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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про стипендіальне забезпечення, матеріальну 
допомогу та матеріальне заохочення здобувачів освіти Київського 
державного фахового хореографічного коледжу (далі – Положення) 
розроблено відповідно до Законів України: «Про освіту»; «Про фахову 
передвищу освіту» (далі – Закон); «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»; «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанови Верховної Ради України від 05 червня 1996 
року № 226/96 «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради 
України студентам вищих навчальних закладів», Положення про стипендії 
Президента України для найбільш обдарованих молодих митців України, 
затвердженого Указом Президента України від 29 червня 1995 року № 490, 
(із змінами), Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 
«Питання стипендіального забезпечення» (із змінами), Порядком 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати 
соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та 
вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій 
студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти» (із змінами) , 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1047 
«Про розміри стипендії у державних та комунальних закладах освіти, 
наукових установах», наказу Міністерства освіти і науки України від 20 
лютого 2017 року № 261 «Про затвердження примірного порядку 
формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих 
навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних 
стипендій»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2010 
року № 958 «Деякі питання призначення іменних стипендій Верховної Ради 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 
року за № 1122/18417, наказу Міністерства культури України від 11 серпня 
2011 року № 612/0/16-11 «Про затвердження квот іменних стипендій 
Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів культури і 
мистецтв І-ІV рівнів акредитації», наказу Міністерства культури України від 
17 грудня 2012 року № 1540 «Про затвердження розподілу квоти стипендій 
Президента України найбільш обдарованим молодим митцям України» та 
інших нормативно-правових документів України. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на здобувачів освіти 
Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Коледж), 
які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів державного 
бюджету.  
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1.3. Здобувачам освіти, які навчаються за кошти фізичних та 
юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких 
осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору між Коледжем та 
фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або 
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

 Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в 
установленому законодавством порядку переведені (поновлені) на навчання 
за державним замовленням за денною формою здобуття освіти в межах 
Коледжу або до іншого закладу освіти, призначення і виплата стипендій 
(крім академічних стипендій) здійснюється згідно з цим Положенням, а саме: 

1) академічної – з місяця, що настає за датою переведення 
(поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника Коледжу; 

2) соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Положенням. 
1.4. Особам, які навчаються у Коледжі, можуть призначатися 

стипендії: 
1) академічні; 
2) соціальні (на підставі законів, що встановлюють державні пільги і 

гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій 
громадян).  

1.5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення 
академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання 
матеріальної допомоги  здобувачам освіти Коледжу, матеріального заохочення 
кращим з них за успіхи у навчальній діяльності, участь у всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, концертній діяльності, театральних виставах та 
громадському житті, утворюється стипендіальна комісія. Персональний 
склад стипендіальної комісії затверджується наказом керівника Коледжу, 
порядок її роботи здійснюється згідно з Положенням про організацію роботи 
стипендіальної комісії Київського державного фахового хореографічного 
коледжу. 

1.6.  Розмір стипендій для здобувачів фахової передвищої освіти 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

1.7. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох видів 
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 
передбачене законодавством України. 

1.8. Здобувачам освіти Коледжу стипендія призначається з першого 
числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальним планом та графіком освітнього процесу, на період до визначення 
результатів наступного семестрового контролю. 

У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 
або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває 
з Коледжу до закінчення строку навчання, виплачується стипендія в повному 
обсязі за останній місяць навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 
охорони здоров`я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у 
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призначеному їй розмірі. 

1.9. 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 керівника Коледжу встановлюється строк 
ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня 
припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення 
академічної стипендії вирішується на загальних підставах відповідно до 
цього Положення. 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. 

1.10. На час проходження практики стипендіат зберігає право на 
отримання стипендії. 

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв`язку з оголошенням 
мобілізації, протягом строку навчання на військовій службі виплачується 
стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому 
перед призовом навчальному семестрі. 

Здобувачам освіти, які навчалися за державним замовленням і 
поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, 
академічна стипендія призначається за результатами останнього (до перерви 
у навчанні) семестрового контролю. 

1.11. Здобувачам освіти, які поновлені на навчання за державним 
замовленням, у разі наявності в них права на призначення соціальної 
стипендії така стипендія призначається за процедурою і у строки, визначені 
цим Положенням. 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 
навчатись за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога, 
передбачена законодавством, і стипендія, згідно з цим Положенням. 

1.12. З метою підвищення життєвого рівня здобувачів освіти Коледж 
має право надавати матеріальну допомогу особам, які навчаються за 
державним замовленням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі 
Коледжу, затвердженому у встановленому порядку. Списки таких осіб із 
зазначенням підстав та особистих заяв подаються керівниками академічних 
груп керівнику Коледжу та затверджуються на засіданні стипендіальної 
комісії.    

З метою заохочення за успіхи у навчальній діяльності, участі у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах, концертній діяльності, 
театральних виставах та громадському житті Коледж має право надавати 
матеріальне заохочення здобувачам освіти, які навчаються за державним 
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замовленням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, 
затвердженому у встановленому порядку. Списки таких осіб із зазначенням 
підстав подаються керівниками академічних груп та затверджуються на 
засіданні стипендіальної комісії.   

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 
допомоги та матеріального заохочення окремо щодо кожної особи і кожної 
виплати (згідно п. 21 ст. 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
ст. 8 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (із змінами). 

1.13. Здобувачам освіти, які навчалися за державним замовленням і 
перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно 
до наказу керівника Коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисі 
закладу освіти, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 % мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

Особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 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 (відповідно до ст. 9 Порядку 
призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (із змінами). 

1.14.  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 розмірі визначеному законодавством України. 

1.15.  Стипендії виплачуються один раз на місяць через відділення 
банку. 

 
2. АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІІ В КОЛЕДЖІ 

2.1. Академічними стипендіями є: 
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які 
призначаються здобувачам освіти за результатами навчання за певним 
освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення 
яких визначаються окремими нормативно-правовими актами; 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 
3) стипендії у підвищеному розмірі здобувачам освіти Коледжу, які 

досягли особливих успіхів у навчанні. 
2.2. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 
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призначає академічні стипендії згідно з рейтингом успішності (далі - 
рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, 
прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів освіти з кожної навчальної 
дисципліни і до якого включаються всі, хто навчається на відповідному 
курсі. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90% 
рейтингового балу. Порядок формування рейтингу успішності затверджений 
Розділом 4 цього Положення. 

2.2. Ординарна (звичайна) академічна стипендія призначається:  
1) здобувачам освіти, які за результатами семестрового контролю 

мають не нижче 7.00 балів з кожної дисципліни за 12-бальною шкалою 
оцінювання та включені в рейтинг; 

2)  здобувачам освіти першого року навчання до першого 
семестрового контролю на підставі конкурсного балу, отриманого під час 
вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів. 

2.3. Академічна стипендія у підвищеному розмірі призначається 
здобувачам освіти, які за результатами семестрового контролю мають не 
нижче 7.00 балів з кожної дисципліни за 12-бальною шкалою оцінювання, 
середній бал за результатами семестрового контролю не нижче 10.00 балів, 
включені в рейтинг та відповідно до рішення стипендіальної комісії 
займають найвищі рейтингові позиції. В такому випадку розмір академічної 
стипендії збільшується на 45,5 %. 

2.4. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового 
контролю педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на 
стипендіальне забезпечення, визначає однаковий для всіх курсів ліміт 
стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за результатами 
такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у розмірі від 
40% до 45 %. 

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за 
другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт 
осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового 
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного 
балу, здобутого під час вступу до Коледжу. 

2.5. Перевищення лімітів стипендіатів допускається в разі призначення 
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, 
повернення до навчання здобувачів освіти після академічної відпустки з 
медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами, для  догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову 
службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення 
академічних стипендій цим категоріям осіб не може бути підставою для 
перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам. 
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3. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІІ В КОЛЕДЖІ 
3.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, обов’язково виплачується здобувачам освіти, які за 
результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, 
незадовільних результатів навчання (не нижче 4.00 бали з кожної навчальної 
дисципліни), включені до рейтингу успішності та належать до пільгових 
категорій осіб, зокрема: 

1) діти-сироти та 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 (відповідно до ст. 54 Закону України «Про фахову 
передвищу освіту» та ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування»); 

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії 
відповідно до ст. 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

3) особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття 
базової та/або профільної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що 
мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, 
(відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці»); 

4) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти, в тому числі діти 
померлих учасників Революції Гідності або осіб з інвалідністю внаслідок 
війни (до закінчення дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними 
23 років) відповідно до ст.43 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»; 

5) діти, 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 Луганській областях (до 
закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 
відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

6) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
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громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до 
закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 
відповідно до ст. 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

7) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України 
для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-
сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної 
Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення 
навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст.43 
Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

9) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи; 
10) здобувачі освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям». 

3.2. Здобувачам освіти, які мають право на отримання соціальної 
стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, 
виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, зазначеним у 
письмовому зверненні до стипендіальної комісії, крім дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, 
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки 
яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким 
одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до 
законодавства. 

Якщо здобувач освіти обрав отримання академічної стипендії, він 
втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний 
семестр, про що адміністрація Коледжу невідкладно інформує орган 
соціального захисту населення. 

Якщо здобувач освіти має право на призначення соціальної стипендії 
одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому 
зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї 
соціальної стипендії. 

Діти, які отримували соціальні стипендії відповідно до підпунктів 4-6, 
8 пункту 3.1, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати 
соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення навчання у Коледжі, 
але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

3.3. Для отримання соціальної стипендії здобувачі освіти звертаються 
до стипендіальної комісії Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі 
відомості: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 
- число, місяць, рік народження; 
- зареєстроване та фактичне місце проживання; 
- підстава для отримання соціальної стипендії. 
До заяви додаються копії таких документів: 
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- паспорта громадянина України; 
- свідоцтва про народження дитини; 
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- студентського квитка. 
У разі неможливості подання копії студентського квитка подається 

довідка про навчання здобувача освіти в Коледжі. 
Крім того, здобувачі освіти додатково подають такі документи: 
особи, зазначені у підпункті 1 пункту 3.1: 
- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з 
обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування; 

- копію свідоцтва про смерть батьків; 
- рішення суду про оголошення батьків померлими; 
- рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до 
цього реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з 
Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в 
порядку, передбаченому у ст.15 Закону України «Про правовий статус осіб, 
зниклих безвісти»; 

- документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим 
формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення; 

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 3.1: 
- копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка 

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки 
встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, 
віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою; 

особи, зазначені у підпункті 3 пункту 3.1: 
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної 

роботи; 
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою 

Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2011 року №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»  

- копію довідки медико-соціальної експертизи; 
- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 
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У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпункті 3 
пункту 3.1, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної 
роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу 
підземної роботи; 

особи, зазначені у підпункті 4 пункту 3.1 (обрати відповідне): 
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на 

обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з 
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус 
учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію 
довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення; 

- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності 
встановленого зразка; 

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; 
- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни 

встановленого зразка; 
- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 
- копію довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого; 
особи, зазначені у підпункті 5 пункту 3.1: 
- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з 

батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом 
спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім 
(оголошення померлим); 

- копію довідки медико-соціальної експертизи; 
особи, зазначені у підпункті 6 пункту 3.1: 
- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї 

загиблого (померлого) ветерана війни; 
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на 

обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з 
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус 
члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 3.1: 
- копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення 

соціальної стипендії Верховної Ради України студентам закладів фахової 
передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених 
сімей; 

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 3.1: 
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- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
особи, зазначені у підпункті 9 пункту 3.1: 
- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або 

копію довідки медико-соціальної експертизи; 
особи, зазначені у підпункті 10 пункту 3.1: 
- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї 

допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям».  

3.4. 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. 

3.5. Керівник Коледжу приймає документи, передбачені пунктом 3.3, 
формує на кожного здобувача освіти, який звернувся за призначенням 
соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в 
десятиденний строк з дня звернення студента передається до органу 
соціального захисту населення за місцезнаходженням закладу освіти. 

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня 
отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про здобувача 
освіти, який має право на отримання соціальної стипендії, до Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, 
шляхом формування персональної облікової картки. 

3.6. Соціальна стипендія призначається здобувачам освіти: 
- першого року навчання до першого семестрового контролю з місяця 

зарахування до Коледжу; 
- першого року навчання після першого семестрового контролю, 

інших років навчання – з місяця, що настає після закінчення семестрового 
контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів 
наступного семестрового контролю або до закінчення навчання. 

Соціальна стипендія виплачується щомісяця, починаючи з місяця 
звернення за її наданням. 

3.7. Здобувачі освіти, які протягом попереднього навчального семестру 
отримували соціальну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, 
підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, або з іншої причини не 
склали семестровий контроль у термін, визначений навчальним планом, 
мають право на отримання соціальної стипендії у призначеному їм розмірі на 
період ліквідації академічної заборгованості. Такий період визначається 
наказом керівника Коледжу (але не більш як місяць з дня припинення 
тимчасової непрацездатності або дати закінчення семестрового контролю 
згідно з навчальним планом), після чого призначення соціальної стипендії 
такій особі вирішується на умовах, визначених цим Положенням. 
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4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ 
4.1. Рейтинг успішності здобувачів освіти для призначення 

академічних стипендій на навчальні семестри складається за результатами 
останнього семестрового контролю на підставі середнього балу підсумкових 
оцінок з дисциплін з урахуванням заохочення за успіхи у навчальній 
діяльності, участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, концертній 
діяльності, театральних виставах та громадському житті Коледжу. 

Рейтинг успішності здобувачів освіти першого року навчання до 
першого семестрового контролю формується на підставі конкурсного балу, 
отриманого ними під час вступу на навчання. 

4.2. Критерії, за якими формується рейтинг успішності здобувачів 
освіти, оприлюднюються не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового 
навчального року. 

4.3. До стипендіальних списків не включаються здобувачі освіти, які 
набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання або мають 
академічну заборгованість з однієї з дисциплін.  

4.4. Рішенням керівника Коледжу таким особам може 
встановлюватися строк, упродовж якого вони можуть покращити результати 
навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру 
згідно із навчальним планом. У разі, коли у визначений строк академічну 
заборгованість не ліквідовано, здобувач освіти підлягає відрахуванню з числа 
осіб, які навчаються за державним замовленням. 

4.5. У разі однакового значення рейтингового балу здобувача освіти у 
рейтингу, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за 
навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим 
показником рішення ухвалює стипендіальна комісія. 

4.6. Розрахунок рейтингового балу здійснюється за формулою: 

R = О!"О""О#…"О$
К 	 ∗ $ +	В 

де: R – загальний рейтинговий бал; 
      О – семестрова оцінка з навчальної дисципліни; 
      К – сумарне значення кількості дисциплін семестрового контролю; 
      L – 7,5 – коефіцієнт рейтингового балу;  
      В – показники додаткового балу. 

 
Нарахування додаткових балів 

 
№ Назва виду діяльності Кількість 

балів 
І Навчальна діяльність 2,00 

1. Участь у всеукраїнських предметних олімпіадах  0,70 
2. Участь у міських предметних олімпіадах 0,30 
3. Участь у студентських науково-практичних конференціях 

(доповідач) 
0,70 

4. Участь у студентських науково-практичних конференціях 
(слухач) 

0,30 
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ІІ Участь у конкурсах 3,00 
 

5. 
 
Міжнародні конкурси 

Гран-прі, І місце 1,00 
ІІ місце 0,50 
ІІІ місце 0,30 
участь 0,20 

 
6. 

 
Всеукраїнські  конкурси 

Гран-прі, І місце 0,40 
ІІ місце 0,30 
ІІІ місце 0,20 
участь 0,10 

ІІІ Концертна діяльність, театральні вистави 3,00 
7 Театральні вистави 

  
головна партія 1,00 
участь 0,50 

8 
 

Концертна діяльність 
  

соло 1,00 
участь 0,50 

ІV Громадське життя 2,00 
10 Голова студентської ради коледжу, голова студентської ради 

гуртожитку; члени студентської ради 
0,90 

11 Старости груп, участь у волонтерській діяльності 0,60 
12 Участь у заходах із благоустрою коледжу 0,50 

 

4.7. Якщо сума додаткових балів здобувача освіти за успіхи у 
навчальній діяльності, участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 
концертній діяльності, театральних виставах та громадському житті Коледжу 
перевищує 10 балів, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому 
максимальному значенню. 

4.8. У рейтингу успішності здобувачі освіти впорядковуються за 
принципом зменшення рейтингового балу. 

У разі неможливості розташування здобувачів освіти 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 із 
врахуванням найбільшої кількості вищих балів по профільним дисциплінам. 

4.9. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не 
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною 
комісією. 
 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 Це Положення набуває чинності з дня його затвердження. 
 
 


