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1. Загальні положення
1.1 Положення встановлює порядок призначення і виплати іменної стипендії з метою
стимулювання наукового пошуку і творчої активності студентів медичного інституту
СумДУ, що успішно проводять наукові дослідження на кафедрі фізіології і патофізіології з
курсом медичної біології та в її лабораторіях.
1.2 Положення розроблено у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) та
«Положення про порядок призначення іменних стипендій Сумського державного
університету» від 14 квітня 2014 р. № 329-І.

2. Основні положення
2.1 Іменна стипендія засновується на честь Зайка Миколи Никифоровича – видатного
вченого-патофізіолога і педагога, члена-кореспондента Академії медичних наук СРСР,
Заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії УРСР.
2.2 Іменна стипендія призначається студентам медичного інституту СумДУ, що навчаються
за рахунок коштів державного бюджету і мають особливі успіхи в науковій роботі і навчанні.
2.3 Стипедіантами іменної стипендії ім. Зайка М. Н. можуть бути студенти ІІ-IV курсів
медичного інституту, які мають відмінні та добрі показники в навчанні (середній бал не
нижче 4,75), беруть активно участь у проведенні наукових досліджень, є учасниками,
переможцями університетських, всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів, мають
високі морально-етичні якості.
2.4 Рішення про призначення іменної стипендії приймається за поданням кафедри фізіології і
патофізіології з курсом медичної біології на засіданні вченої ради медичного інституту та
на підставі подання стипендіальної комісії затверджується наказом ректора.
2.5 Призначення іменної стипендії здійснюється двічі на рік за результатами семестрового
контролю.
2.6 Іменні стипендії не можуть отримувати студенти, які вже мають інші іменні або
персональні стипендії.
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2.7 Розмір іменної стипендії визначається згідно з чинною загальнодержавною нормативною
базою.
2.8 Нарахування та виплата іменної стипендії проводиться бухгалтерією університету в
межах коштів стипендіального фонду.
2.9 Позбавлення іменної стипендії протягом семестру здійснюється наказом ректора за умови
прийняття відповідного рішення вченою радою медичного інституту за поданням
стипендіальної комісії.
3. Прикінцеві положення
3.1 Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом ректора,
якщо інше не передбачається тим же наказом.
3.2 Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситися наказом ректора за
рішення вченої ради університету. В такому ж порядку положення скасовується.
3.3 Контроль за виконанням даного положення покладається на голову стипендіальної
комісії медичного інституту – заступника директора медичного інституту з навчальноорганізаційної роботи.
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