ПРОТОКОЛ
засідання стипендіальної комісії
комунального вищого навчального закладу
«Вашковецький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету»
29 грудня 2017 року

№3

Присутні – 14 осіб
Порядок денний:
1. Ознайомлення з документами Кабінету міністрів України та Міністерства
освіти і науки України, які регламентують виплату академічних і соціальних
стипендій.
2. Ознайомлення з «Положенням про стипендіальну комісію» та
затвердженими педагогічною радою документи, які регламентують
призначення і виплату академічних і соціальних стипендій в комунального
вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського
державного медичного університету» (далі Коледж»).
3. Формування реєстру осіб, яким призначається соціальна стипендія.
4. Формування реєстру осіб, яким призначається академічна стипендія.
4.1. Визначення межі лімітів стипендіатів від фактичної кількості студентів.
4.2. Визначення додаткового балу студентам за участь у науковій діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності, які не мають академічної
заборгованості.
5. Формування реєстру осіб для відповідних відділень, курсів та
спеціальностей (спеціалізацій).
5.1. Формування реєстру осіб, які навчалися на ІУ курсі за спеціальністю
«Лікувальна справа», яким згідно рейтингу успішності призначається
академічна стипендія за І семестр 2017-2018 навчального року.
Хід роботи
1. Ознайомлення з документами Кабінету міністрів України та
Міністерства освіти і науки України, які регламентують виплату
академічних і соціальних стипендій.
Слухали: директора коледжу, який ознайомив з Порядком призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1050, 1047, 1045, 1043), Примірним порядком формування
рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних
закладів для призначення академічних стипендій Міністерства освіти і науки
України.
Ухвалили одноголосно: інформацію прийняти до відома і виконання.
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2. Ознайомлення з «Положенням про стипендіальну комісію» та
затвердженими педагогічною радою документи, які регламентують
призначення і виплату академічних і соціальних стипендій в Коледжі.
Слухали: директора коледжу, який ознайомив членів комісії з «Положенням
про стипендіальну комісію», «Положенням Про призначення і виплати
стипендій студентам Коледжу, «Правилами призначення академічних
стипендій у Коледжі».
Ухвалили одноголосно: інформацію прийняти до відома і виконання.
4. Формування реєстру осіб, яким призначається академічна стипендія.
4.1. Визначення межі лімітів стипендіатів від фактичної кількості
студентів:
Слухали: заступника директора з навчальної роботи, яка доповіла, що на
зсіданні педагогічної ради від 23 травня 2017 року, протокол № 6 було
встановлено:
40% ліміт академічної (ординарної) стипендії від фактичної кількості
студентів, які навчаються за регіональним замовленням на певному відділенні,
курсі за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Лікувальна справа»
та «Сестринська справа» станом на перше число місяця, наступного за датою
закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами;
не більше 10% ліміт від стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися
академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні та навчальні досягнення.
4.2. Визначення додаткового балу студентам за участь у науковій
діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності, які не
мають академічної заборгованості.
Визначення додаткового балу за участь у науковій діяльності, громадському
житті, творчій та спортивній діяльності.
Слухали: заступника директора з навчальної роботи, яка запропонувала
згідно подання заступника директора з виховної роботи встановити 2 відсотки
рейтингового бала складової успішності для студентів, які не мають
академічної заборгованості:
які в минулому семестрі зайняли призові місця в обласній студентській
спартакіаді;
студентам, які приймають активну участь НАВА «Рута», а також старості
ансамблю народного танцю «Васко».
Ухвалили одноголосно: встановити:
ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за результатами
семестрового контролю 40% фактичної кількості студентів, які навчаються за
регіональним замовленням на певному відділенні, курсі за спеціальністю
«Медсестринство», спеціалізацією «Лікувальна справа» та «Сестринська
справа» станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення
семестрового контролю згідно з навчальними планами;
не більше 10% ліміт від стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися
академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні та навчальні досягнення;
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додатковий бал студентам за участь у науковій діяльності, громадському
житті, творчій та спортивній діяльності, які не мають академічної
заборгованості:
2% рейтингового бала складової успішності для студентів, які в минулому
семестрі зайняли призові місця в обласній студентській спартакіаді, а також
студентам, які приймають активну участь НАВА «Рута», старості ансамблю
народного танцю «Васко».
Студенти – учасники Народного аматорського вокального ансамблю «Рута»
та староста ансамблю народного танцю «Васко»:
1. Красій Анжела Ярославівна – ІУ ф «А» (9);
2. Черкавська Віталіна Юріївна – ІУ ф «Б» (9).
Студенти, які зайняли призові місця в обласній студентській спортивній
спартакіаді:
1. Попович Тетяна Романівна – ІУ ф «А» (9) - шахи;
5. Формування реєстру осіб для відповідних відділень, курсів та
спеціальностей (спеціалізацій).
5.1. Формування реєстру осіб, які навчалися на ІУ курсі за спеціальністю
«Лікувальна справа» на базі 9 класів та 11 класів, яким згідно рейтингу
успішності призначається академічна стипендія за І семестр 2017-2018
навчального року.
Слухали: Завідуючого відділенням «Лікувальна справа», що на ІУ курсі
спеціальності «Лікувальна справа» за регіональним замовленням навчалися 53
студента, із них отримувати академічну стипендію будуть 21 студент, що
складає 40% від фактичної кількості студентів, які навчаються за регіональним
замовленням.
Ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися академічна стипендія
за особливі успіхи у навчанні та навчальні досягнення складає не більше 10%
від стипендіатів-відмінників. На ІУ курсі спеціальності «Лікувальна справа» на
базі 9 класів та 11 класів претендує на таку стипендію одна особа Попович
Тетяна Романівна , що має рейтинговий бал – 5,2.
За рейтингом успішності на отримання академічної стипендії претендують
2 (дві) особи з однаковим рейтинговим балом - 4,5:
1. Катеренюк Інна Іванівна
2. Чорногуз Світлана Михайлівна
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Згідно Правил призначення академічних стипендій у випадку, коли студенти
набирають однакову кількість балів перевага надається студентам, які мають
кращі бали з клінічних дисциплін:
Катеренюк І.І. та Чорногуз С.М. мають однакові бали з клінічних дисциплін.
Перевагу має Чорногуз С.М., на утриманні якої є неповнолітня дитина.
До рейтингу успішності включені всі студенти ІУ курсу спеціальності
«Лікувальна справа», які навчаються за регіональним замовленням, крім осіб,
які протягом І семестру 2017-2018 навчального року отримали «незадовільну»
оцінку із диференційованих заліків та екзаменів або не з’явилися для складання
семестрового контролю.
Рейтинг успішності з урахуванням додаткового бала:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Курс,група
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)

18
19
20
21
22
23
24
25
26

4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)

ПІБ студента
Попович Тетяна Романівна
Каралаш Яна Миколаївна
Цюпало Антоніна Миколаївна
Голояд Василь Васильович
Ковалик Володимир Ігорович
Іванчук Наталія Миколаївна
Когут Мар'яна Ігорівна
Яремчук Діана Василівна
Олексюк Вікторія Богданівна
Кузюк Оксана Петрівна
Одинець Оксана Ігорівна
Туряк Оксана Петрівна
Лакуста Василь Миколайович
Панчук Микола Іванович
Яцюк Олексій Віталійович
Жуфяк Христина Василівна
Слюсарчук Мар'яна Миколаївна
Євстафієвич Євдоким-Микола
Миколайович
Шемота Ганна Михайлівна
Бойчук Юрій Юрійович
Катеренюк Інна Іванівна
Чорногуз Світлана Михайлівна
Шатрук Любомир Мирославович
Кречун Яна Петрівна
Черкавська Віталія Юріївна
Ністор Богдан Юрійович

Рейтинговий
бал
5,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,545
4,500
4,500
4,455
4,455
4,450
4,4
4

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (11)

Ністор Руслан Юрійович
Сливчук Сніжана Богданівна
Семків Мар'яна Миколаївна
Чибук Діана Дмитрівна
Марчук Іванна Ярославівна
Карпюк Володимир Васильович
Присяжнюк Ольга Сергіївна
Гаврищук Лілія Андріївна
Черней Наталія Віталіївна
Чопа Іванна Петрівна
Седлецька Анна Сергіївна
Гоян Марія Василівна
Маринюк Інна Сергіївна
Павлик Надія Василівна
Гузун Денис Олегович
Палійчук Василь Миколайович
Чекан Іван Леонідович
Строєва Софія Ігорівна
Маковій Тетяна Віталіївна
Строїч Ярослав Ярославович
Господарюк Марія Іванівна
Самойленко Іванна Костянтинівна
Ясінський Віталій Михайлович
Сандюк Ярослава Деонізіївна
Скорейко Юрій Миколайович
Шпак Юрій Богданович
Чикалюк Олександр Олександрович

4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,7
3,5
3,5
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3,0

Ліміт стипендіатів становить 21 особа.
Ухвалили одноголосно:
Рекомендувати призначити академічні стипендії студентам ІУ курсу за
спеціальністю «Лікувальна справа» на ІІ семестр 2017-2018 навчального року:
академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні Попович Тетяні
Романівні ІУ ф «А» (9) – рейтинговий бал - 5,2.
звичайні (ординарні) академічні стипендії:
№
з/п
1
2

Курс,група
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)

ПІБ студента
Каралаш Яна Миколаївна
Цюпало Антоніна Миколаївна

Рейтинговий
бал
5,0
5,0
5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "Б" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "Б" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "A" (9)
4 ф "A" (9)

17
18
19
20

4 ф "Б" (9)
4 ф "А" (11)
4 ф "Б" (9)
4 ф "Б" (9)

Голова комісії

Голояд Василь Васильович
Ковалик Володимир Ігорович
Іванчук Наталія Миколаївна
Когут Мар'яна Ігорівна
Яремчук Діана Василівна
Олексюк Вікторія Богданівна
Кузюк Оксана Петрівна
Одинець Оксана Ігорівна
Туряк Оксана Петрівна
Лакуста Василь Миколайович
Панчук Микола Іванович
Яцюк Олексій Віталійович
Жуфяк Христина Василівна
Слюсарчук Мар'яна Миколаївна
Євстафієвич Євдоким-Микола
Миколайович
Шемота Ганна Михайлівна
Бойчук Юрій Юрійович
Чорногуз Світлана Михайлівна

5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,545
4,500

Сащук М.М.
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