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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення складено на основі Положення про  обласні іменні 

стипендії кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

студентам закладів фахової передвищої освіти, студентам та аспірантам 

закладів вищої освіти Дніпропетровської області, затвердженого 

розпорядженням Дніпропетровської ОДА №Р-323/0/3-12 від 14.05.2012 р. (зі 

змінами).   

1.2.  Дане Положення регламентує порядок відбору кандидатів з числа 

студентів Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий 

коледж Українського державного університету науки і технологій» (далі - 

коледжу) для призначення обласної іменної стипендії кращим учням 

професійно-технічних закладів, студентам та аспірантам вищих навчальних 

закладів Дніпропетровської області (далі – іменної стипендії). 

1.3.  Метою іменної стипендії є заохочення молоді за особливі успіхи у 

навчанні, громадській, спортивній та науковій діяльності. 

1.4.  З метою визначення кандидатів на призначення обласної іменної 

стипендії в коледжі створюється відбіркова комісія, персональний склад якої 

затверджується директором технікуму. 

1.5.  Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються в 

коледжі і які є громадянами України віком від 14 до 35 років. 

1.6.  Іменні стипендії призначаються за особливі успіхи у навчанні, 

громадській, спортивній та науковій діяльності студентам , які за результатами 

семестрового контролю (екзаменаційної сесії) мають середній бал успішності 7-

9.99 за 12-бальною  або 4-4,99 за 5-бальною шкалою оцінювання чи аналогічні 

оцінки у разі заснування іншої шкали оцінювання. 

1.7.  Кандидати на отримання іменних стипендій висуваються 

педагогічною радою коледжу. 

 

2 ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУРИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ 
 

2.1. Для участі у відборі кандидатур на призначення обласної іменної 

стипендії  допускаються студенти з числа визначених кандидатів, що надали 

характеристику із зазначенням конкретних успіхів у навчанні, громадській, 

спортивній та науковій діяльності, підписану керівником групи та 

завідувачем відділенням. 

2.2. За поданням завідувача відділенням кандидатура студента на 

призначення іменної стипендії розглядається та затверджується педагогічною 

радою коледжу. 

2.3. На розгляд до обласної стипендіальної комісії на призначення 

іменної стипендії кандидат зобов’язаний надати  пакет документів,  

визначених обласною стипендіальною комісією  додатковим інформаційним 

повідомленням. 

2.4. Відбір кандидатів на призначення обласних іменних стипендій 

здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії згідно з 



навчальним планом на період до визначення результатів наступної 

екзаменаційної сесії. 

 

3 ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСНОЇ ІМЕННОЇ СТИПЕНДІЇ 

 

3.1. Рішення про призначення стипендії приймається на засіданні 

обласної стипендіальної комісії. 

3.2. Розмір іменних стипендій та їх виплата регламентується  

Положенням про  обласні іменні стипендії кращим учням професійно-

технічних закладів, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів 
Дніпропетровської області, затвердженого розпорядженням Дніпропетровської 

ОДА №Р- 23/0/3- 12 від 14.05.2012 р. (зі змінами). 

 

 

 

 


