кількість додаткових балів визначає методичне об’єднання 

класних керівників за поданою студентами інформацією. Максимальний 

додатковий бал не може перевищувати 10 % від середнього балу успішності за 

результатами останнього семестрового контролю. 

Перемоги, здобуті під час канікул, враховуються до результатів 

наступного семестру. Додаткові бали за участь у студентському самоврядуванні 

погоджуються виконавчим органом студентського самоврядування. 

24. До Рейтингу включаються всі студенти, які навчаються на певному 

курсі за денною формою навчання, крім осіб, які: 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни, не захистили 

курсову роботу, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим пункту 7 цих 

Правил. 

- під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову 

оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої 
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дисципліни, у тому числі у разі успішного повторного складання контрольних з 

метою покращення отриманої раніше оцінки. 

25. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від 

більшого до меншого. 

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення 

академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в 

рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна 

комісія. 

26. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному курсі і 

яким на наступний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи 

академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні), визначається 

стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення 

добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 17 цих Правил, 

на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за 

регіональним замовленням на певному курсі станом на перше число місяця, 

наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до 

навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року 

навчання). 

У разі одночасної наявності на певному курсі студентів, які навчаються за 

повним та скороченим строками навчання, конкретна кількість стипендіатів 

встановлюється окремо для кожної з таких категорій відповідно до визначеного 

згідно з пункту 17 цих Правил. 

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному курсі встановлюється, 

що кількість стипендіатів складає одну або дві особа за рішенням 

стипендіальної комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному курсі 

встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу. У разі наявності 

тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною 

комісією залежно від рівня її успішності. 

V. Соціальні стипендії 

27. 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 цих 

Правил 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 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають 

пільги під час призначення стипендії; 
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3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення 

престижності шахтарської праці" мають право на призначення соціальних 

стипендій; 

4) особи, 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) діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи; 

6) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

28. Особи, зазначені у пункті 27 цих Правил, які вперше претендують або 

поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до 

стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення 

із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання 

пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-

правовими актами. 

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення 

особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення 

соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 

27 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається 

тільки одна підстава 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 стипендіальною комісією позитивного 

рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення. 

29. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-6 пункту 27 цих Правил, 

мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним 

вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, 

призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом 

наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної 

стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний 

навчальний семестр. 

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 27 цих Правил, мають право на 

отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії. 

30. Особам, зазначеним у пункті 27 цих Правил, які мають право на 

призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної 

стипендії, визначеної відповідно до пунктів 27 і 29 цих Правил збільшується: 
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студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального 

закладу; 

студентам, з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за 

рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з 

підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, 

— 30 відсотків. 

________________ 


