ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТПК ВНАУ
__________ Р.В.Будяк
«___»________ 20___ р.
Положення
про порядок призначення і виплати стипендій
у Технологічно-промисловому коледжі
Вінницького національного аграрного університету на 2015 рік
I. Загальні питання
1.1. Дане Положення встановлює порядок призначення та виплати
стипендій для студентів Технологічно-промислового коледжу Вінницького
національного аграрного університету на 2015 рік (далі – ТПК ВНАУ). Воно
розроблено на підставі:
 Законів України «Про вищу освіту» від 1.07. 2014 року, «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 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;
 постанов Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального
забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882, «Деякі питання стипендіального
забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165, «Про затвердження Порядку
проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 р.
№ 1078.
1.2. Дія цього Положення поширюється на студентів денного відділення,
які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
1.3. Студентам, які зараховані на контрактну форму навчання, стипендія
не нараховується.
1.4. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між
навчальними закладами або науковими установами та фізичними або
юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих
осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
1.4.1. Особі, яка навчалася
згідно із зазначеною угодою і в
установленому
порядку
переведена
на навчання за державним
замовленням,
стипендія призначається і виплачується за результатами
попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її
зарахування відповідно до наказу директора коледжу.
1.5. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними
громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до
міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

1.6. Стипендії призначаються особам зазначеним у пунктах 1.2. і 1.4.
цього Положення:
 академічна – за результатами навчання та виявленою при цьому
успішністю;
 соціальна – на підставі нормативно-правових актів на отримання
державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.
1.7. Академічними стипендіями є:
- стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються за результатами
навчання, розміри та порядок призначення яких визначається окремими
нормативними актами;
- іменні або персональні стипендії коледжу;
- ординарні (звичайні) академічні стипендії.
1.8. Соціальні стипендії призначаються:
1) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків;
2) студентам, яким згідно із Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендії;
3) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством);
4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;
5) студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або
одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною
формою навчання.
1.9. Студентам можуть призначатися академічні або соціальні стипендії,
а окремим категоріям осіб можуть призначатись одночасно академічні і
соціальні стипендії.
1.10. Стипендії виплачуються раз на місяць.
1.11. Для вирішення
питань
з призначення та позбавлення
академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної
допомоги
студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській,
спортивній та науковій діяльності, у ТПК ВНАУ утворюється стипендіальна
комісія.
1.11.1. До складу стипендіальної комісії ТПК ВНАУ входять: заступник
директора з навчальної роботи, бухгалтер, завідувач юридичного відділення,
завідувач технологічного відділення, завідувач бухгалтерсько-механічного
відділення, юрисконсульт коледжу, голова профкому студентів, голова Ради
студентського самоврядування.
1.11.2. За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії та видається відповідний наказ.
1.12. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, які
навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням,

коледж використовує 10 % коштів, передбачених на виплату стипендій, для
надання їм матеріальної допомоги та преміювання.
1.12.1. Порядок використання коштів, передбачених на
виплату
стипендій,
для
надання матеріальної допомоги та заохочення
розробляється коледжем та затверджується його директором.
II. Загальний порядок призначення та виплати академічних та
соціальних стипендій
2.1. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії
для студентів коледжу становить 550 гривень на місяць.
2.2. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається
студентам, які повністю виконали навчальний план, не мають академічної
заборгованості, які за результатами семестрового контролю мають середній
бал успішності:
1) 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою
оцінювання;
2) студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
Дія цього пункту не поширюється на студентів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
2.3. Студентам коледжу, які за результатами семестрового контролю
мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал
успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної
(звичайної) академічної стипендії збільшується на 70 гривень.
2.4. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що
настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на
період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
2.5. До результатів підсумкового контролю відносяться дисципліни, які
оцінюються диференційованим заліком чи екзаменаційною оцінкою, а також
оцінки за виробничу практику.
2.6. За студентами-стипендіатами, які не пройшли підсумкового
контролю у терміни, встановлені графіком навчального процесу, через хворобу,
що засвідчено відповідними документами лікувального закладу, або з інших
поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається
стипендія до підсумкового контролю в індивідуальні терміни, після чого їм
призначається стипендія в установленому порядку.
2.7. При нарахуванні середнього балу успішності студента враховуються
всі оцінки, отримані по дисциплінах, включаючи курсові проекти, роботи,
диференційовані заліки. Оцінка по виробничій практиці враховується до
результатів наступного підсумкового контролю.
2.8. У разі, коли стипендіат перериває навчання через хворобу або з
інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, йому
виплачується стипендія у повному розмірі за останній місяць навчання.

2.9. При поновленні навчання, що було перервано через хворобу або з
інших поважних причин, підтверджених необхідним документом, стипендія
призначається з урахуванням середнього балу успішності, який мав студент до
перерви у навчанні.
2.10. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка
провадиться з дозволу адміністрації коледжу, стипендіат зберігає право на
отримання стипендії.
2.11. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і
продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія.
2.12. Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують
соціального захисту та які за підсумками семестрового контролю втратили
право на академічну стипендію.
2.13. Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились
без батьків (в обов'язковому порядку) призначається соціальна стипендія у
розмірі 1760 гривень, а у разі відмінного навчання даних осіб – розмір
соціальної стипендії збільшується на 70 гривень.
2.14. Голова профкому готує для стипендіальної комісії всі матеріали, по
яких вирішуються питання нарахування соціальної стипендії (відомості про
дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, копії посвідчення
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, відповідні документи про тимчасову
непрацездатність у разі захворювання на туберкульоз і ін.).
2.15. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на
призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи,
що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне
забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Стипендіальна комісія
протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення
соціальної стипендії.
2.16. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та
науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії ТПК ВНАУ
можуть призначатися персональні або іменні стипендії коледжу. Розмір
іменної або персональної стипендії коледжу підвищується порівняно з
призначеною у звичайному порядку стипендією на 120 грн.
2.17. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі, коли
особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в
подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами
наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за
державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії,
поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін
здійснюється з місяця призначення стипендії.

III. Окремі випадки призначення і виплати академічних та соціальних
стипендій у ТПК ВНАУ
3.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат
вибуває
з
навчального
закладу до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
3.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у
призначеному їй розмірі.
3.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше
не передбачено нормативними актами.
3.4. Судентам які навчалися за державним замовленням і:
1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями
відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених для
виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у
розмірі 50
відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
Судентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також 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.
Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз,
допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової
непрацездатності у подвійному розмірі;
2) поновили навчання за державним замовленням після академічної
відпустки, академічна стипендія
призначається
у розмірі, який
встановлюється за результатами останнього (до перерви у навчанні)
семестрового контролю.
У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з
початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після
зарахування такої особи відповідно до наказу директора коледжу.
IV. Студенти, яким призначається тільки соціальна стипендія
4.1. Студентам денної форми навчання, які за результатами семестрового
контролю втратили право на призначення академічної стипендії (які за
результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий,
ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий, ніж 4 за п'ятибальною шкалою
оцінювання), обов'язково призначається соціальна стипендія (відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії) :
1) 50 % - студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендії;

2) 109 % - студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання
відповідної державної допомоги згідно із законодавством) та студентам, які є
дітьми-інвалідами та інвалідами І-III групи;
3) 100% - студентам , які мають сім`ї з дітьми і в яких обоє з подружжя
або одна мати (батько) навчається у коледжі за денною формою навчання.
V. Студенти, які одночасно мають право на академічну і соціальну
стипендію
5.1. Студентам, яким призначена академічна стипендія, додатково
виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії):
1). 9%:
- студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);
- студентам, які є дітьми – інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи (крім інвалідів
по зору та слуху та інвалідів війни);
2). 30 % – студентам з числа тих, що входили до складу військових
формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені
для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав,
в яких у цей період велися бойові дії;
3). 50% :
- студентам, які є інвалідами по зору та слуху;
- учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів
війни.
Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових
соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.
5.2. Студентам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
гарантуються 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 сумі 150 гривень.

Заступник директора з навчальної роботи

І.А. Семчук

Головний бухгалтер

І.П. Головацька

Юрисконсульт

О.С.Рудзь

Голова профкому студентів

Т.П.Сидорчук

