
  

 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення встановлює порядок призначення та виплати стипендій для 

студентів Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» (далі – Коледж) на 

2021 -2022 навчальний рік.  

Положення розроблено на підставі: 

 Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, «Про Державний  

бюджет України на 2021 рік» від 07.12.2017 року, «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року, «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» від 16.11.2000 року, «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» від 28.02.1991року, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 року, «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року, «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 року, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 

21.03.1991 року.   

 Постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 

1045, «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, 

наукових установах» від 28.12.2016 року № 1047(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 918), «Деякі питання стипендіального 

забезпечення» від 12.07.2004 року № 882 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.10.2018 р. № 865), «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки України 

для виплати академічних стипендій»  від 21.03.2018 року № 134; Постанови 

Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради 

України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей» від 24 жовтня 2002 року № 218-ІV. 

 Закону України « Про фахову передвищу освіту» 

 Положення Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» (нова 

редакція) Ідентифікаційний код 05471922.  

1.2. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання 

Коледжу, які навчаються за державним (регіональним)  замовленням за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету. 

1.3. Студентам, які зараховані на контрактну форму навчання, стипендія не 

нараховується. 

1.4. Студентам Коледжу, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 

Коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть 
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виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами 

укладеної угоди; 

1.5. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і 

виплата академічних стипендій студентам Коледжу з числа іноземців та осіб без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця 

в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким 

надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних 

підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, 

визначених Кабінетом Міністрів України. 

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в 

Коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету 

Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів. 

1.6. Призначення і виплата академічних стипендій студентам, які є іноземцями і 

навчаються у Коледжі згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, 

можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень Коледжу. 

1.7. Студентам Коледжу, визначеним пунктом 1.2 цього Положення, 

призначаються такі стипендії: 

    1) академічні – за результатами навчання у Коледжі; 

    2) соціальні – на підставі Законів, що встановлюють державні пільги і гарантії 

щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян. 

1.8. Студенти Коледжу, які реалізують право на академічну мобільність і 

зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються 

з відривом від виробництва) у Коледжі, протягом строку навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України 

отримують стипендію, призначену відповідно до цього Положення, у разі, коли 

умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного 

ними з Коледжем, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у 

грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у 

розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення 

договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її 

призначено студенту Коледжу відповідно до цього  Положення. 

1.9. Призначення академічних стипендій затверджується педагогічною радою 

Коледжу за погодженням з студентською радою та первинною профспілковою 

організацією студентів, які навчаються в Коледжі, а також оприлюднюються не 

пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. Протягом навчального 

року зміни до Положення не вносяться. 

  



ІІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ 

2.1. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

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

спортивній і науковій діяльності наказом директора Коледжу утворюється 

стипендіальна комісія коледжу. 

2.2. До складу стипендіальної комісії коледжу входять: директор Коледжу (голова 

комісії), заступник директора з навчальної роботи (заступник голови), головний 

бухгалтер, заступник директора з виховної роботи, завідувач агрономічно-

облікового відділення, завідувач інженерно-технологічного відділення, провідний 

юрисконсульт, голова первинної профспілкової організації студентів Коледжу, 

представник первинної профспілкової організації студентів Коледжу, голова 

студентської ради коледжу та  члени студентської ради, які є представниками  від 

кожної спеціальності. 

При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії 

коледжу студентську раду та первинну профспілкову організацію студентів, має 

становити не менше ніж 50 відсотків від складу стипендіальної комісії.  

2.3. Засідання стипендіальної комісії коледжу вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні не менше 50% обраних до її складу членів.  

2.4. Стипендіальна комісія коледжу приймає рішення більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні.  

2.5. Стипендіальна комісія коледжу обирає зі свого складу секретаря комісії. 

2.6. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його 

заступником і секретарем. 

2.7. У своїй роботі стипендіальна комісія коледжу керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права й обов’язки студентів 

коледжу, цим Положенням, Положенням Відокремленого структурного підрозділу 

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету». 

    IІI. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ  

3.1. Студентам Коледжу можуть призначатися такі академічні стипендії: 

     1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються за 

результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються 

окремими нормативно-правовими актами; 

     2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

     3) стипендії у підвищеному розмірі.  

3.2. Розмір академічних стипендій для студентів Коледжу визначається виходячи з 

установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної 



(звичайної) академічної стипендії з урахуванням  успішності стипендіата. 

3.3. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачене законодавством. 

3.4. Стипендіальна комісія коледжу призначає академічні стипендії студентам  

згідно з рейтингом успішності. Рейтинг успішності студентів Коледжу 

визначається відповідно до Порядку формування рейтингу успішності студентів 

Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» для призначення академічних 

стипендій (Додаток № 1 до Положення). 

3.5. Рейтинг успішності студентів коледжу визначається для відповідного курсу та 

спеціальності, оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж 

через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною 

комісією коледжу. 

3.6. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 

педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, 

курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник становить 

близько 43% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються 

за державним  замовленням на певному відділенні, курсі, за певною 

спеціальністю, станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення 

семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних  курсів та 

спеціальностей.  

Згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту» (ст.54, п.5) частка 

студентів, які мають право на отримання академічних стипендій не може становити 

менше 50 відсотків фактичної чисельності студентів коледжу, які навчаються за 

денною формою здобуття освіти.  

3.7. 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. 

3.8. Виплата стипендії студентам Коледжу, які реалізували право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу студента за державним 

(регіональним) замовленням за денною формою навчання у Коледжі і не 

отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій 

формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в 

іншому навчальному закладі відповідно до пункту 1.8 цього Положення, 

здійснюється: 



- у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 

одного семестру;  

- у розмірі, що призначений стипендіату Коледжем за основним місцем 

навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього 

Положення; 

- протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, 

що призначений стипендіату Коледжем за основним місцем навчання за 

результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Положення. 

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною 

комісією коледжу після повернення студента до Коледжу.  

3.9 Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 

3.6 цього Положення, згідно з Рейтингом займають вищі позиції; 

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту 

стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 3.7 цього Положення. 

3.10 Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 3.9 цього 

Положення, збільшується на 45,5% у разі, коли за результатами навчання студенти 

Коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії  займають найвищі 

рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за 

особливі успіхи у навчанні. 

            ІV. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ  

4.1 Соціальна стипендія в обов’язковому порядку виплачується студентам 

Коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної 

заборгованості і включені до Рейтингу відповідно до цього Положення та належать 

до однієї з таких категорій: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення коледжу, а також 

студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 

2) осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно 

до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”; 

4) осіб, 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 статті 5 Закону України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці” - протягом трьох років після здобуття загальної 

середньої освіти; 

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій і їх дітей (до закінчення навчання 

у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/345-17/paran18#n18
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6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення 

ООС, бойових дій або збройних конфліктів; 

7) дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту; 

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо 

переміщеною особою є особа, яку змусили залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсякденних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру; 

9) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи; 

10) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

11) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 

жовтня 2002 р. № 218-IV. 

4.2 Соціальна стипендія виплачується студентам Коледжу у розмірі та порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4.3 Студентам Коледжу, які мають право на отримання соціальної стипендії і 

набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії 

за їхнім вибором.  

4.4 Студенти Коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

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

залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної 

стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії. 

4.5 Студенти Коледжу, зазначені у пункті 4.1 цього Положення, які вперше 

претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають 

до стипендіальної комісії коледжу у встановленому порядку відповідну письмову 

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

пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими 

актами ( Зразок заяви - Додаток № 2 до цього Положення). 

4.6 Якщо стипендіальна комісія коледжу вперше розглядає питання про 

призначення студенту соціальної стипендії і при цьому заявник має право на 

призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними 

пунктом 4.1 цього Положення, за його вільним вибором у письмовому зверненні 

зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної 

стипендії. 

4.7 Стипендіальна комісія коледжу протягом трьох робочих днів з дня отримання 

письмового звернення приймає рішення щодо наявності у заявника права на 

отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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Додаток 1 

 

Порядок формування рейтингу успішності студентів Відокремленого 

структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» для призначення академічних 

стипендій 

 

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Відокремленого 

структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» для призначення академічних стипендій 

(далі - Порядок) забезпечує комплексну оцінку досягнень студента у навчальній, 

науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній 

роботі. 

2. Метою застосування рейтингу успішності студентів є мотиваційне 

забезпечення отримання високого рівня знань та успішного виконання науково-

дослідної роботи, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного 

студента на оволодіння майбутньою спеціальністю, дотримання здорового способу 

життя, активної життєвої позиції, громадянської свідомості, організованості і 

послідовності при вирішенні поточних і перспективних завдань. 

3. Рейтингова оцінка з науково-дослідної, громадської, культурно-масової і 

спортивної роботи діє і враховується тільки в разі успішного виконання студентом 

навчального плану (відсутності  академічних заборгованостей  тощо). 

4. Цей Порядок не стосується призначення академічних стипендій особам, 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. 

 5. Рейтинг успішності складається на підставі об’єктивних та прозорих 

характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожної 

дисципліни. До рейтингу успішності включаються всі студенти Коледжу, які 

навчаються за державним замовленням на певному відділенні за денною формою 

навчання за відповідним курсом та спеціальністю, крім тих, що навчаються за 

контрактною формою навчання.  

 6. Рейтинг успішності, відповідно до якого студентам призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, отриманого 

ними під час вступу до коледжу.  

     7. Рейтинг успішності, відповідно до якого студентам коледжу призначаються 

і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, 

складається за результатами останнього навчального семестру за кожним  

відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожної 



навчальної дисципліни з урахуванням участі у науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності, а також визначається рейтинг 

успішності молодшого бакалавра, відповідно до шкали оцінювання.  

Шкала оцінювання знань здобувачів початкового рівня (короткого циклу) 

вищої освіти, освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр 

Схема оцінювання у закладі освіти (довідник з розподілу оцінок) подається 

інформація про систему оцінювання 

Бали Оцінка ECTS Лінгвістична оцінка 

90 – 100 A Відмінно/Excellent 

82 – 89 B Дуже добре/Very good 

74 – 81 C Добре/Good 

64 – 73 D Задовільно/Satisfactory 

60 – 63 E Достатньо/Sufficiently 

60 – 100 (залік) A – E Зараховано/ Passed 

     

     При цьому складова успішності повинна становити не менше 90%  

рейтингового балу. Процедура визначення рейтингового балу, що визначає місце 

особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів освіти, які навчаються на одному  

відділенні, курсі за однією спеціальністю у коледжі; 

Примітка: стипендія нараховується лише за результатами з дисциплін, які є 

завершеними у семестрі. 

    8. До рейтингу для призначення академічної стипендії не включаються особи, 

які: 

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість; 

 



- під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних 

заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок; 

       9. Обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати академічних 

стипендій на основі рейтингу успішності студентів, розраховується у помісячному 

розрізі з урахуванням: 

- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку 

Кабінетом Міністрів України; 

- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Коледжем 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 випадків. 

10. Помісячний обсяг коштів, затверджений коледжу у встановленому порядку, 

повинен забезпечувати виплату академічних стипендій: 

  -  встановленому ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі 

рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за 

особливі успіхи у навчанні, а також, студентів, курсантів, які відповідно до 

законодавства мають право на отримання академічних стипендій одночасно з 

соціальними; 

- за особливі успіхи у навчанні, що засновані 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 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; 



- особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких 

стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у 

повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх 

навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на 

території України чи поза її межами; 

- особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах 

відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів 

України, виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених 

документів, у разі якщо такими документами передбачена виплата академічних 

стипендій. 

      11. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, які навчаються за 

державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю і 

набувають право на призначення академічної стипендії на строк до місяця 

завершення наступного семестрового контролю включно або завершення 

навчання. 

12. Педагогічна рада Коледжу у встановленому законодавством порядку визначає: 

- загальний ліміт стипендіатів - відсоток стипендіатів, яким призначається 

академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу (включаючи 

академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) - однаковий для всіх 

відділень, курсів та спеціальностей; 

- ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі 

успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, - може бути різним 

для відділень, курсів та спеціальностей;  

- ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший курс навчання і яким 

до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на 

підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Коледжу. 

13. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному відділенні, курсі 

за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний семестр буде призначена 

академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в 

навчанні), визначається Стипендіальною комісією коледжу шляхом округлення до 

цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно 

до пункту 11 цього Порядку, на фактичну кількість студентів денної форми 

навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі 

за певною спеціальністю 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).  

Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту 

стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах та/або факультетах 

(інститутах) за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо такі особи 

навчаються за однаковими навчальними планами. 



14. У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному відділенні, курсі за певною 

спеціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві 

особи за рішенням стипендіальної комісії коледжу. У разі наявності тільки двох 

осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю встановлюється, що 

кількість стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи 

кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією коледжу залежно 

від рівня її успішності. 

15. В межах коштів, затверджених вищому навчальному закладу на виплату 

академічних стипендій, стипендіальна комісія коледжу може приймати рішення 

про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту 

стипендіатів, встановлених пунктом 12 цього Порядку). 

16. Студентам, які навчаються на останньому курсі за спеціальностями, для яких 

навчальними планами не передбачено семестрового контролю в останньому 

навчальному семестрі, академічні стипендії призначаються за результатами 

попереднього навчального семестру до закінчення навчання. 

17. Рейтинг успішності студентів  першого року навчання для призначення 

академічних стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю 

формується на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на 

навчання. 

 18. Рейтинги успішності студентів коледжу для призначення академічних 

стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього 

семестрового контролю на кожному відділенні, курсі і за кожною спеціальністю на 

підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів),  захистів 

курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. 

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні 

оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти 

практик тощо.  

19. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною 

спеціальністю та курсі в межах одного 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), не 



захистили курсової роботи (проекту), звіт з практики, крім випадку, передбаченого 

абзацом п’ятим пункту 10 Порядку. 

20. Загальне керівництво організацією та впровадженням рейтингової системи 

діяльності студентів покладається на завідувачів відділень коледжу. 

Інформацію за видами діяльності студентів для розрахунку рейтингу надають 

куратори груп на підставі даних, одержаних від структурних підрозділів і 

громадських організацій коледжу (циклових комісій, керівника фізичного 

виховання, предметних гуртків, студентської ради, культорганізатора тощо). 

Рейтинг студентів розраховується  двічі на рік - до 10 січня і до 1  липня кожного 

року. 

Результати рейтингової оцінки студентів оприлюднюються на офіційному веб-

сайті коледжу, інформаційних стендах, зберігаються в секретаріаті навчальної 

частини  протягом періоду навчання і є вільними для ознайомлення викладачами, 

студентами та їх батьками. 

21. Розрахунок рейтингу успішності здійснюється відповідно до Таблиці 1 і 

Таблиці 2.
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Таблиця 1  Визначення рейтингу успішності студентів коледжу, навчальна діяльність яких оцінюється  

(за 12-бальною шкалою) 

Середній 

бал 

успішності 

Максимальн

ий 

додатковий 

бал 

Участь у 

художній 

самодіяльності, 

громадській 

діяльності  

(0,5 від 

додаткового 

бала  – 

максимальний 

показник) 

Участь у 

спортивній 

діяльності 

(0,25 від 

додаткового 

бала – 

максимальний 

показник) 

Участь у науково-

технічній діяльності 

(0,25 від 

додаткового бала – 

максимальний 

показник) 

Максимальний 

рейтинговий бал 

1 2 3 4 5 6 

6.0 0,67 0,33 0,17 0,17 6,67 

6.1 0,68 0,34 0,17 0,17 6,68 

6.2 0,69 0,34 0,18 0,17 6,69 

6.3 0,7 0,35 0,18 0,17 6,7 

6.4 0,71 0,35 0,18 0,18 6,71 

6.5 0,72 0,36 0,18 0,18 6,72 

6.6 0,73 0,36 0,19 0,18 6.73 

6.7 0,74 0,37 0,19 0,18 6,74 

6.8 0,75 0,37 0,19 0,19 6,75 

6.9 0,76 0,38 0.19 0.19 6,76 

7.0 0,76 0,38 0,19 0,19 7,76 

7.1 0,78 0,39 0,19 0,2 7,78 

7.2 0,78 0,39 0,19 0,2 7,78 

7.3 0,81 0,4 0,2 0,2 8,11 
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7.4 0,82 0,41 0,2 0,21 8,22 

7.5 0,82 0,41 0,2 0,21 8,32 

7.6 0,84 0,42 0,21 0,21 8,44 

7.7 0,84 0,42 0,21 0,21 8,54 

7.8 0,86 0,43 0,21 0,22 8,66 

7.9 0,86 0,43 0,21 0,22 8.76 

8 0,88 0,44 0,22 0,22 8,88 

8.1 0,88 0,44 0,22 0,22 8,98 

8.2 0,9 0,45 0,22 0,23 9,1 

8.3 0,92 0,46 0,23 0,23 9,22 

8.4 0,92 0,46 0,23 0,23 9,32 

8.5 0,94 0,47 0,23 0,24 9,44 

8.6 0,94 0,47 0,23 0,24 9,54 

8.7 0,96 0,48 0,24 0,24 9,66 

8.8 0,96 0,48 0,24 0,24 9,76 

8.9 0,98 0,49 0,24 0,25 9,88 

9 1 0,5 0,25 0,25 10 

9.1 1 0,5 0,25 0,25 10,1 

9.2 1 0,5 0,25 0,25 10,2 

9.3 1 0,5 0,25 0,25 10,3 

9.4 1 0,5 0,25 0,25 10,4 

9.5 1 0,5 0,25 0,25 10,5 

9.6 1 0,5 0,25 0,25 10,6 

9.7 1 0,5 0,25 0,25 10,7 

9.8 1 0,5 0,25 0,25 10,8 

9.9 1 0,6 0,25 0,25 10,9 

10 1 0,6 0,25 0,25 11 
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10.1 1,1 0,61 0,25 0,25 11,1 

10.2 1,1 0,6 0,25 0,25 11,2 

10.3 1,14 0,57 0,28 0,29 11,44 

10.4 1,15 0,55 0,3 0,3 11,55 

10.5 1,16 0,58 0,29 0,29 11,66 

10.6 1,16 0,58 0,29 0,29 11,76 

10.7 1,18 0,59 0,29 0,3 11,88 

10.8 1,2 0,6 0,3 0,3 12 

10.9 1,21 0,6 0,3 0,31 12.11 

11 1,22 0,6 0,3 0,32 12,22 

11.1 1,22 0,61 0,3 0,31 12,32 

11.2 1,24 0,62 0,31 0,31 12,44 

11.3 1,24 0,62 0,31 0,31 12,54 

11.4 1,26 0,63 0,31 0,32 12,66 

11.5 1,26 0,63 0,31 0,32 12,76 

11.6 1,28 0,64 0,32 0,32 12,88 

11.7 1,3 0,65 0,32 0,33 13 

11.8 1,3 0,65 0,32 0,33 13,1 

11.9 1,32 0,66 0,33 0,33 13,22 

12 1,32 0,66 0,33 0,33 13,32 

 

Примітка: У графах 3-5 вказані максимальні показники. 

У залежності від рівня заходу, у якому брав участь студент коледжу, до рейтингу беруться такі значення показника: 

- за участь у заходах на рівні коледжу – 30% від максимального значення показника; 

- на рівні району - 60% від максимального значення показника;   

- на обласному, всеукраїнському рівні - 100% від максимального значення показника. 

 



18 

 

 

Таблиця 2 Визначення рейтингу успішності студентів коледжу, навчальна діяльність яких оцінюється  

(за чотирибальною шкалою) 

Середній 

бал 

успішності 

Максималь- 

ний 

додатковий 

бал 

Участь у художній 

самодіяльності, 

громадській діяльності  

(0,5 від додаткового 

бала  – максимальний 

показник) 

Участь у 

спортивній 

діяльності 

(0,25 від 

додаткового бала – 

максимальний 

показник) 

Участь у науково- 

технічній 

діяльності 

(0,25 від 

додаткового бала – 

максимальний 

показник) 

Максимальний 

рейтинговий бал 

3,0 0,33 0,16 0,09 0,08 3,33 

3,1 0.34 0,17 0,09 0,08 3,34 

3,2 0,35 0,17 0,09 0,09 3,35 

3.3 0.36 0,18 0,09 0,09 3,36 

3,4 0.37 0,18 0,010 0,09 3,37 

3,5 0,38 0,19 0,010 0,09 3,38 

3,6 0,4 0,2 0,01 0,01 3,4 

3,7 0,41 0,2 0,011 0,01 3,41 

3,8 0,42 0,21 0,011 0,01 3,42 

3,9 0,43 0,22 0,011 0,01 3,43 

4,0 0,44 0,22 0,11 0,11 4,44 
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4,1 0,44 0,22 0,11 0,11 4,54 

4,2 0,46 0,23 0,11 0,12 4,66 

4,3 0,48 0,24 0,12 0,12 4,78 

4,4 0,48 0,24 0,12 0,12 4,88 

4,5 0,5 0,25 0,12 0,13 5 

4,6 0,5 0,25 0,12 0,13 5,1 

4,7 0,52 0,26 0,13 0,13 5,22 

4,8 0,52 0,26 0,13 0,13 5,32 

4,9 0,54 0,27 0,13 0,14 5,44 

5,0 0,56 0,28 0,14 0,14 5,56 

 

Примітка: У графах 3-5 вказані максимальні показники. 

У залежності від рівня заходу, у якому брав участь студент коледжу, до рейтингу беруться такі значення показника: 

- за участь у заходах на рівні коледжу – 30% від максимального значення показника; 

- на рівні району - 60% від максимального значення показника; 

- на обласному, всеукраїнському рівні - 100% від максимального значення показника.
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Таблиця  

визначення рейтингу студентів 

_________групи,  ______ курсу, 

спеціальність _______________________________________________ 

У групі ___________ студентів, що навчаються за державним замовленням 

(формується відповідно до місця студента у рейтингу групи) 

М
іс

ц
е 

 у
 р

ей
ти

н
гу

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

студента 
Н

ар
ах

о
в
ан

и
й

 р
ей

ти
н

го
в
и

й
 б

ал
 

  

Складові рейтингового балу  

 

 

Середній 

бал  

успішнос

ті 

 

 

 

 

 

 

Додатко- 

вий бал 

 

 

 

 

 

Складові додаткового балу 

художня 

самодіяльність, 

громадська 

діяльність 

(0,5 від 

додаткового 

бала   – 

максимальний 

показник) 

участь у 

спорті 

(0,25 від 

додатко 

вого бала – 

максималь

ний показ- 

ник) 

участь у 

науковій 

діяльності (0,25 

від додатко 

вого бала  – 

максимальний 

показ 

ник) 

 

 

1        

2        

3        

4        

5        
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6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

 

Куратор групи    ______________________  ___________________________ 

Завідувач відділення ____________________        ___________________________ 

Староста групи _______________________  ___________________________ 
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   Рейтингові бали здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за підсумками 

підсумкового семестрового контролю в останньому семестрі розраховуються за формулою: 

 

 

де: 

    – ваговий коефіцієнт видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик); 

– додатній ваговий коефіцієнт і-ї навчальної дисципліни (екзамени, диференційовані заліки, практики), 

встановлюється рівним 1; 

Oi – підсумкова оцінка студента з і-ї навчальної дисципліни (екзамени, диференційовані заліки, практики); 

– сума вагових коефіцієнтів навчальної дисципліни (екзамени, диференційовані заліки, 

практики); 

O – максимально можлива оцінка з навчальної дисципліни (екзамени, диференційовані заліки, практики) відповідно 

до шкали рейтингової системи оцінювання в коледжі; 

b=100-a – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та 

спортивній діяльності і дорівнює b = 10 балам. 

    Додаткові бали за досягнення (участь) за видами діяльності, а саме: науковій, науково-технічній, громадській та 

спортивній призначаються студенту у семестрі, за підсумками якого складається рейтинг та встановлюються в 

межах до 2,5 бала за кожен вид діяльності. 
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Додаток 2 

 

Приклад заяви студента 

 для призначення соціальної стипендії 

 

 

 

 Директору ВСП «ЧФК ВНАУ» 

______________________________ 

 студента ____ курсу  ________ групи 

______________________ відділення 

спеціальності: ___________________ 

________________    форми навчання 

Місце реєстрації:_____________ 

Місце проживання: ___________ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Тел.: __________________ 

 

Заява 

 

Прошу призначити мені соціальну стипендію згідно мого статусу 

_____________. 

До заяви додаю:  відповідні підтверджуючі документи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дата                  Підпис            Ініціали та прізвище                                 

      

 

Візи  (куратора групи, відповідальної особи щодо соціальних стипендій, завідувача 

відділення, інспектора відділу кадрів, юрисконсульта, головного бухгалтера) 


