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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок призначення і виплати академічних стипендій у
Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж бізнесу та харчових
технологій Запорізького національного університету» (далі - Порядок) регулює
порядок призначення і виплати академічних стипендій здобувачам фахової
передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж
бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету» (далі
- Коледж).
1.2. Порядок розроблено відповідно до:
Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019
№ 2745-VІІІ;
Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального
забезпечення» від 12.07.2004 № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 р. № 1050);
Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій
учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових
установ державної та комунальної форми власності, а також переможців,
призерів та учасників інтелектуальних змагань», від 28.12.2016 № 1047;
Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», від
28.12.2016 № 1045;
Порядку призначення і виплати академічних стипендій у
Запорізькому національному університеті.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у Коледжі
за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету денної форми здобуття освіти.
1.4. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між
Коледжем 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 здобуття освіти (з відривом від виробництва) в межах Коледжу
або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій (крім
академічних стипендій студентам) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:
-

академічної - з місяця, що настає за датою переведення (поновлення)
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особи на навчання відповідно до наказу ректора університету;
соціальної - за процедурою та у строки, визначені Порядком призначення
і виплат соціальних стипендій у Відокремленому структурному підрозділі
«Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій Запорізького національного
університету».
1.5. 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 фахової передвищої
освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються
в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних
договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються
відповідно до зазначених документів.
1.6. Особам, визначеним пунктом 1.3. цього Порядку, призначаються
такі стипендії:
1)
академічні - студентам денної форми навчання - за результатами
навчання, участі у громадській, спортивній і творчо-пошуковій діяльності в
Коледжі;
2)
соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і
гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій
громадян та Порядку призначення і виплат соціальних стипендій у
Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж бізнесу та харчових
технологій Запорізького національного університету».
1.7. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення
академічної стипендії (у тому числі спірних) студентам, заохочення кращих з
них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і творчо-пошуковій
діяльності наказом директора Коледжу утворюється Стипендіальна комісія, яка
діє згідно з Положенням про Стипендіальну комісію Відокремленого
структурного підрозділу «Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій
Запорізького національного університету».
II. ВИДИ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
2.1. Академічними стипендіями є:
стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються
студентам Коледжу за результатами навчання за певним освітньо-професійним
ступенем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими
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нормативно-правовими актами;
ординарні (звичайні) академічні стипендії;
стипендії у підвищеному розмірі студентам, які досягли особливих
успіхів у навчанні.
Розмір академічних стипендій для студентів Коледжу визначається
виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії, умов навчання, спеціальності,
успішності стипендіата.
У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не
передбачене законодавством.
2.2. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
для студентів Коледжу, які навчаються за освітньо-професійним ступенем
фаховий молодший бакалавр, - 980 гривень на місяць.
2.3. Розмір академічної стипендії Президента України для студентів
Коледжу, які навчаються за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший
бакалавр, - 2130 гривень на місяць.
2.4. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом
Міністрів України для студентів Коледжу, які навчаються за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр, - 1900 гривень на місяць.
2.5. Академічна стипендія студентам призначається з першого числа
місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним
планом, на період до визначення результатів наступного семестрового
контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.
III. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
СТУДЕНТАМ
3.1.
Директор Коледжу, за поданням Стипендіальної комісії, затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії згідно цього Порядку.
3.2.
Коледж, у межах стипендіального фонду, призначає академічні
стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), що
складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів
навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти з кожної навчальної
дисципліни, участі у громадській, спортивній і творчо-пошуковій діяльності і до
якого включаються всі студенти, які навчаються за денною формою здобуття
освіти за відповідними курсом та спеціальністю.
Рейтинг студентів, які навчаються за денною формою здобуття освіти за
відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному вебсайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття
відповідного рішення Стипендіальною комісією.
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Формування рейтингу успішності студентів Коледжу визначається
Порядком формування рейтингу успішності студентів Відокремленого
структурного підрозділу «Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій
Запорізького національного університету» для призначення академічних
стипендій.
3.3. Для організації контролю призначення стипендій та з урахуванням
видатків на стипендіальне забезпечення, стипендіальна комісія Коледжу
визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким
буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового
контролю, і готує пропозиції Педагогічній раді Коледжу.
Цей показник встановлюється у відсотках у діапазоні від 40% до 45% від
фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за
державним замовленням у Коледжі станом на перше число місяця, наступного за
датою закінчення семестрового контролю.
3.4. Педагогічна рада Коледжу, за поданням Стипендіальної комісії,
затверджує ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами такого семестрового контролю.
3.5. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію
за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією для
кожного курсу за певною спеціальністю, шляхом округлення до цілого числа в
бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів
денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням на
певному 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 першокурсників).
У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю, кількість
стипендіатів складає одну особу.
3.6. 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 балу, отриманого під час вступу до
навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного Стипендіальною
комісією.
3.7. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.2.
цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами
навчання студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають право на
призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.
Ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися академічна
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стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового
балу, може встановлюватися різний для курсів та спеціальностей.
Ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися академічна
стипендія за особливі успіхи в навчанні, визначається рішенням Стипендіальної
комісії Коледжу пропорційно кількості стипендіатів.
Пропозиції щодо студентів, які мають право на призначення академічних
стипендій за особливі успіхи у навчанні надаються кураторами навчальних груп
на погодження стипендіальної комісії коледжу з числа стипендіатів, які мають
середній бал успішності, з кожної дисципліни, за 4-бальною шкалою оцінювання
- 5; за 12-бальною - 10-12.
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.
3.8. Для осіб, які зараховані на перший курс навчання і яким до першого
семестрового
контролю
буде
призначатися
академічна
стипендія,
Стипендіальною комісією встановлюється ліміт стипендіатів згідно вимог
чинного законодавства України на підставі конкурсного балу, здобутого під час
вступу до Коледжу.
3.9. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує
академічну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з
Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному
обсязі за останній місяць навчання.
3.10. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою
закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному
їй розмірі. 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.
Наказом 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.
Академічна стипендія призначається, якщо рейтинговий бал такої особи буде
вищий за бал студентів, які увійшли до затвердженого загального ліміту
стипендіатів курсу, спеціальності.
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,
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виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою
особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.
3.11. Стипендіатам, які повернулися до навчання після академічної
відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, з догляду за дитиною, виплачується стипендія у розмірі, якщо вона
призначена згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед
відпусткою навчальному семестрі.
3.12. На час проходження практики, яка проходить згідно наказу
директора Коледжу, або провадження іншої трудової діяльності з дозволу за
наказом директора, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
3.13. Стипендіатам, які призвані на військову службу у зв’язку з
оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі
виплачується стипендія у розмірі, якщо вона призначена згідно з цим Порядком
за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
3.14. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують
навчання за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва),
виплачуються стипендія, призначена згідно з цим Порядком та щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством.
3.15. 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 право на отримання соціальної
стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
3.16. Студентам коледжу, які мають право на отримання соціальної
стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, окрім випадків
визначених в п.3.15., надається один вид стипендії за їх вибором.
3.17. У разі, коли за результатами навчання успішність студентів, які
займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних
стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту
стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам
згідно цього Порядку, за рахунок коштів, передбачених коледжу для виплати
академічних стипендій, здобувачу фахової передвищої освіти виплачуються
кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що
призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право
на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та
розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому
законодавством порядку Міністерством соціальної політики України особам, які
належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів
надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.
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3.18. Академічна стипендія не призначається, якщо студент має академічну
заборгованість, яка виникає станом на перше число місяця, що настає після
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, коли особа:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю з будь-якої навчальної дисципліни має академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни
отримала незадовільну оцінку;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склала семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни;
- під час семестрового контролю здійснювала повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок.
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,
студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним
замовленням.
3.19. Для підготовки наказів на призначення стипендій
куратори
навчальних груп протягом наступних трьох днів після останнього дня сесії, який
визначено графіком освітнього процесу на навчальний рік, формують зведену
відомість з результатами заліково-екзаменаційної сесії за курсами,
спеціальностями.
До зведеної відомості включаються всі студенти, які на перше число місяця
з якого призначається стипендія, навчаються за державним замовленням. У
відомості вноситься перелік всіх дисциплін та бал, який отримав студент по
кожній дисципліні. Зведена відомість оприлюднюється на веб-сайті Коледжу.
Протягом трьох робочих днів після оприлюднення Стипендіальна комісія
Коледжу визначає рейтинговий список згідно цього Порядку та розглядає
питання про призначення стипендій студентам у рамках затвердженого ліміту з
врахуванням успіхів у навчанні, участі у науково-творчій діяльності,
громадському житті, спортивній та культурно-мистецькій діяльності, а також
рівня виконання правил внутрішнього розпорядку.
Після затвердження Стипендіальною комісією протоколу з реєстрами

