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ПРАВИЛА
призначення академічних стипендій
у ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»
І. Загальні положення
1. Правила призначення академічних стипендій у ДВНЗ «Київський
електромеханічний коледж (далі – Правила) розроблено відповідно до 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).
2. Ці Правила розповсюджуються на студентів денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що навчаються за
державним замовленням у ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» (далі
– коледж).
3. Ці Правила не стосуються академічних стипендій осіб, які навчаються
згідно з угодами, укладеними між коледжем та фізичними або юридичними
особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб,
якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
4. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної
або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги
студентам, а також заохочення кращих з них за успіхі у навчанні, участь у
громадській, спортивній та інших видах суспільно-корисної діяльності наказом
директора коледжу утворюється стипендіальна комісія Державного вищого
навчального закладу «Київський електромеханічний коледж» (далі –
стипендіальна комісія).
4.1 До складу стипендіальної комісії входять директор, заступники
директора з навчальної та виховної роботи, головний бухгалтер, завідувачі
відділень, інспектор з кадрів (з обліку студентів), представники студентів,
частка яких становить не менше 50 відсотків від загального складу
стипендіальної комісії (в тому числі від студентського самоврядування та
студентської первинної профспілкової організації).
4.2 У своїй роботі стипендіальна комісія коледжу керується законами та
іншими нормативно-правовими актами, що визначають права та обовʼязки осіб,
які навчаються, Статутом коледжу, цими Правилами, рішеннями Педагогічної
ради коледжу.
4.3 У рамках своїх повноважень стипендіальна комісія коледжу:
- формує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. Реєстр осіб, яким
призначаються стипендії, затверджується наказом директора коледжу (в разі,
коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та
цим Правилам);
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- затверджує рейтинг студентів денної форми, які навчаються на
відповідному курсі, та оприлюднює його на офіційному веб-сайті коледжу не
пізніше ніж через три робочі дні після прийняття відповідного рішення
стипендіальною комісією;
- приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення
окремо щодо кожної особи і кожної виплати;
- вчиняє інші дії, необхідні для вирішення питань призначення та
позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі вирішення
спірних питань), надання матеріальної допомоги студентам, а також заохочення
кращих з них за успіхі в навчанні тощо.
5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
5.1 Для нарахування стипендії студентам обов’язковою умовою є
наявність у них реєстраційного номеру облікової картки платника податків або
паспорту з відміткою фіскальної служби про відсутність ІПН.
5.2 Стипендії призначаються виключно особам, середній бал успішності
яких становить не менше 4,0 (для студентів другого, третього і четвертого
курсів) та не менше 7,0 (для студентів першого курсу).
5.3 Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до
визначення результатів наступного семестрового контролю. Особам, що
вступили на навчання на перший курс, стипендія призначається з першого
вересня поточного року на період до визначення результатів першого
семестрового контролю.
5.4 У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
або соціальну 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.
5.5 У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою
закладу охорони здоровʼя, особа отримує академічну або соціальну стипендію у
призначеному їй розмірі.
5.6 Стипендіатам, призваним на військову службу у звʼязку 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.
5.7 Особам, які навчалися за державним замовленням і поновилися на
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.
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6. У разі, коли студент коледжу має право на безоплатне харчування. Але
коледж не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або
соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з виплатою на
харчування.
Стипендіатам, які мають дітей до трьох років і навчаються на денній
формі,
виплачуються
щомісячна
грошова
допомога,
передбачена
законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.
7. Студентам коледжу, які навчалися за державним замовленням і
перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями, відповідно до
наказу директора щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) стипендії в межах коштів, передбачених у
кошторисах коледжу, затверджених у встановленому порядку.
7.1 Студентам коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної
стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними
показаннями.
7.2 Зазаначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз,
допомога у подвійному розмірі виплачується протягом 10 місяців з дня
настання тимчасової непрацездатності.
ІІ. Академічні стипендії
1. Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються
студентам, 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, що виплачуються:
- студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні;
- студентам коледжу, які навчаються за спеціальністю 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (визначено Постановою
КМУ від 28 грудня 2016 року № 1047).
2.
Розмір академічних стипендій для студентів визначається виходячи
з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу,
умов навчання, спеціальності, успішності стипендіата.
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3.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру,
якщо інше не передбачене законодавством.
4.
Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, згідно з рейтингом займають
вищі позиції;
- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах
ліміту першокурсників-стипендіатів.
5. Розмір академічної стипендії. Призначеної згідно з пунктом 4 розділу ІІ
цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка* 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.
* У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з
копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

ІІІ. Стипендіальний фонд
1. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на
основі рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з
урахуванням:
- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку
Кабінетом Міністрів України;
- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених коледжу в
установленому порядку;
- раніше сформованих зобовʼязань щодо виплати академічних стипендій
студентам;
- зобовʼязань щодо виплати академічних стипендій студентам,
сфрмованих у поточному місяці.
2. До раніше сформованих належать зобовʼязання щодо виплати
академічних стипендій студентам:
- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;
- перед особами, призваними на військову службу у звʼязку 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, які протягом попереднього навчального семестру
отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності,
підтвердженої довідкою закладу охорони здоровʼя, не склали семестровий
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контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі призначення
академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо
здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному
обсязі за попередні місяці;
- заборгованість з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок
поточного місяця.
При розрахунку стипендіального фонду враховуються припинення
зобовʼязань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених
законодавством випадках.
3. До зобовʼязань щодо 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 приступили до
навчання після повернення з академічної відпустки з медичних підстав, по
закінченню відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами, по догляду за
дитиною, а також раніше призваних на військову службу у звязку 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.
4. Педагогічна рада коледжу визначає відсоток студентів, які мають право
на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають
право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови
балансу стипендіального фонду:

F  S ( K 0  K1k s )LV (k e  1)  LS  ,

де:

F – розмір місячного стипендіального фонду;
K 0 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним
замовленням на денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за
спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
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(згідно з додатком до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28
грудня 2016 року);

K 1 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним
замовленням на денній формі навчання за спеціальністю 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і яким виплачується
стипендія в підвищеному розмірі (згідно з додатком до Постанови кабінету
Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року);

s

- місячний розмір звичайної академічної стипендії (830 грн.);

k e – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні
( k e  1,455 );

k s – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів, які навчаються за
спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (яким
виплачується стипендія в підвищеному розмірі),

ks 

1056
 1,2723 ,
830

LS - загальний ліміт стипендіатів (%);
LV – ліміт стипендіатів-відмінників (%).
ІV. Ліміт стипендіатів
1. Ліміт стипендіатів визначає частку (%) студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі
(заокруглюється до цілого числа у бік зменшення), 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 курсів та
спеціальностей 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 курсів та спеціальностей); у разі
незадовільного значення ліміту стипендіатів-відмінників скорочується
загальний ліміт стипендіатів;
ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік
навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися
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академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до
коледжу; ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні
загального ліміту стипендіатів (40-45%).
Ліміти стипендіатів встановлюються Педагогічною радою коледжу перед
початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт
першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього
навчального року.
2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні
від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному курсі станом на перше
число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами.
3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за
особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному
курсі шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту
стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному курсі станом на перше
число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або
приступили до навчання через десять днів після його початку (для першого
року навчання).
У разі одночасної наявності на певному курсі студентів, які навчаються за
повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них
розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути
розраховано ліміт стипендіатів для різних спеціальностей, якщо відповідні
студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.
4. Перевищення лімітів стипендіатів допускається 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, відпустки по догляду
за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з
оголошенням мобілізації. Призначення академічних стипендій цим категоріям
студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення
академічних стипендій іншим особам.
5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт
стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням
стипендіальної комісії коледжу 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.
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6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання
мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних курсів не
передбачається надалі проведення семестрового контролю.
V. Рейтинг успішності
1. Порядок формування рейтингу успішності у коледжі визначається
цими Правилами.
2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання до першого
семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого
ними під час вступу на навчання (частка студентів першого року навчання, які
мають право отримувати академічну стипендію становить 40-45% в залежності
від доведеного фінансування).
3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій
на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього
семестрового контролю за кожним курсом на підставі підсумкових оцінок з
навчальних дисциплін (предметів) з урахуванням участі у навчальній
діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників
оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з
навчальних дисциплін (предметів), оцінки за диференційовані заліки,
семестрові, підсумкові оцінки з навчальниих дисциплін (предметів), в тому
числі у випадках, якщо з цих навчальних дисциплін (предметів) не передбачено
семестровий, підсумковий контроль.
4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на
певному курсі 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 навчальної
дисципліни (предмета), у тому числі в разі успішного повторного складання
контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки
(перескладання незадовільної оцінки);
до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни
(предмету), крім осіб, які протягом попереднього навчального семестру
отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності,
підтвердженої довідкою закладу охорони здоровʼя, не склали семестровий
контроль у строк, визначений навчальним планом.
не виконали навчальне навантаження за поточний навчальний семестр в
повному обсязі без поважної причини (припинили навчання).
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5. Рейтинговий бал* студента R розраховується за формулою:
𝑂1 + 𝑂2 + 𝑂3 + ⋯ + 𝑂𝑛
𝑅 = 0,9 ∗
+ 𝑏
𝑁
де: 0,9 – складова за навчальні досягнення (90%);

Oi – підсумкова оцінка студента з i -ї навчальної дисципліни (предмета)
(1-й курс – за 12-бальною шкалою оцінювання, 2-4 курси – за 4-бальною
шкалою оцінювання);
N – кількість оцінок (балів), які включаються до рейтингу;
b – додатковий бал за участь у навчальній діяльності, громадському
житті, художній самодіяльності, спортивній діяльності = 0≤b≤0,1 (0% - 10%).
Додатковий бал b встановлюється у межах від 0% до 10% відповідно до
переліку основних досягнень, що враховуються в рейтингу. А смеме:
5% – за призові міця за підсумками участі у міських та Всеукраїнських
предметних олімпіадах та виставках технічної творчості,
3% – за активну участь у художній самодіяльності (заняття в гуртках,
перемога в міських конкурсах, участь у лекторських групах),
3% – за активну участь у спортивному житті коледжу (студент є членом
збірної команди, переможцем районних та міських змагань),
2% – за активну участь у громадському житті коледжу (результативна
робота в студентському профкомі, студентських радах).
Якщо сума балів студента за участь у навчальній діяльності,
громадському житті, художній самодіяльності та спортивній діяльності
перевищує максимальне значення 0,1, то його додатковий бал встановлюється
рівним 0,1.
* Рейтинговий бал обчислюється з точністю до сотих.
6. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за зменшенням
рейтингового балу.
У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення
стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за
навчальні досягнення та яка є хорошистом. При неможливості визначення
місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.
7. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше
ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.
8. Протягом навчального року зміни до порядку формування рейтингу не
вносяться. Зміни можуть вноситись Педагогічною радою коледжу перед
початком нового навчального року.
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VІ. Порядок використання коштів,
передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення
З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхі у навчанні,
спортивній, громадській іншій суспільно-корисній діяльності коледж має право
надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за
державним замовленням на денній формі навчання, за рахунок коштів,
передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому в установленому порядку.
Стипендіальна комісія коледжу за мотивованими поданнями заступника
директора з виховної роботи, завідувачів відділень, керіника фізичного
виховання приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та
заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

11

