
                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом директора Державного вищого 
навчального закладу «Чернівецький 
коледж дизайну та економіки» 
від 30.05.2014 р. № 133 од 

                              
 
 
   

ПОЛОЖЕННЯ 
про іменні (персональні) стипендії 

Державного вищого навчального закладу  
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 
1. Відповідно до пункту 12 Порядку призначення і виплати стипендій студентам 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 
економіки» (далі – Порядку), за особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, 
спортивній та науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії 
можуть призначатися іменні або персональні стипендії коледжу, виплата яких 
проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій. 

2. Розмір іменної (персональної) стипендії коледжу підвищується порівняно з 
призначеною згідно з пунктом 10 Порядку на 120 гривень або встановлюється в 
розмірі 120 гривень. 

3. Іменна стипендія призначається студентам 2, 3 або 4 курсів, які відмінно 
навчаються і беруть активну участь у громадському житті, культурній і спортивній 
діяльності Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну 
та економіки», є переможцями та призерами різноманітних конкурсів та предметних 
олімпіад.  

4. Кандидатури претендентів на отримання іменних стипендій визначаються згідно 
критеріїв (додаток 1) і висуваються: за поданням профспілкової організації студентів 
- профспілковим комітетом або за поданням органів студентського самоврядування 
– студентською радою коледжу і розглядаються стипендіальною комісією. 
Для призначення іменної (персональної) стипендії до стипендіальної комісії коледжу 
подаються такі документи: 

1) витяг з рішення профспілкового комітету або студентської ради коледжу; 
2) характеристика куратора навчальної групи; 
3) подання заступника директора з виховної роботи коледжу. 

5. Призначення стипендії здійснюється наказом директора на один навчальний 
семестр. 

6. Дострокове позбавлення студента іменної стипендії здійснюється директором у 
випадку відрахування студента з коледжу або за грубе порушення студентом 
Правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 
 

Критерії визначення кандидатів на отримання іменних (персональних) стипендій 
 

Показник Розрахунок балів Кількість 
балів 

1. Середній бал успішності студента за результатами 
екзаменаційної сесії 

10х на кількість 
сесій, у яких 

студент показав 
відмінний 
результат 

 

2. Участь у студентських олімпіадах 10х на кількість 
предметів, у яких 
брав участь 

 

3. Перемоги у студентських олімпіадах 10х3 (за 1 місце) 
10х2 (за 2 місце) 
10х1 (за 3 місце) 

 

4. Участь у конкурсах (змаганнях) 10х на кількість 
конкурсів 

(змагань), у яких 
брав участь 

 

5. Перемоги у конкурсах (змаганнях) 10х3 (за 1 місце) 
10х2 (за 2 місце) 
10х1 (за 3 місце) 

 

6. Участь у громадському житті  10х2 (коледжу) 
10х1 (групи) 

 

Загальна кількість балів   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


