


 

Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 р. № 1050), наказу МОН № 587від 17.06.2010р. «Про затвердження 

переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-

ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної 

середньої освіти», листа МОН № 14/18 – 2558 від 21.06.2010 р. «Про розроблення 

навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. відповідно до наказу МОН 

від 17.06.10 №587». 

 

ПОРЯДОК 

призначення і виплати стипендій 

 

Загальні питання 

 

1. Установити, що Ковельський промислово-економічний коледж Луцького 

НТУ (надалі коледж) призначає стипендії відповідно до встановленого порядку з 

першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за 

перший (другий) семестр навчального року згідно з навчальними планами за 

відповідними спеціальностями та рейтингами, сформованими за середнім балом 

семестрового контролю за перший (другий) семестр відповідного навчального 

року. 

2. Це положення набирає чинності з 1 січня 2017 року. 

3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у коледжі за 

державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету, а саме: студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-

ІІ рівня акредитації (далі – студенти); 

4. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним 

закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть 

виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами 

укладеної угоди. 

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому 

порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за 

денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального 

закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій 

здійснюються згідно з цим Порядком, а саме: 

академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи 

на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу; 

соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Порядком. 

5. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються 

призначення і виплата академічних стипендій студентам 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. 

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, які є іноземцями і 

навчаються у коледжі згідно з угодами між закладами про міжнародну академічну 

мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного 

навчального закладу. 

6. Особам, визначеним пунктом 3 цього Порядку, призначаються такі 

стипендії: 

1) академічні: 

особам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку за результатами навчання у 

коледжі; 

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

гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян. 

7. Правила призначення академічних стипендій у коледжі розробляються 

відповідно до цього Порядку, затверджуються педагогічною радою за 

погодженням з органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не 

пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. 

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 керівника навчального закладу 

утворюється стипендіальна комісія. 

До складу стипендіальної комісії входять: директор коледжу, головний 

бухгалтер, завідувачі відділень, представники органів студентського 

самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. При 

цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які 

навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної 

комісії. 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 

навчаються, цим Порядком, положенням навчального закладу. 

За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр 

студентів, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної 

комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій 

у коледжі. 

8. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

Особам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, стипендія призначається з 

першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 



графіком навчального процесу та навчальними планами відповідних 

спеціальностей на період до визначення результатів наступного семестрового 

контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку. 

У разі коли строк закінчення навчання студента, який 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. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному йому розмірі. 

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з 

дозволу коледжу 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 цим Порядком за результатами 

навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 

Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання за 

таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія 

призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за 

результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. 

Студентам, які відповідно до наказу директора коледжу поновлені на 

навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення 

соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, 

визначені цим Порядком. 

9. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але коледж не 

має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна 

стипендія без урахування зменшення її розміру видатків на харчування. 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання 

за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна 

грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з 

цим Порядком. 

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або 

навчаються у навчальному закладі, 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. 

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

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності коледж має право надавати 

матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним 

замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за 

рахунок коштів, передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому у 

встановленому Порядку. 
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Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення, розробляється коледжем та затверджується його 

педагогічною радою. 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. 

11. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в 

академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора 

коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисах коледжу, затверджених у 

встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу 

навчального закладу. 

Студентам коледжу 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. 

12. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги 

під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному 

бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 

виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі: 

студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 150 гривень. 

13. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають 

статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються з 

відривом від виробництва) у відповідному навчальному закладі, протягом строку 

навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі 

поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього 

Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної 

мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем 

навчання, 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 особі 

відповідно до цього Порядку. 

Академічні стипендії у коледжі 

14. Академічними стипендіями є: 

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

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



коледжу за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) 

рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими 

нормативно-правовими актами; 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

3) стипендії у підвищеному розмірі: 

студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні; 

студентам коледжу, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), 

визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких 

встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у 

встановленому порядку. 

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, 

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. 

15. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає 

академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), 

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, коледжу, які 

навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними 

курсом та спеціальністю. 

Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні у коледжі за денною 

формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом 

підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж 

через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною 

комісією. 

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 коледжу. 

Рішенням директора коледжу 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 цього Порядку. 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. 



Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН. 

Порядок формування рейтингу у коледжі визначається правилами 

призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою відповідно до цього 

Порядку за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією осіб, які навчаються. 

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги: 

затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється 

не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом 

навчального року зміни до такого порядку не вносяться; 

рейтинг, відповідно до якого студентам коледжу призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого 

ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких 

студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом 

наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього 

навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю 

(напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета 

(дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності 

(творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та 

спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не 

менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, 

що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються 

на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю у коледжі; 

навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета 

(дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями 

оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу 

та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з 

іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного 

виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного 

заходу, що передбачений навчальним планом. 

Оцінювання знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки 

здійснюється за 12-бальною шкалою; з дисциплін освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста - за 4-бальною шкалою. Перерахування 

шкільних балів у 4-бальну систему для інтегрованих дисциплін здійснюється за 

шкалою: 

 

 10 - 12 бал. - 5 

7 - 9 бал. - 4 

4 - 6 бал. - 3 

1 - 3 бал. - 2 

до рейтингу не включаються студенти, які: 

- протягом навчального семестру, згідно з навчальним планом, до початку 

поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни) не виконали вимог навчальної програми. 



Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, 

протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до 

дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за 

відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна 

заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з 

числа осіб, які навчаються за державним замовленням; 

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

контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*; 

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення 

контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни). 

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 

педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених навчальному закладу 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 встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) 

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 відділень, курсів та 

спеціальностей. 

За погодженням з педагогічною радою коледжу, як виняток, відсоток ліміту 

стипендіатів може бути збільшений (заокруглений в більшу сторону до цілого 

значення), якщо загальний показник в межах спеціальності знаходиться у 

діапазоні від 40 до 45 відсотків. 

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 бала, здобутого 

під час вступу до навчального закладу. 

 

Формування рейтингу 

 

Рейтинг успішності студентів КПЕК Луцького НТУ формується відповідно 

до постанови КМУ №1050 від 28.12.2016 р та примірного порядку формування 

рейтингу успішності студентів. 

Рейтинг успішності студентів першого року навчання до першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого 

ними під час вступу на навчання.  

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на 

наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього 

семестрового контролю за кожним відділенням, курсом 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 з обов’язкових дисциплін (предметів), а також 

може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за 

диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо 

відповідно до навчального плану. 

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за 

результатами семестрового контролю формуються за середнім балом 

семестрового контролю. 

До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на 

певній спеціальності 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 третім пункту вісім цього Положення. 

Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 

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

визначається Порядком формування рейтингу успішності у коледжі; 

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 . 

Вагові коефіцієнти розраховують відповідно  до кількості аудиторних годин 

з певної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики. У вагових коефіцієнтах 

враховується обсяг та складність навчального матеріалу дисципліни, його 

професійне спрямування (специфіка) тощо. 



За базове значення вагового коефіцієнту береться найбільша кількість 

аудиторних годин за семестр. Ваговий коефіцієнтів розраховується шляхом 

ділення аудиторних годин кожної дисципліни на базове значення. 

Ваговий коефіцієнт курсової роботи (проекту), практики приймається 

рівним 1,1. 

Вагові коефіцієнти можуть бути збільшені до 1,1 в залежності від вагомості 

дисципліни у визначенні професійної компетенції фахівця та її розміщення у 

структурно-логічній схемі підготовки молодшого спеціаліста. (див. додаток 1) 

Для розрахунку додаткового балу b  сформований перелік основних 

досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначений бал, що надається за 

кожне з таких досягнень. Додаткові бали рекомендується встановлювати з 

урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента. 

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. 

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не 

пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною 

комісією. 

Додаткові бали студент може отримати за наступні види діяльності: 

Вид діяльності 
Кількість 

балів 

І. Наукова 1,1 

1. Виступ на міжнародних (всеукраїнських) конференціях 0,5 

2. Участь у міжнародних (всеукраїнських) конференціях та 

публікації у виданнях 
0,3 

3. Участь в обласних (всеукраїнських) предметних олімпіадах, 

конкурсах 
0,2 

4. Участь у коледжівських предметних олімпіадах, конкурсах  0,1 

ІІ. Спортивна 0,6 

1. Участь у міжнародних спортивних заходах (за поданням 

керівника фіз.виховання) 
0,3 

2. Участь у всеукраїнських спортивних заходах (за поданням 

керівника фіз.виховання) 
0,2 

3. Участь у коледжівських спортивних заходах (за поданням 

керівника фіз.виховання) 
0,1 

ІІІ. Культурно-масова 0,6 

1. Участь у обласних виховних та культурно-масових заходах (за 

поданням заступника директора з виховної роботи) 
0,3 

2. Участь у міських виховних та культурно-масових заходах (за 0,2 



поданням заступника директора з виховної роботи) 

3. Участь у коледжівських виховних та культурно-масових заходах 

(за поданням заступника директора з виховної роботи) 
0,1 

IV. Громадська 0,7 

1. Голова студентської ради коледжу 0,2 

2. Член студентської ради коледжу (за поданням голови студ.ради) 0,1-0,05 

3. Староста групи (за поданням керівника навчальної групи) 0,1-0,05 

4. Волонтерська діяльність (за поданням заступника директора з 

виховної роботи) 
0,1-0,05 

5. Член студентської ПО (за поданням голови студентської ПО) 0,1-0,05 

6. Участь у профорієнтаційній роботі (за поданням завідувача 

відділення) 
0,1-0,05 

 

16. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну 

мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за 

державним замовленням за денною формою навчання у вищому навчальному 

закладі за основним місцем навчання 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 13 цього Порядку, здійснюється: 

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

одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом 

за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю 

відповідно до цього Порядку; 

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один 

семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у 

розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем 

навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього 

Порядку. 

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною 

комісією після повернення здобувача вищої освіти до навчального закладу за 

основним місцем навчання за таких умов: 

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної 

мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення 

строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з 

нормативним; 

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної 

мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така 

заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством 

порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю 



згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом 

підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання. 

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента вищого 

навчального закладу семестрового контролю згідно з навчальним планом за 

відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному 

закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної 

заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною 

комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах. 

У разі коли строк навчання студента вищого навчального закладу в іншому 

навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала 

академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі 

позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не 

була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в 

іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному 

обсязі. 

17. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу 

сімнадцятого пункту 15 цього Порядку, 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 

стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу дев’ятнадцятого пункту 15 цього 

Порядку. 

18. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 17 цього 

Порядку, 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. 

________________________ 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: 

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю, визначеного навчальним планом, студент з будь-якого навчального 

предмета (дисципліни) не виконав вимог навчальної програми; 

** Абзац п’ятнадцятий пункту 15 цього Порядку застосовується починаючи 

із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року. 

*** 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. 

 



Додаток 1 

 

Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Менеджмент» 

 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем VIІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 34/0,50    

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00     

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00     

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50      

Історія України    68/1,00    

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50      

Людина і світ  33/0,38      

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 34/0,50    

Фізика 32/0,33 88/1,00      

Географія 48/0,50       

Астрономія 32/0,33       

Біологія 48/0,50 66/0,75      

Хімія 32/0,33 44/0,50      

Інформатика 32/0,33 44/0,50      

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 34/0,50    

Захист Вітчизни  66/0,75      

Історія України     32/0,50   

Укр. мова за проф. спрямуванням      44/0,67  

Культурологія   32/0,50     

Основи філософських знань     32/0,50   

Основи правознавства   32/0,50     

Соціологія   32/0,50     

Основи психології     32/0,50   

Етика ділового спілкування    34/0,50    

Іноземна мова за проф. спрямуванням    34/0,50 32/0,50 44/0,67  

Фізичне виховання     32/0,50 44/0,67  

Вища математика     64/1,00   

Статистика       30/0,50 

Економічна теорія    68/1,00    

Інформатика і комп’ютерна техніка    51/0,75 48/0,75 44/0,67  

Основи екології   32/0,50     

Безпека життєдіяльності   32/0,50     

РПС і регіональна економіка       30/0,50 

Економіка підприємств     64/1,00 44/0,67  

Економічний аналіз       60/1,00 

Бухгалтерський облік     64/1,00 44/0,67  

Фінанси підприємств      44/0,67 20/0,33 

Комерційне право       30/0,50 

Маркетинг     32/0,50 44/0,67 20/0,33 

Менеджмент     32/0,50 66/1,00 20/0,33 

Менеджмент КР       1,1 

Діловодство   64/1,00     

Трудове право   32/0,50 34/0,50    

Технологія галузі   64/1,00 34/0,50    

Організація виробництва     32/0,50 44/0,67 40/0,67 

Організація виробництва КР      1,1  

Основи охорони праці     64/1,00   

Вступ до спеціальності  44/0,50      

Навчальна практика:        

з технології виробництва    1,1    

з діловодства    34/0,50    

з комп’ютерної техніки      66/1,00  

з маркетингу       30/0,50 

з організації виробництва      44/0,67  

Технологічна практика:        

- з менеджменту та комп’ютерної техніки       1,1 

Виробнича практика       1,1 

Економіка праці    68/1,00    

Інформаційні системи в менеджменті      66/1,00  

Менеджмент персоналу      44/0,67 20/0,33 

Екологічна етика       20/0,33 

Державний екзамен       1,1 



Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Транспортні технології (за видами)» 

 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем VIІ сем VIIІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 34/0,50     

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00      

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00      

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50       

Історія України    68/1,00     

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50       

Людина і світ  33/0,38       

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 34/0,50     

Фізика 32/0,33 88/1,00       

Географія 48/0,50        

Астрономія 32/0,33        

Біологія 48/0,50 66/0,75       

Хімія 32/0,33 44/0,50       

Інформатика 32/0,33 44/0,50       

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 34/0,50     

Захист Вітчизни  66/0,75       

Історія України     39/0,60    

Культурологія   32/0,50      

Українська мова за професійним спрямуванням      39/0,60   

Основи філософських знань       32/0,40  

Основи економічних теорій    34/0,50     

Соціологія       32/0,40  

Основи правознавства    34/0,50     

Іноземна мова за професійним спрямуванням    34/0,50 52/0,80 39/0,60   

Фізичне виховання     26/0,40 26/0,40 32/0,40  

Фізика   32/0,50      

Основи екології   32/0,50      

Креслення   32/0,50      

Основи технічної механіки   32/0,50 34/0,50     

Транспортна географія   32/0,50      

Електротехніка і електроніка   32/0,50 51/0,75     

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології     65/1,00 39/0,60   

Вища математика     39/0,60 26/0,40   

Матеріалознавство   32/0,50      

Автомобільні експлуатаційні матеріали    34/0,50     

Безпека життєдіяльності    34/0,50     

Автомобілі   32/0,50 51/0,75     

Спеціалізований рухомий склад    34/0,50     

Організація вантажних автомобільних перевезень    68/1,00 65/1,00    

Технічна експлуатація автомобілів      65/1,00   

Організація автомоб. пасажирських перевезень     52/0,80 52/0,80   

Організація міжнародних автомоб. перевезень       32/0,40 24/0,40 

Економіка підприємства      39/0,60   

Основи  бухгалтерського  обліку  та  фінансів        60/1,00 

Правила і безпека дорожнього руху     52/0,80 52/0,80   

Організація та планування роботи підприємств       48/0,60 60/1,00 

Вступ до спеціальності  44/0,50       

Основи охорони праці     39/0,60    

Основи менеджменту       32/0,40 24/0,40 

Основи маркетингу       32/0,40  

Осн. митного законодавства та митно-брок. діяльн.       32/0,40 24/0,40 

Транспортно-експедиційна робота       32/0,40  

Транспортне право        36/0,60 

Економічні зв'язки та ЗЕД       32/0,40 36/0,60 

Комерційна робота        36/0,60 

Основи податкової системи та страхової справи        48/0,80 

Інженерна та комп'ютерна графіка       48/0,60 36/0,60 

Теорія ймовірності та математична статистика       32/0,40  

Транспортні засоби       80/1,00  

Екологічна етика      26/0,40   

КП з організації вантажних автомоб. перевезень     1,1    

КП з організації автомоб. пасажир. перевезень      1,1   

КР з організації та планування роботи підприємств        1,1 

Навчальна практика у вантажних АТП    1,1     

Навчальна практика у пасажирських АТП     1,1    

Технологічна практика      1,1   

Переддипломна практика        1,1 

Дипломний проект        1,1 



Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем VIІ сем VIIІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 28/0,40     

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00      

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00      

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50       

Історія України    56/0,80     

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50       

Людина і світ  33/0,38       

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 28/0,40     

Фізика 32/0,33 88/1,00       

Географія 48/0,50        

Астрономія 32/0,33        

Біологія 48/0,50 66/0,75       

Хімія 32/0,33 44/0,50       

Інформатика 32/0,33 44/0,50       

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 28/0,40     

Захист Вітчизни  66/0,75       

Історія України     32/0,50    

Культурологія   32/0,50      

Українська мова (за професійним спрямуванням)      34/0,50   

Основи філософських знань (філософія, 

релігієзнавство) 

  
 

 
32/0,50 

   

Економічна теорія   32/0,50      

Соціологія     32/0,50    

Основи правознавства   32/0,50      

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    28/0,40 32/0,50 51/0,75   

Фізичне виховання     32/0,50 34/0,50 14/0,25  

Вища математика     32/0,50 34/0,50   

Хімія   32/0,50      

Безпека життєдіяльності     32/0,50    

Основи екології   32/0,50      

Основи охорони праці        36/0,60 

Технічна механіка   64/1,00 70/1,00     

Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні 

вимірювання 

  
32/0,50 28/0,40     

Технологія конструкційних матеріалів   32/0,50 56/0,80     

Загальна електротехніка з основами електроніки   32/0,50 56/0,80     

Фізика    28/0,40     

Основи комп’ютерного проектування     32/0,50 51/0,75   

Нарисна геометрія та інженерна графіка   48/0,75 56/0,80     

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи      48/0,75 34/0,50   

Конструювання деталей машин     64/1,00 68/1,00   

КОТ та РСГМ     32/0,50 51/0,75 49/0,88  

Основи обробки матеріалів, верстати і інструмент    42/0,60 64/1,00    

Технологія сг. машинобудування      68/1,00 56/1,00 60/1,00 

Системи автоматизованого проектування     48/0,75    

Механізація та автоматизація виробничих процесів       42/0,75 48/0,80 

Економіка, організація та планування виробництва      34/0,50 42/0,75 60/1,00 

Основи підприємництва і управлінська діяльність        48/0,80 

Експлуатація тракторів та сг. машин        48/0,80 

Вступ до спеціальності  44/0,50       

Екологічна етика      34/0,50   

Будова та експлуатація автомобілів        48/0,80 

Обчислювальна техніка      34/0,50 28/0,50 24/0,40 

Курсовий проект з КОТ та РСГМ      1,1   

КП з технології сг. машинобудування        1,1 

КР з економіки, організації та планув. виробництва        1,1 

Слюсарно-механічна практика    1,1     

Практика на здобуття робітничої професії      1,1   

Технологічна практика       1,1  

Переддипломна практика        1,1 

Дипломне проектування        1,1 



Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Автомобільний транспорт» 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем VIІ сем VIIІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 32/0,50     

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00      

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00      

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50       

Історія України    64/1,00     

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50       

Людина і світ  33/0,38       

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 32/0,50     

Фізика 32/0,33 88/1,00       

Географія 48/0,50        

Астрономія 32/0,33        

Біологія 48/0,50 66/0,75       

Хімія 32/0,33 44/0,50       

Інформатика 32/0,33 44/0,50       

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 32/0,50     

Захист Вітчизни  66/0,75       

Історія України     39/0,75    

Українська мова (за професійним спрямуванням)      36/0,40   

Культурологія   32/0,50      

Основи філософських знань (філософія, 

релігієзнавство) 
      45/0,83  

Економічна теорія    48/0,75     

Основи правознавства    48/0,75     

Соціологія       45/0,83  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    48/0,75 39/0,75 54/0,60   

Фізичне виховання     26/0,50 36/0,40 18/0,33  

Фізика   32/0,50      

Основи екології   32/0,50      

Креслення   48/0,75 32/0,50     

Технічна механіка   64/1,00 64/1,00     

ВСТВ     26/0,50 54/0,60   

Електротехніка та електроніка   48/0,75 32/0,50     

Обчислювальна техніка      36/0,40 18/0,33 20/0,33 

Вища математика     26/0,50 36/0,40   

Економіка підприємств      72/0,80   

Автомобілі   64/1,00 48/0,75 26/0,50    

Основи охорони праці     52/1,00    

Безпека життєдіяльності    32/0,50     

Електрообладнання автомобілів     39/0,75 54/0,60   

Технологія констр. матеріалів та 

матеріалознавство 
  32/0,50 32/0,50     

Використання експлуатаційних матеріалів та 

економія паливно-енергетичних ресурсів 
   32/0,50     

Технічна експлуатація автомобілів     52/1,00 90/1,00   

Основи технології ремонту автомобілів      54/0,60 54/1,00  

Автомобільні перевезення        60/1,00 

Правила безпеки дорожнього руху     52/1,00 36/0,40   

Організація та планування підприємств       45/0,83 60/1,00 

Вступ до спеціальності  44/0,50       

Основи менеджменту       18/0,33 40/,067 

Екологічна етика      36/0,40   

Будова, технічна експлуатація та ремонт 

автомобілів іноземного виробництва 
       60/1,00 

Автомобільні двигуни     52/1,00    

Теорія та конструкція автомобілів     39/0,75    

КП з технічної експлуатації автомобілів      1,1   

КП з основ технології ремонту       1,1  

КР з організації та планування підприємств        1,1 

Слюсарна практика    1,1     

Верстатна практика    1,1     

Демонтажно-монтажна практика     1,1    

Практика з ТО і ремонту автомобілів      1,1   

Технологічна практика       1,1  

Переддипломна практика        1,1 

Дипломне проектування        1,1 



Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Облік і оподаткування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 44/0,40   

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00    

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00    

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50     

Історія України    66/0,60   

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50     

Людина і світ  33/0,38     

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 44/0,40   

Фізика 32/0,33 88/1,00     

Географія 48/0,50      

Астрономія 32/0,33      

Біологія 48/0,50 66/0,75     

Хімія 32/0,33 44/0,50     

Інформатика 32/0,33 44/0,50     

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 44/0,40   

Захист Вітчизни  66/0,75     

Основи філософських знань   32/0,50    

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    44/0,40 64/0,80  

Основи правознавства   32/0,50    

Історія України     32/0,40  

Соціологія     32/0,40  

Українська мова (за професійним спрямуванням)      33/0,60 

Культурологія   32/0,50    

Фізичне виховання     32/0,40  

Політична економія   64/1,00    

Вища математика     64/0,80  

Інформатика і комп’ютерна техніка    66/0,60 32/0,40  

Економіка підприємства   32/0,50 44/0,40   

Фінанси підприємства      33/0,60 

Бухгалтерський облік   64/1,00    

Статистика    44/0,40   

Основи екології   32/0,50    

Безпека життєдіяльності    44/0,40   

Фінансовий облік    110/1,00 32/0,40 55/1,00 

Економічний аналіз     48/0,60 33/0,60 

Інформаційні системи і технології в обліку    44/0,40 64/0,80  

Облік і звітність у бюджетних установах     80/1,00  

Контроль і ревізія     32/0,40 33/0,60 

Податкова система    66/0,60 32/0,40  

Казначейська справа    66/0,60   

Фінанси   64/1,00    

Гроші та кредит    66/0,60   

Охорона праці     32/0,40  

Вступ до спеціальності  44/0,50     

Економічна теорія       

Менеджмент      22/0,40 

Маркетинг      22/0,40 

Основи аудиту      55/1,00 

Бухгалтерська звітність підприємства      55/1,00 

Екологічна етика      22/0,40 

Курсова робота з економічного аналізу     1,1  

Курсова робота з фінансового обліку      1,1 

Виробнича практика      1,1 

Переддипломна практика      1,1 

Державний екзамен      1,1 



Додатні вагові коефіцієнти навчальних дисциплін 

Спеціальність: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

 

 

Назва дисципліни 
Аудиторні години/ваговий коефіцієнт 

І сем ІІ сем ІІІ сем ІV сем V сем VІ сем VIІ сем VIIІ сем 

Українська мова 32/0,33 44/0,50 16/0,25 44/0,50     

Українська література 64/0,67 66/0,75 64/1,00      

Іноземна мова 32/0,33 44/0,50 64/1,00      

Зарубіжна література  48/0,50 44/0,50       

Історія України    66/0,75     

Всесвітня історія 48/0,50 44/0,50       

Людина і світ  33/0,38       

Математика 96/1,00 88/1,00 32/0,50 44/0,50     

Фізика 32/0,33 88/1,00       

Географія 48/0,50        

Астрономія 32/0,33        

Біологія 48/0,50 66/0,75       

Хімія 32/0,33 44/0,50       

Інформатика 32/0,33 44/0,50       

Фізична культура 32/0,33 44/0,50 32/0,50 44/0,50     

Захист Вітчизни  66/0,75       

Соціологія        32/0,50 

Історія України     32/0,33    

Культурологія   32/0,50      

Українська мова (за професійним спрямуванням)      44/0,50   

Основи філософських знань (філософія та 

релігієзнавство) 
  32/0,50      

Економічна теорія   32/0,50      

Основи правознавства   32/0,50      

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)    44/0,50 32/0,33 66/0,75   

Фізичне виховання     32/0,33 44/0,50 26/0,33  

Вища математика    44/0,50 80/0,83 88/1,00   

Дискретна математика     96/1,00    

Теорія ймовірностей та математична статистика      66/0,75   

Теорія алгоритмів      66/0,75   

Чисельні методи     64/0,67    

Математичні методи дослідження операцій     64/0,67    

Фізика   64/1,00      

Основи екології   32/0,50      

Безпека життєдіяльності   32/0,50      

Алгоритмізація та програмування   64/1,00 88/1,00     

Об’єктно-орієнтоване програмування     48/0,50 44/0,50   

Операційні системи      44/0,50 26/0,33  

Організація баз даних та знань       39/0,50 64/1,00 

WEB-технології та WEB-дизайн       78/1,00 64/1,00 

Комп’ютерна графіка     64/0,67    

Розробка клієнт-серверних застосувань       78/1,00 64/1,00 

Технологія створення програмних продуктів       39/0,50 64/1,00 

Технології захисту інформації    88/1,00     

Тестування програмних систем і комплексів       26/0,33 32/0,50 

Адміністрування програмних систем і компл.       39/0,50 48/0,75 

Електротехніка та основи електроніки    66/0,75     

Комп. схемотехніка та архітектура комп’ютерів    88/1,00 32/0,33    

Комп’ютерні мережі      44/0,50 39/0,50  

Економіка та основи ІТ-бізнесу       39/0,50 32/0,50 

Вступ до спеціальності  44/0,50       

Основи охорони праці      44/0,50   

Системи керування базами даних        48/0,75 

Офісне програмне забезпечення    44/0,50     

Екологічна етика        32/0,50 

Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого 

програмування 
     1,1   

НП з комп. схемотехніки та архітектури комп.    88/1,00     

КР з об’єктно-орієнтованого програмування      1,1   

КР з організації баз даних та знань        1,1 

КР з алгоритмізації та програмування    1,1     

Технологічна практика       1,1  

Переддипломна практика        1,1 

Державний екзамен        1,1 


