УХВАЛА
педагогічної ради
Державного вищого навчального закладу
«Дрогобицький коледж нафти і газу»
від 30 березня 2017 року (протокол №9)
Про внесення змін до Правил призначення
академічних стипендій у Державному вищому
навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Відповідно до пунктів 5 та 13 Порядку призначення і виплати
стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 “Деякі
питання стипендіального забезпечення”), Примірного порядку формування
рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних
закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого
2017 року № 261 та за погодженням з радою студентського самоврядування
(протокол № 3 від 30 березня 2017 р.) і профкомом студентів (протокол № 3
від 30 березня 2017 р.) педагогічна рада Державного вищого навчального
закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»
УХВАЛИЛА:
1. Внести до Правил призначення академічних стипендій у Державному
вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»,
затверджених педагогічною радою коледжу 13 лютого 2017 року (протокол
№7) за погодженням з радою студентського самоврядування коледжу
(протокол № 2 від 13 лютого 2017 р.) та профкомом студентів коледжу
(протокол № 2 від 13 лютого 2017 р.), зміни, що додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
ухвалою педагогічної ради
Державного вищого навчального закладу
«Дрогобицький коледж нафти і газу»
від 30 березня 2017 року (протокол №9)

Зміни до Правил
призначення академічних стипендій у Державному вищому
навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
1. Пункт 1.1. після слів “стипендіального забезпечення.” доповнити
словами “та Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів,
курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для
призначення академічних стипендій, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.02.2017р. №261.”.
2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
“4.2. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів денної форми
навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на
певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і
набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення
наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.
Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:
загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх відділень, курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю
на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну
стипендію за особливі успіхи в навчанні. Цей показник встановлюється у
відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної
форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням
на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)
станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового
контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки).
ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за
особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала
(може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей
(напрямів підготовки));
ліміт стипендіатів з числа 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 ДКНГ.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою ДКНГ перед
початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Перед
початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр
відповідного навчального року також встановлюється ліміт стипендіатів з
числа 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.
Педагогічна рада ДКНГ визначає відсоток студентів, які мають право
на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають
право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови
балансу стипендіального фонду:

F = S ( N 0 + N1k s )[Lv (kv − 1) + Ls ] ,

де:

F – розмір місячного стипендіального фонду;
N 0 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним
(регіональним) замовленням на денній формі навчання, окрім студентів, які
навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови
кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року;

N1 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним
(регіональним) замовленням на денній формі навчання за спеціальностями,
переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від
28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі);
S – місячний розмір звичайної академічної стипендії (830 грн. – для
студентів, які навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

k s – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів, які навчаються за
спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів
України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в
підвищеному розмірі),

ks =

1056
= 1,2723 для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
830

k v – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні
( k s = 1,455 );

Ls – загальний ліміт стипендіатів (0,4 ≤ Ls ≤ 0,45) ;

Lv – ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія
за особливі успіхи в навчанні ( Lv ≥ 0) ;
Ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за
особливі успіхи в навчанні, обчислюється за формулою

Lv =


1 
F

− Ls 
kv − 1  S (N o + N s k s )


У формулі передбачається, що ліміт стипендіатів з числа осіб, які
зараховані на перший рік навчання, встановлюється на рівні загального
ліміту стипендіатів.
У разі незадовільного значення ліміту стипендіатів, яким буде
призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні необхідно
скорочувати загальний ліміт стипендіатів.”.
3. Пункт 4.3.1 викласти в такій редакції:
“4.3.1. У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за
повним та скороченим термінами навчання, конкретна кількість стипендіатів
встановлюється окремо для кожної з таких категорій відповідно до
визначеного ліміту стипендіатів згідно з пунктом 4.2 Правил.
Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення
єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах
та/або відділеннях за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо
такі особи навчаються за однаковими навчальними планами.”.
4. Пункт 4.3.2 викласти в такій редакції:
“4.3.2. У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному відділенні,
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що
кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної
комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному відділенні, курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) встановлюється, що кількість
стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи
кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією залежно від
рівня її успішності.”.
5. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:
“4.5. У межах коштів, затверджених ДКНГ на виплату академічних
стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення
раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту
стипендіатів, встановлених абзацом сімнадцятим пункту 13 Порядку).”.

6. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:
“4.6. Студентам, які навчаються на останньому курсі за
спеціальностями (напрямами підготовки), для яких навчальними планами не
передбачено семестрового контролю в останньому навчальному семестрі,
академічні стипендії призначаються за результатами попереднього
навчального семестру до закінчення навчання.”.
7. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:
“5.1. У ДКНГ розраховується стипендіальний фонд для призначення
академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої
освіти у помісячному розрізі з урахуванням:
розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому
порядку Кабінетом Міністрів України;
видатків на виплату академічних стипендій, затверджених ДКНГ у
встановленому порядку;
затвердженого директором ДКНГ реєстру осіб, яким в установленому
порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього
навчального семестру, та їх успішності;
реєстру осіб, які відповідно до рішення директора ДКНГ протягом
певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.
необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у
встановленому законодавством порядку;
інших визначених законодавством випадків.”.
8. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:
“5.2. Помісячний обсяг коштів, затверджений ДКНГ у встановленому
порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:
встановленому згідно з Правилами ліміту стипендіатів, включаючи
осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також студентів, які
відповідно до законодавства мають право на отримання академічних
стипендій одночасно з соціальними;
за особливі успіхи у навчанні, що засновані Президентом України,
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок
призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після
поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця
завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю

включно або завершення навчання – у розмірі, встановленому за
результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності,
підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий
контроль у строк, визначений навчальним планом; а також перерахунок
коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її
призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення
тимчасової непрацездатності;
особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких
стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у
повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному
закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого
пункту 14 Порядку та пункту 4.7.2 цих Правил;
особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах
відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів
України, виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених
документів, у разі якщо такими документами передбачена виплата
академічних стипендій.
Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту,
повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у
встановленому законодавством порядку та виплату академічних стипендій в
інших визначених законодавством випадках.”.
9. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:
“5.3. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам,
сформованих у поточному місяці, належать:
сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності
студентів, за результатами семестрового контролю до місяця, в якому
закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення
навчання включно, або на поточний місяць;
сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на
призначення
академічної
стипендії
після
ліквідації
академічної
заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного
семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний
місяць.”.
10. Пункти 5.4 і 5.5 виключити.

11. Додаток 1 до Правил призначення академічних стипендій викласти
в такій редакції:
Додаток 1
ПЕРЕЛІК
спеціальностей (спеціалізацій) у ДКНГ, для яких встановлюються
академічні стипендії у підвищеному розмірі згідно з Додатком
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047

За Переліком галузей знань та
спеціаль-ностей, затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. № 266
(за всіма рівнями,
згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України №1047 від
28.12.2016 р.)
Код
спеціальності
103

Найменування
спеціальності
(спеціалізації)
Науки про Землю

За Переліком спеціальностей, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
20.06.2007 р. № 839 (зі змінами) (згідно з Актом
узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста та ліцензованого обсягу для
Державного вищого навчального закладу
«Дрогобицький коледж нафти і газу»,
затвердженого Т.в.о. Міністра освіти і науки
України І.Р.Совсун від 11.12.2015 р.)
Код
спеціальності

Найменування спеціальності
(спеціалізації)

5.04010304

Розвідування нафтових і газових
родовищ
Електропостачання

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне
машинобудування

5.05100102

184

Гірництво

5.05030106

185

Нафтогазова
інженерія
технології

141

142

та

5.05060403

Монтаж
і
обслуговуван-ня
холодильно-компресорних машин
та установок
Буріння свердловин

5.05030401

Експлуатація нафтових і газових
свердловин

5.05030403

Експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ

5.05030404

Обслуговування
та
ремонт
обладнання нафтових і газових
промислів

12. У Додатку 2 до Правил призначення академічних стипендій
викласти (Порядок формування рейтингу успішності студентів Державного
вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»):
12.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до

підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на
підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.”.
12.2. Перший абзац пункту 3 викласти в такій редакції:
“3. До рейтингу успішності включаються усі студенти, які навчаються
за певною спеціальністю (напрямом підготовки) та курсі в межах одного
відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:”.
12.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:
“11. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом
від більшого до меншого
У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення
стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за
навчальні досягнення. В разі недостатності цього критерію розмежування
враховуються середній бал результатів складання всіх іспитів, далі – середній
бал за результатами складання заліків. Якщо вказані критерії є недостатніми,
додатковим критерієм визначення місця в рейтингу є загальна (без
врахування обмежень за п.8 цього додатку) активність студента у науковій,
науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній
діяльності. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим
показником рішення ухвалює стипендіальна комісія ДКНГ ”.

