


Загальні питання 

1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у Луцькому 

педагогічному коледжі за державним замовленням на денній формі. 

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 

навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть 

виплачуватись за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 

3. Студентам, які навчалися згідно з угодами і в установленому порядку 

переведені на навчання за державним замовленням, призначення і виплата 

стипендій здійснюється згідно з цими Правилами: 

- академічні – з місяця, що настає за датою переведення особи відповідно 

до наказу директора коледжу; 

- соціальні – за процедурою та у строки, визначені цим Правилами. 

4. Правила призначення академічних стипендій у коледжі розробляються 

відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050, затверджуються педагогічною 

радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів, оприлюднюються не пізніше, як за 

тиждень до початку навчального семестру. 

5. Призначення соціальних стипендій студентам коледжу здійснюється з 

урахуванням категорій отримувачів та відповідно до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій 

студентам вищих навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 № 1045. 

6. Особам, які навчаються у коледжі, стипендія призначається з першого 

числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, на період до 

визначення результатів наступного семестрового контролю. 

У разі, коли строк закінчення навчання студента настає до закінчення 

місяця або стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, 

стипендія виплачується у повному обсязі за останній місяць навчання. 



У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідною 

довідкою, та на час проходження практики студент отримує стипендію в повному 

обсязі. 

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, протягом строку перебування на службі виплачується стипендія за 

результатами навчання в останньому перед призовом семестрі. 

Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання 

після академічної відпустки, академічна стипендія призначається за результатами 

останнього семестрового контролю. 

7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років, виплачується 

стипендія, призначена згідно з цими Правилами. 

8. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають у 

академічній відпустці за медичними показниками, в межах коштів, передбачених 

у кошторисі навчального закладу, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% 

мінімальної академічної стипендії. 

Студентам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 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. 

Студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 

10 місяців у подвійному розмірі. 

9. Стипендія виплачується один раз на місяць. 

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

навчанні, активну участь у громадській, спортивній, науковій, мистецькій 

діяльності, у роботі органів студентського самоврядування навчальний заклад має 

право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі. 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 

допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується 

педагогічною радою. 



11. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної 

або соціальної стипендій (у тому числі спірних) надання матеріальної допомоги та 

заохочення у коледжі створюється стипендіальна комісія. 

Повноваження стипендіальної комісії  

навчального закладу 

12. До складу стипендіальної комісії входять: керівник навчального 

закладу, представник бухгалтерії, завідувачі відділень, заступник директора з 

виховної роботи, соціальний педагог, представники органів студентського 

самоврядування та первинної профспілкової організації студентів.. При цьому 

частка студентів має бути не менше 50% у складі стипендіальної комісії. 

13. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

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

навчаються, цими Правилами, Статутом коледжу. 

14. За поданням стипендіальної комісії директор затверджує реєстр осіб, 

яким призначаються стипендії. 

15. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги чи заохочення окремо щодо кожної особи та кожної виплати. 

16. Стипендіальна комісія розглядає та вносить пропозиції на педагогічну 

раду щодо висунення претендентів на призначення стипендій Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Президента України, затверджує 

кандидатури , подані на призначення іменних (персональних) стипендій. 

17. Відповідальність за достовірність даних щодо призначення 

академічних стипендій покладається на завідувачів відділень. 

Відповідальність за достовірність документів, поданих студентами на 

призначення їм соціальних стипендій, та своєчасність подачі особових справ 

таких студентів до органу соціального захисту населення покладається на 

соціального педагога. 

Академічні стипендії 

18. Академічними стипендіями є: 

1) ординарні академічні стипендії; 



2) стипендії у підвищеному розмірі – студентам, які досягли особливих 

успіхів у навчанні; 

3) стипендії, засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України, Верховною Радою України, благодійними фондами – студентам, які 

досягли особливих успіхів у навчанні та позанавчальній діяльності; розміри та 

порядок призначення таких стипендій визначаються окремими нормативно-

правовими актами. 

У разі, коли студент має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, коли інше не 

передбачено законодавством. 

19. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 

призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності, що 

складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів 

навчальних досягнень студентів за останній семестр. 

Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні, курсі, 

спеціальності (напрямі підготовки) оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття 

відповідного рішення стипендіальною комісією. 

20. Порядок формування рейтингу визначається цими Правилами за 

погодженням з органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів. 

При цьому повинні бути дотримані такі вимоги: 

- затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу 

здійснюється не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

Зміни до нього впродовж навчального року не вносяться; 

- рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються академічні 

стипендії впродовж першого семестру першого року навчання, формується на 

підставі конкурсних балів, отриманих під час вступу до коледжу; 

- рейтинг для призначення стипендій у наступних семестрах складається 

за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом 

та спеціальністю з урахуванням участі у науковій, мистецькій, спортивній 



діяльності та громадському житті. При цьому складова успішності повинна 

становити не менше 90% рейтингового бала. 

Процедура визначення рейтингового бала є однаковою для студентів 

одного відділення, курсу, спеціальності (напряму підготовки); 

- до рейтингу не включаються студенти, які станом на перше число місяця, 

що настає після семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають 

академічну заборгованість. 

21. Педагогічна рада з урахуванням видатків на стипендіальне 

забезпечення визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей 

(напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія у відповідному семестрі. 

Цей показник встановлюється у відсотках в діапазоні від 40 до 45 

фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за 

державним замовленням. 

22. Академічна стипендія у мінімальному розмірі  (830 гривень) 

призначається:  

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають 

вищі позиції; 

- студентам першого курсу до першого семестрового контролю на підставі 

конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту 

стипендіатів. 

23. Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5% у разі, коли за 

результатами навчання студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають 

право на призначення стипендій за особливі успіхи у навчанні. 

Соціальна стипендія 

24. Соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами 

навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних 

результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та 

належать до таких категорій: 



1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, 

а також студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків – 2000 гривень на місяць; 

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги 

для призначення стипендій – 150 гривень (додаткова соціальна стипендія); 

3) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не 

менш як 15 років, або загинули чи стали інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

нещасного випадку на виробництві, відповідно до Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» - протягом трьох років після 

здобуття загальної середньої освіти у розмірі 750 гривень на місяць; 

4) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 16 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та 

їх діти до досягнення ними 23 років – 750 гривень; 

5) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, помер внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва – 750 гривень до досягнення ними 23 років; 

6) діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва – 750 гривень до 

досягнення ними 23 років; 

7) студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 750 гривень 

до досягнення ними 23 років. 

25. У разі, коли студенти, які мають право на соціальну стипендію, 

займають найвищі рейтингові позиції за підсумками семестру і їм може бути 

призначена підвищена академічна стипендія, їм додатково до соціальної в межах 

коштів, передбачених на призначення академічних стипендій, виплачується 

різниця. 

26. Якщо студент має право на одержання соціальної стипендії за кількома 

підставами він вибирає лише одну підставу і отримує лише одну соціальну 

стипендію. 



27. Особам, які є інвалідами по зору і слуху, і які мають право на 

призначення соціальної стипендії, її розмір збільшується на 50 % мінімальної 

академічної стипендії. 

28. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до 

навчального закладу із заявою, до якої додають ряд документів відповідно до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати 

соціальних стипендій студентам ВНЗ, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України 28.12.2016 № 1045. 

29. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, 

починаючи з місяця звернення студента. 

30. Уповноважена особа (соціальний педагог) формує на кожного студента 

особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу 

соціального захисту населення, де відомості про студентів заносяться до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом 

формування персональної облікової картки. 

31. Коледж щомісяця до 5 числа подає до органів соціального захисту 

населення на паперових та електронних носіях список студентів, яким призначено 

соціальну стипендію, за формою (додаток 1). 

32. Після отримання коштів для виплати соціальних стипендій коледж 

протягом двох робочих днів виплачує її студентам. 

33. Інформацію про виплачені соціальні стипендії коледж щокварталу 

передає до територіального підрозділу ДФС. 
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