
 



1. Загальні положення. 

1. Це Положення розроблене згідно з “Порядком призначення і виплати 

стипендії”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 

року № 882 та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1050 

«Деякі питання стипендіального забезпечення» і визначає порядок призначення та 

виплати стипендії студентам Міжгірського медичного коледжу (далі - коледж), які 

навчаються за рахунок коштів державного бюджету. 

2. Студентам коледжу, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 

навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть 

виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної 

угоди. 

Студенту, який навчався згідно із зазначеною угодою і в установленому 

порядку переведений на навчання за державним замовленням, стипендія 

призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами 

попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою його 

зарахування відповідно до наказу по коледжу. 

3. Студентам коледжу призначаються академічні (навчальні) і соціальні 

(суспільні) стипендії. 

Стипендії призначаються: 

- академічні - на підставі наказу про зарахування до навчального закладу; 

- соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних 

пільг і гарантій для окремих категорій громадян. 

Стипендії виплачуються раз на місяць. 

4. Академічними стипендіями є: 

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, іменні стипендії, які призначаються студентам за результатами навчання, 

розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними 

актами; 

2) іменні або персональні стипендії коледжу; 



заступника директора з виховної роботи, головного бухгалтера, методиста коледжу, 

голови профспілкової організації коледжу, голови студентського профкому. 

У своїй роботі стипендіальна комісія коледжу керується Законами та іншими 

нормативними актами, які визначають права і обов’язки студентів, в тому числі 

“Порядком призначення і виплати стипендій”, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 з змінами і доповненнями, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1050 

«Деякі питання стипендіального забезпечення» до неї, Статутом коледжу та цим 

Положенням. 

Основним документом для призначення стипендії є рейтингова відомість 

успішності, яка складена на підставі результатів семестрового контролю та оцінок з 

практики. 

Зміст рейтингової відомості доводиться до відома усіх студентів групи та 

виноситься на розгляд стипендіальної комісії. 

Відповідальність за вірність оформлення рейтингових відомостей успішності 

покладається на куратора академічної групи та заступника з навчальної роботи.  

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр 

(список) студентів, яким призначається стипендія. 

Па час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться 

з дозволу директора коледжу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 

2. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій. 

8. Академічна стипендія в коледжі у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю; 

- студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

успішності 7,00 - 9,99 за дванадцятибальною або 4,00 - 4,99 за чотирибальною 

шкалою оцінювання. 

Дія цього пункту не поширюється на студентів з числа дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які в період 



навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. 

9. Студентам з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, призначається: 

- соціальна стипендія (в обов’язковому порядку) - у розмірі, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

- академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання. 

У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам крім соціальної, 

академічної стипендії, зазначеної у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цього Положення, 

виплачується одна стипендія, розмір якої більший. 

10. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10,00 - 12,00 

балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал 

успішності 5,00 за чотирибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної 

(звичайної) академічної стипендії збільшується на 50 гривень, порівняно з 

академічними стипендіями, призначеними згідно з пунктами 9 і 10 цього 

Положення. 

11. За підсумками семестрового контролю студентам, які мають незадовільну 

успішність стипендія не призначається. 

12. Стипендіальна комісія може позбавити студента стипендії за порушення 

правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

13.3а особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та 

культурній діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії коледжу 

можуть призначатися іменні або персональні стипендії коледжу, виплата яких 

проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до 

Положення про іменні або персональні стипендії коледжу, що затверджуються 

директором. 

14. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестру згідно з навчальним планом, на період до визначення 

результатів наступного семестрового контролю. 

15. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 



 

та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат 

вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у 

повному обсязі за останній місяць навчання. 

16. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним 

документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному 

йому розмірі. 

17. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія - найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачено нормативними актами. 

3. Призначення і виплата соціальних стипендій окремим категоріям 

студентів. 

3.1. Студенти, яким призначається тільки соціальна стипендія. 

18. Студентам, зазначеним у підпунктах 2-5 пункту 6 цього Положення, які за 

результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної 

стипендії, обов’язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії): 

- 100 % - студентам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, та 

студентам, що мають сім’ї з дітьми, які за результатами семестрового контролю 

мають середній бал успішності нижчий ніж 7,00 за дванадцятибальною шкалою або 

нижчий ніж 4,00 за чотирибальною шкалою оцінювання. 

— 109 % - студентам, з малозабезпечених сімей (у разі отримання 

відповідної державної допомоги згідно з законодавством) та студентам, що є 

дігьми-інвалідами та інвалідами І - III груп, які за результатами семестрового 

контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7,00 за дванадцятибальною 

шкалою або нижчий ніж 4,00 за чотирибальною шкалою 

оцінювання. 


