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ПОЛОЖЕННЯ
про заохочення студентів та аспірантів ОДЕКУ
денної форми навчання
(нова редакція Положення від 2001 року,
затверджена рішенням ректорату від 20.06.11р.
з урахуванням змін, внесених за рішеннями ректоратів 02.09.09р., 13.09.10р.)
1. Це Положення розроблене на підставі і відповідно до чинного законодавства

України про освіту, "Порядку призначення і виплати стипендій" (далі – "Порядку"),
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України „Питання стипендіального
забезпечення” від 12 липня 2004 р. № 882, "Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міносвіти України
від 2 червня 1993 р. № 161.
2. Це Положення регламентує порядок заохочення студентів та аспірантів денної

форми навчання (далі – СТУДЕНТІВ) за успіхи у навчанні, науковій, культурномасовій, спортивній та громадській роботі. Для заохочення використовуються кошти
стипендіального фонду університету (далі – ФОНДУ) у порядку, який встановлено
чинними нормативними актами та цим Положенням.
3. З метою сприяння успішному навчанню СТУДЕНТІВ, формуванню у них

активної життєвої позиції передбачаються такі основні форми заохочення СТУДЕНТИВ:
встановлення персональних надбавок до стипендії СТУДЕНТІВ;
преміювання СТУДЕНТІВ.
4. Надбавка до стипендії може призначатися з коштів ФОНДУ в межах, ви-

значених у п. 7 Порядку, в розмірі до 50% від розміру стипендії, встановленої даному СТУДЕНТУ.
4.1. Надбавка до стипендії призначається на один семестр за поданням стипендіальної комісії СТУДЕНТАМ, які приймають активну участь у громадський або
науковій роботі, а також у відповідності з п. 4.2 Положення «Про нагороди Одеського державного екологічного університету», затвердженого рішенням Вченої
ради університету 24.11.05р.
4.2. Надбавка до стипендії студентів призначається наказом ректора на підставі таких документів:
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- обґрунтоване клопотання випускаючої кафедри, або органу студентського
самоврядування, профкому студентів або декана про виплату надбавки до
стипендії;
- витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії університету з рішенням
про виплату надбавки до стипендії у певному розмірі.
4.3. Аспірантам надбавка до стипендії може призначатися на півроку за результатами атестації при умові, що вони успішно виконують індивідуальні плани
та мають значні наукові досягнення.
4.4. Надбавка до стипендії аспірантів призначається наказом ректора на підставі таких документів:
- обгрунтованого клопотання проректора з наукової роботи про виплату надбавки до стипендії у певному розмірі;
- витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії університету з рішенням
про виплату надбавки до стипендії у певному розмірі.
5. Преміювання СТУДЕНТІВ може проводитися з коштів ФОНДУ в межах,

визначених у п. 7 Порядку, за погодженням із Радою студентського самоврядування
університету. Максимальний розмір премії не може перевищувати трьох прожиткових мінімумів для дорослого населення, встановлених законом «Про бюджет».
Преміювання СТУДЕНТІВ, які навчаються за рахунок фізичних або юридичних осіб, здійснюється виключно за рахунок Спецфонду кошторису університету по
відповідному коду бюджетної класифікації.
5.1. СТУДЕНТИ можуть бути премійованими за:
- сумлінну працю, відмінне навчання,
- перемогу у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, спортивних
змаганнях
- наукові і спортивні досягнення,
- активну участь у культурно-масовій, громадській роботі, проведенні загальноуніверситетських заходів тощо.
5.2. Преміювання СТУДЕНТІВ також проводиться у відповідності з п.
4.2 Положення «Про нагороди Одеського державного екологічного університету», затвердженого рішенням Вченої ради університету 24.11.05р.
5.3. Преміювання здійснюється згідно з наказом ректора на підставі відповідного обґрунтованого клопотання:
-

проректора з наукової роботи;
декана факультету;
випускаючої кафедри;
громадської організації;
органу студентського самоврядування.
6. Заходи заохочення, передбачені пунктами 4 та 5, можуть бути для окремих

СТУДЕНТІВ припинені чи зменшені у розмірі.
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6.1. Припинення чи зниження розміру заохочення може бути здійснено за
таких обставин:
- при відсутності коштів ФОНДУ, виділених для заохочення у відповідності
з п. 7 Порядку;
- при наявності фактів, що свідчать про:
суттєве зниження показників діяльності СТУДЕНТА, на підставі
яких йому була призначено заохочення;
порушення правил внутрішнього розпорядку (в гуртожитку або під
час навчального процесу).
6.2. Припинення чи зниження розміру заохочення здійснюється згідно з наказом ректора на підставі подання головного бухгалтера (про відсутність коштів
ФОНДУ, виділених на ці цілі), проректора з наукової роботи (для аспірантів і докторантів), декана факультету або голови Ради студентського самоврядування (для
студентів).
7. При наявності економії ФОНДУ розподіл коштів для матеріального

заохочення та матеріальної допомоги між інститутом та факультетами проводиться у відсотках пропорційно контингенту СТУДЕНТІВ. Загальний обсяг
коштів на ці заходи по університету за рік не може перевищувати 10 відсотків
річного стипендіального фонду університету.
8. Конкретні розміри відсотків розподілу коштів для матеріального зао-

хочення та матеріальної допомоги між інститутом та факультетами затверджуються рішенням стипендіальної комісії університету не частіше одного разу
у календарному році.
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