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Правила 

призначення академічної стипендії студентам 

ВП «Костопільський медичний коледж»  

КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 

за І - ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

 

І. Загальні положення 

1. Правила призначення академічної стипендії студентам Костопільського 

медичного коледжу в І-ІІ семестрі 2018-2019 навчального року розроблено 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку призначення і 

виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 р. № 1050) із врахуванням наказів МОН та інших нормативно-

правових документів України. 

2. У межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають 

академічні стипендії студентам філії денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) згідно з рейтингом успішності,  що 

складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета 

(дисципліни) і до якого включаються всі студенти філії, які навчаються на 

певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними 

курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) за виключенням випадків, 

передбачених п.3 р. ІV цих Правил. 

3. Ці Правила не стосується академічних стипендій осіб: які навчаються згідно 

з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичними або 

юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів 

таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди; які є іноземцями і 

навчаються у коледжі згідно з угодами про міжнародну академічну 

мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за рахунок власних 

надходжень відповідного навчального закладу. 

4. Академічними стипендіями є: 

1) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 



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

успіхів у навчанні. 

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого 

Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) 

академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, 

спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата. У разі коли 

стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, 

виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене 

законодавством. 

5. 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 

відповідного типу навчального закладу. Рішенням керівника навчального 

закладу 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.  

6. Визначення ліміту стипендіатів-відмінників, критеріїв відбору стипендіатів 

на призначення академічної стипендії у підвищеному розмірі проводиться 

стипендіальною комісією в межах стипендіального фонду та цих Правил. 

ІІ. Стипендіальний фонд 

1. В філії щомісячно розраховується стипендіальний фонд для призначення 

академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з 

урахуванням: розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому 

порядку Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених філією у 

встановленому порядку; 

затвердженого завідувачем філії реєстру осіб, яким в установленному порядку 

призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального 

семестру, та їх успішності; 

реєстру осіб, які відповідно до рішення керівника навчального закладу 

протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних 

стипендій. 

2. Місячний обсяг стипендіального фонду навчального закладу 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; 

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі 

рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з урахуванням: 

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу у 

встановленому порядку; 

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам; 

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам сформованих у 

поточному місяці. 

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних 

стипендій студентам: 

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів; 

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, яка 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 в разі призначення академічної 

стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється 

перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за 

попередні місяці; 

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 студентам у встановлених законодавством 

випадках. 

5. 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 

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; 

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на 

військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам 

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. 

ІІІ. Ліміт стипендіатів 

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, 

курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), 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 відділень, курсів та 

спеціальностей (напрямів підготовки) 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; 

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія 

за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала 

(може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей 

(напрямів підготовки)); 

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою філії перед початком 

підведення підсумків кожного семестрового контролю на рівні 45 % фактичної 

кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) станом на 01.01.2019 р. 

2. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за 

особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному 

відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом 

округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на 

фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) станом 01.01.2019 р. 

3. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення 

академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення 

до навчання студентів після 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 

студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення 



академічних стипендій іншим особам. Допускається також перевищення ліміту 

стипендіатів у разі набрання декількома студентами в рейтингу однакової 

кількості балів за умови, що хоча б один з таких студентів в межах визначеного 

ліміту вже є претендентом на призначення академічної стипендії. 

4. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт 

стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням 

стипендіальної комісії вищого навчального закладу строком на один місяць з 

наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії 

(заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в 

навчанні) в поточному місяці. 

ІV. Рейтинг успішності 

1. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на 

навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового 

контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю 

(напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних 

предметів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, громадському 

житті та спортивній діяльності. 

2. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає оцінки за 

екзамени, диференційовані заліки з дисциплін (предметів), захисти практик за 

виключенням результатів семестрового контролю з фізичного виховання. 

3. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній 

спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах відділення за денною 

формою навчання, крім осіб, які: протягом навчального семестру до початку 

семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали 

незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без 

поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту 

курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного 

повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої 

раніше оцінки; 

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не 

склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), 

курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, передбаченого абзацом 

п’ятим пункту другого розділу ІІ цих Правил. 

4. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 

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

визначається Порядоком формування рейтингу успішності у вищому 

навчальному закладі; 

ik  – додатній ваговий коефіцієнт i -ї дисципліни (навчального предмета), 

курсової роботи (проекту), практики; 



iO  – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни (навчального 

предмета), курсової роботи (проекту), практики; 

nkkkK ...21  – сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних 

предметів), курсових робіт (проектів), практик; 

O  – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою 

оцінювання вищого навчального закладу; 

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

діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності )100( b . 

Додатковий бал враховується в рейтингу за рішенням стипендіальної комісії за 

результатми розгляду інформації (службових записок) заступника зав.філії, 

керівників відповідних структурних підрозділів, циклових (предметних 

комісій) філії щодо значних досягнень студентів у громадському житті закладу, 

науковій, спортивній роботі. 

Якщо сума додаткових балів студента за участь у науковій діяльності, 

громадському житті, та спортивній діяльності перевищує 10 %, то його 

додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.  

5. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за незростанням 

рейтингового балу. 

У разі важливості розташування студентів 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. 

6. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не 

пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною 

комісією. 

V. Призначення та виплата стипендії 

1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які в 

межах ліміту стипендіатів, які згідно з рейтингом займають вищі позиції; 

2. Розмір академічної стипендії студентам коледжу, які досягли особливих 

успіхів у навчанні збільшується на 45,5 відсотка. 

3. Стипендія призначається з 01.01.2019 р. до 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 особи, яка отримує академічну 

стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального 

закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у 

повному обсязі за останній місяць навчання. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй 

розмірі. 



На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з 

дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 

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 державним (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. 

3. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але навчальний 

заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або 

соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру розмір компенсації на 

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. 

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту, що 

розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, 

виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального 

закладу. 

4. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, 

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має 

право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються 

за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання за 

рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, 

затвердженому у встановленому порядку. 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та 

затверджується його педагогічною радою. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги 

та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. 

5. Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і 

перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до 

наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у 

кошторисі коледжу щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу 

навчального закладу. 

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. 

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

 

VI. Прикінцеві положення 

Дані Правила вводиться в дію з дня їх затвердження. 

 

Підготовлено: 

Заступник директора коледжу з навчальної роботи                  О.П. Жук 

 

Погоджено: 

Головний бухгалтер 

Костопільського медичного коледжу                                         А.Ю. Коротчук      


