розміру.
Стипендії студентам, які відповідно до законодавства мають право на
отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання іменної стипендії, виплачується згідно з Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045.
1.6. Студентам, які протягом строку, на який призначено іменну стипендію, реалізують право на академічну мобільність поза межами України, виплачується стипендія у разі, коли умовами договору про навчання за програмою
академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної іменної стипендії.
1.7. Виплата іменної стипендії припиняється наказом ректору університету на підставі відповідного рішення стипендіальної комісії у разі:
– відрахування із складу студентів університету;
– надання в установленому порядку перерви у навчанні або академічної
відпустки;
– порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвердженому університетом порядку;
– навчання за програмою академічної мобільності поза межами України,
крім випадків, передбачених пунктом 1.6 цього Положення.
2. Іменні стипендії університету
2.1. Іменні стипендії університету призначаються кращим за рейтингом
успішності попереднього семестру студентам, які не мали протягом попереднього семестру адміністративних стягнень за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
2.2. В Одеському державному екологічному університеті призначаються
такі іменні стипендії:
– стипендія імені В. І. Вернадського призначається студентам природоохоронного або еколого-економічного факультету, а також факультету магістерської та аспірантської підготовки, які здобувають вищу освіту за спеціальностями «101 Екологія» і «183 Технології захисту навколишнього середовища» та
беруть активну участь у науково-дослідній роботі в області екології, охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
– стипендія імені О. В. Клосовського призначається студентам гідрометеорологічного інституту та факультету магістерської та аспірантської підготовки, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «103 Науки про Землю» та беруть активну участь у науково-дослідній роботі в області в метеорології, кліматології та агрометеорології;
– стипендія імені А. В. Огієвського призначається студентам гідрометеорологічного інституту та факультету магістерської та аспірантської підготовки,

які здобувають вищу освіту за спеціальністю «103 Науки про Землю» та беруть
активну участь у науково-дослідній роботі в області гідрології суші, гідрографії
та океанології;
– стипендія імені Є В. Терентьєва призначається студентам факультету
комп’ютерних наук та факультету магістерської та аспірантської підготовки,
які здобувають вищу освіту за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки» та беруть активну участь у науково-дослідній роботі в області комп’ютерних наук та
інформаційних технологій.
2.3. Розмір іменних стипендій університету дорівнює розміру академічної
стипендії в підвищеному розмірі за відповідною спеціальністю.
2.4. Іменні стипендії університету одному студенту бакалаврського та одному студенту магістерського рівня вищої освіти виплачуються протягом:
– 6, 7 та 8-го семестрів для студентів, що навчаються за освітніми програмами тривалістю 240 кредитів ЄКТС;
– 4, 5 та 6-го семестрів для студентів, що навчаються за освітніми програмами тривалістю 180 кредитів ЄКТС;
– 2, 3 та 4-го семестрів для студентів магістерського рівня вищої освіти.
2.5. До студентів, які отримують іменні стипендії університету, рішенням
вчених рад факультетів та гідрометеорологічного інституту можуть застосовуватися інші заохочувальні заходи.
3. Академічні стипендії імен державних діячів першого українського уряду
3.1. Академічні стипендії імені державних діячів першого українського
уряду призначаються студентам магістерського рівня вищої освіти університету, які не мали протягом попереднього семестру адміністративних стягнень за
порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку і досягли
значних успіхів у навчанні та науковій діяльності за спеціальностями:
– «051 Економіка», академічна стипендія імені Бориса Мартоса;
– «081 Право», академічна стипендія імені Валентина Садовського;
– «207 Водні біоресурси та аквакультура», академічна стипендія імені
Миколи Стасюка;
– «281 Публічне управління та адміністрування», академічна стипендія
імені Симона Петлюри.
3.2. Відбір кандидатів на призначення стипендій згідно з п. 3.1 здійснюється факультетом магістерської та аспірантської підготовки за результатами
семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на основі навчального рейтингу студентів з урахуванням рейтингу участі у науковій та науковотехнічній діяльності у визначеному університетом порядку з числа студентів,
які здобули право на призначення академічних стипендій.
У разі, якщо два студенти мають однакові рейтинги, перевага надається
тому студенту, у якого більші рейтинги участі у громадському житті та спортивній діяльності.
3.3. Розмір академічних стипендій імені державних діячів першого укра-

їнського уряду дорівнює розміру академічної стипендії Кабінету Міністрів України.

