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статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які постійно 

проживають в Україні. На загальних підставах відповідно до цих Правил 

здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам з числа 

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, у разі, 

коли здобуття ними фахової передвищої освіти здійснюється в межах квот, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 

729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» (Офіційний 

вісник України, 2018 р., № 74, ст. 2475), та відповідно до Порядку встановлення 

квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в 

межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів 

України, затвердженого наказом МОН від 2 грудня 2019 р. № 1498. 

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються 

у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» відповідно до міжнародних договорів України 

або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених 

документів. 

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, які є іноземцями і 

навчаються згідно з угодами між ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» та закладами 

фахової передвищої освіти про міжнародну академічну мобільність, можуть 

здійснюватися за рахунок власних надходжень.». 

3. Абзац шостий пункту 1.6 викласти в такій редакції: 

«Стипендіатам, призваним на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період, протягом строку перебування на військовій 

службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими 

Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом 

навчальному семестрі.». 

4. В пункті 1.11: 

слово «Університетом» замінити словами «ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»»; 

5. В абзаці дванадцятому пункту 2.2: 

слова і цифри «(у діапазоні від 40 до 45)» замінити словами і цифрами «(у 

діапазоні від 35 до 40)»; 

6. В абзацах першому та четвертому пункту 2.3: 

слова «(закладі вищої освіти)» виключити. 

7. В пункті 4.2: 

слова і цифри «(у діапазоні від 40 до 45)» замінити словами і цифрами «(у 

діапазоні від 35 до 40)». 

8. У тексті Правил: 

слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і формах числа замінити 

словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі; 

слова «особа, яка навчається» в усіх відмінках і формах числа замінити 

словами «здобувач освіти» у відповідному відмінку і числі; 

слова «форма навчання» в усіх відмінках замінити словами «форма здобуття 

освіти» у відповідному відмінку; 

слова «навчальний предмет (дисципліна)» замінити словами «освітній 

компонент» у відповідному відмінку і числі. 

Зміни набирають чинності з 01.01.2022 р. 
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