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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
День закоханих…
14 лютого 2017 року були проведені цікаві заходи до
Дня Св. Валентина: акція, виховний захід, ярмарка.

Студентська рада… Студентський форум 2017
9 лютого відбувся «Форум студентської молоді Волині», який
організував Молодіжний
Центр
Волині у
партнерстві
з:
Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти, Українська
асоціація студентів, «Студентською Радою Волині» у Волинській
державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени
Пчілки. Як результат, студенти Волині готові докласти зусиль,
щоб досягнути змін на краще у діяльності студентських рад.
Представляти на форумі наш коледж Семерей Антон та Кирилюк
Людмила.

Студентський форум 2017

Тиждень будівельних дисциплін 2017
В період з 20 по 24 лютого 2017 року у коледжі проходив
тиждень будівельних дисциплін. В рамках тижня викладачами і
майстрами циклової комісії були проведені: «Конкурс фахової
майстерності
–
кращий
штукатур»,
науково-практичну
конференцію «Енергозберігаючі та екологічні технології у
будівництві», бінарний урок з технології малярних робіт, брейн
ринг з основ розрахунку БК, виховна година «Професія
будівельники від витоків до сьогодення», методичний тренінг
«Сучасний урок – основа ефективної і якісної освіти». Переможців
було нагороджено грамотами та подяками і солодощами від
профспілки.

Учасники конференції

Бінарний урок

Про стипендії
На виконання законодавчих змін щодо призначення стипендій із 2017 року
Урядом прийнято:
1. Постанову КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від
28.12.2016 р. № 1050.
Установлено, що ВНЗ призначають стипендії відповідно до встановленого порядку
з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за
перший семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за
відповідними спеціальностями (напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за
середнім балом семестрового контролю за перший семестр зазначеного навчального
року.
Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю вчена
(педагогічна) рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на
стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу в установленому
порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів і спеціальностей
(напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за
результатами такого семестрового контролю. Цей показник установлюється у відсотках
(у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті
(відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше
число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів і спеціальностей
(напрямів підготовки).
Перед початком підбиття підсумків семестрового контролю за другий семестр
відповідного навчального року також установлюється ліміт осіб, які зараховані на
перший рік навчання та яким до першого семестрового контролю призначатиметься
академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до
навчального закладу.
2. Постанову КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних
навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.
Установлено розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:












для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 415 грн на місяць;
для студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, крім тих, що навчаються за
спеціальностями (спеціалізаціями), для яких установлюються академічні стипендії в
підвищеному розмірі, — 830 грн на місяць;
для студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” за спеціальностями (спеціалізаціями), для
яких установлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, — 1056 грн на місяць.
Розмір соціальної стипендії для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання віком від 18 до 23 років
лишилися без батьків:
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1000 грн на місяць;
для студентів ВНЗ, наукових установ — 2000 грн на місяць.
Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на соціальні стипендії на
підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги та гарантії
для окремих категорій громадян):
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 377 грн на місяць;
для студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 750 грн на місяць.
3. Постанову КМУ «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 р. № 1045.
Установлено, що право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не
отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів)
вищого навчального закладу, які в період навчання віком від 18 до 23 років лишилися без
батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:
1) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів
(курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання віком від 18 до 23 років
лишилися без батьків;
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як
15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I
або II групи,— протягом 3-х років після здобуття загальної середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій та їх дітей (до закінчення навчання в
такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій або збройних
конфліктів, а також унаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО (до
закінчення навчання в такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту чи помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років);
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання
в такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Дорогий наш жіночий колектив!

З повагою до Вас студенти, учні коледжу.
ОГОЛОШЕННЯ:
1.

ВИХОВНА ГОДИНА ДО 8 БЕРЕЗНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 6 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ о
14 год. ІІІ та ІУ пари будуть по 40 хв.
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