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1. Загальні положення  

1.1. Правила призначення академічних стипендій у КЗ ЛОР 

«Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (надалі Коледж) 

є складовою частиною Положення про порядок призначення і виплати 

стипендій студентів у ВНЗ І рівня акредитації. 

1.2. Правила призначення академічних стипендій у Коледжі розроблено 

відповідно до «Порядку призначення і виплати стипендії», затвердженого 

постановою Кабінетом Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050 із змінами 

і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 

5.01.2017 р. № 32. 

2. Порядок формування рейтингу успішності студентів для 

призначення стипендій 

2.1. Рейтинг, відповідно до якого студентам 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.  

2.2. Рейтинги, відповідно до яких студентам 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 

здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за 

однією спеціальністю (напрямом підготовки) у Коледжі; 

2.3. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального 

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

критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями, 

що передбачений навчальним планом; 

2.4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються 

за певною спеціальністю та курсі у межах одного відділення за денною 

формою навчання. 

2.5. До рейтингу для отримання академічної стипендії, що становить 

40–45% осіб від загальної кількості студентів курсу, спеціальності не 

включаються студенти, які: 

- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю 

або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову 

оцінку або не з’явилися на контрольний захід без поважної причини з будь-

якої навчальної дисципліни (предмета), захист курсової роботи; педагогічної 
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практики (у тому числі – в разі успішного повторного складання контрольних 

заходів з метою покращення отриманої раніше оцінки); 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни 

(предмета), не захистили курсову роботу, педагогічну практику. 

2.6. За участь у науковій, громадсько-волонтерській і спортивній 

діяльності студента нараховуються додаткові бали, які додаються до 

загальних балів показників успішності студента (таблиці 1, 2, 3). 

 

 

Таблиця 1 

Таблиця нарахування додаткових балів за участь студентів  

у науковій діяльності 

 

Додаткові бали  

Зміст наукової діяльності 12-бальна 

шкала 

оцінювання 

4-бальна 

шкала 

оцінювання 

1,0 0,5 Переможці та призери міжнародних, 

всеукраїнських, науково-практичних 

конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів 

0,8 0,4 Учасники міжнародних, всеукраїнських, 

науково-практичних конференцій, 

семінарів, олімпіад, конкурсів 

0,6 0,3 Переможці обласних науково-

практичних конференцій, семінарів, 

олімпіад, конкурсів 

0,4 0,2 Призери обласних науково-практичних 

конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів 

0,2 0,1 Учасники обласних науково-практичних 

конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів 
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Таблиця 2 

Таблиця нарахування додаткових балів за участь студентів  

у громадсько-волонтерській діяльності 

 

Додаткові бали  

Зміст  громадсько-волонтерській 

діяльності 
12-бальна 

шкала 

оцінювання 

4-бальна 

шкала 

оцінювання 

1,0 0,5 Переможці та призери міжнародних, 

всеукраїнських музичних конкурсів, 

фестивалів. 

Переможці та призери міжнародних, 

всеукраїнських конкурсів, виставок з 

образотворчого мистецтва 

0,8 0,4 Учасники міжнародних, всеукраїнських 

музичних конкурсів, фестивалів. 

Учасники міжнародних, всеукраїнських 

конкурсів, виставок з образотворчого 

мистецтва 

0,6 0,3 Учасники міжнародної, всеукраїнської 

волонтерської діяльності. 

Старости груп, голова студентсько-

президентської ради. 

Переможці обласних музичних 

конкурсів, фестивалів. 

Переможці обласних конкурсів, виставок 

з образотворчого мистецтва 

0,4 0,2 Учасники обласної волонтерської 

діяльності. 

Призери обласних музичних конкурсів, 

фестивалів. 

Призери обласних конкурсів, виставок з 

образотворчого мистецтва 

0,2 0,1 Учасники міської волонтерської 

діяльності. 

Учасники обласних музичних конкурсів, 

фестивалів. 

Учасники обласних  конкурсів, виставок 

з образотворчого мистецтва 
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Таблиця 3 

Таблиця нарахування додаткових балів за участь студентів 

 у спортивній діяльності 

 

Додаткові бали  

Зміст наукової діяльності 12-бальна 

шкала 

оцінювання 

4-бальна 

шкала 

оцінювання 

1,0 0,5 Переможці та призери міжнародних, 

всеукраїнських спортивних змагань, 

конкурсів, фестивалів 

0,8 0,4 Учасники міжнародних, всеукраїнських 

спортивних змагань, конкурсів, фестивалів 

0,6 0,3 Переможці обласних спортивних 

змагань, конкурсів, фестивалів 

0,4 0,2 Призери обласних спортивних змагань, 

конкурсів, фестивалів 

0,2 0,1 Учасники обласних спортивних змагань, 

конкурсів, фестивалів 

 

2.7. Якщо сума балів студента за участь у науковій, громадсько-

волонтерській та спортивній діяльності перевищує визначене Коледжем 

максимальне значення (1,0 бала за 12-бальною шкалою оцінювання; 0,5 бала 

за 4-бальною шкалою оцінювання), то його додатковий бал встановлюється 

рівним цьому максимальному значенню (0,5 бала). 

У разі важливості розташування студентів у рейтингу до призначення 

академічної стипендії, вищий показник надається особі з більшим значенням 

складової за навчальні досягнення. 

2.8. У разі однакової суми балів, перевагу у рейтингу мають студенти у 

яких: 

2.8.1. немає підсумкових семестрових оцінок «задовільно» з 

навчальних дисциплін (предметів) або мають меншу кількість підсумкових 

семестрових оцінок «задовільно»; 

2.8.2. вищий показник підсумкових семестрових оцінок «відмінно» з 

навчальних дисциплін (предметів); 

2.8.3. вищий показник навчальних дисциплін (предметів), які винесені 

на екзаменаційну сесію; 

2.8.4. вищий показник підсумкових семестрових оцінок навчальних 

дисциплін (предметів) циклу професійної та практичної підготовки 

нормативної частини навчального плану спеціальності; 

2.8.5. вищий показник участі студента у позааудиторній діяльності (за 

наказами дирекції Коледжу); 
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2.8.6 вищий показник модульних (тематичних) оцінок навчальних 

дисциплін (предметів) циклу професійної та практичної підготовки 

нормативної частини навчального плану спеціальності. 

При неможливості визначення місця в рейтингу за цими показниками 

відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія. 

2.9. Рейтинг успішності студентів першого року навчання для 

призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 

отриманого ними під час вступу на навчання у Коледж. 

 

 


