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1. Положення розроблено у відповідності до «Порядку призначення і
виплати стипендій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2004р. №882 (зі змінами).
2. Іменна стипендія засновується на честь Тимошенка С.П. з метою
заохочення до учбової, науково-дослідницької та громадської діяльності
студентів факультету електроніки та інформаційних технологій.
2.1. С. П. Тимошенко народився в 1878 р. під Конотопом, в 18891896 рр. навчався в Роменському реальному училищі, в 1901 р. закінчив
Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучення. Подальша його
професійна діяльність була безпосередньо пов’язана з викладанням курсу
опору матеріалів у вузах Петербургу і Києва. У 1918 р. С.П. Тимошенко взяв
участь у створенні Української Академії наук і в 1919 р. увійшов до числа
дійсних членів цієї академії. У 1920 р. виїхав за кордон і з 1922 р.
влаштувався в США. Там він працював інженером у ряді фірм, а потім був
професором Мічиганського і Станфордського університетів. Сьогодні ім’я
С.П.Тимошенка одержало широке визнання світової громадськості. Він був
обраний членом багатьох академій і наукових товариств світу. Свій дар
викладача він відобразив у чудово написаних монографіях і підручниках, на
яких і сьогодні виховуються наукові інженерні кадри як у нашій країні, так і
в усьому світі.
3. У відповідності до п. 14 вказаного «Порядку…» за особливі успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі студентам за
поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися
іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких
проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій,
відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального
закладу, що затверджується його керівництвом.
3.1. Розмір іменної стипендії підвищується порівняно з призначеною у
пункті 12 «Порядку…» на 85 грн.
4. Стипендіатами іменної стипендії ім. С.П.Тимошенка можуть бути
студенти, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету
всіх
курсів
спеціальностей
«Прикладна
математика»
(факультет ЕлІТ), «Динаміка і міцність» (факультет ТеСЕТ), які мають

відмінні та добрі показники у навчанні, займаються науково-дослідною
роботою, є переможцями вузівських, всеукраїнських та міжнародних
олімпіад і конкурсів, мають високі морально-етичні якості, беруть активну
участь у громадському житті університету.
5. Рішення про присудження стипендії приймається за представленням
відповідної випускаючої кафедри на засіданні Вченої ради факультету
електроніки та інформаційних технологій або на засіданні Вченої ради
факультету технічних систем та енергоефективних технологій і на підставі
подання стипендіальної комісії Сумського державного університету
затверджується ректором університету. Стипендія присуджується один раз на
семестр з можливістю подальшого перезатвердження.
6. Виплата стипендії проводиться бухгалтерією університету у межах
коштів, передбачених для виплати стипендій студентам університету, на
основі виписки із засідання Вченої ради факультету, затвердженої ректором.
7. Стипендіатам видається грамота і надається переважне право при
вступі до аспірантури після закінчення університету.
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