ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ
Cтипендія студентам коледжу призначається відповідно до постанови
КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення»
(зі змінами); постанови КМУ від 5 березня 2008 року № 165 «Деякі питання
стипендіального забезпечення» (зі змінами).
Стипендія нараховується щомісячно. Наказ про призначення стипендії
студентам коледжу видається один раз на семестр.
На I курсі у I семестрі стипендію одержують усі студенти, які навчаються за
рахунок держзамовлення. Щодо призначення стипендії в наступних семестрах,
то це цілком залежить тільки від успішності студентів у навчанні.
Стипендія студентам, які не мають академічної заборгованості,
призначається за результатами семестрового контролю, встановленого
діючими навчальними планами на відповідний семестр. Видами контролю для
визначення середнього балу успішності є: екзамени, диференційовані та не
диференційовані заліки, заліки із практики.
Середній бал успішності для призначення стипендії обраховується як
середня арифметична результатів семестрового контролю з округленням до
сотої долі бала, при цьому враховуються оцінки: «відмінно» (5 балів), «добре»
(4 бали), «задовільно» (3 бали).
Порядок призначення та виплати стипендії
1. Стипендія призначається студентам коледжу денної форми навчання,
які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.
2. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 особам:
1) академічні: - за результатами навчання та виявленою при цьому
успішністю;
2) соціальні: - на підставі нормативно-правових актів на отримання
державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.
Стипендія нараховується та виплачується щомісячно до 25 числа на
електронні карткові рахунки.

3. Академічними стипендіями є:
1) ординарні (звичайні) академічні стипендії.
2) іменні або персональні стипендії коледжу;
3) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються студентам за
результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються
окремими нормативними актами;
Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у

пункту 1

визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням
успішності стипендіата.
4. Соціальні стипендії призначаються:
1) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків в розмірі 1760 грн.;
2) студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;
3) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством) в розмірі 599,50 грн.;
4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи в розмірі
599,50 грн.;;
5. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній
бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за
п'ятибальною шкалою оцінювання; для студентів 2-го курсу, які навчаються як
за 12-бальною так і за 5-ти бальною шкалою стипендія призначається, якщо по
дисциплінам загальноосвітнього циклу студент має середній бал не нижче 7,0,
а за дисциплінами спеціального циклу – середній бал не нижче 4,0 в розмірі
550 грн.;

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
в розмірі 550 грн.;.
6. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12
балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5
за

п'ятибальною
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оцінювання,

розмір

ординарної
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академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним і складає 620 грн.
7. 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.
СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
Особи, яким призначаються тільки соціальна стипендія:
8. Студентам, зазначеним у підпунктах 2-5 пункту 4, які за результатами
семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії,
обов'язково призначається соціальна стипендія
- особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами семестрового
контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною
або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання в розмірі 550 грн.;
- особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за результатами
семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за
дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання в
розмірі 599,50 грн.;
- особам, зазначеним у підпункті 5, які за результатами семестрового
контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною
або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання в розмірі 550 грн.
9. Студентам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна
стипендія у сумі 150 грн.

