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1. Положення розроблено у відповідності до «Порядку призначення і виплати стипендій», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2004 р. №882 (зі змінами).
2. Іменна стипендія засновується на честь В.М. Глушкова – видатного науковця, всесвітньо відомого вченого,
одного з засновників кібернетики країни, академіка академії наук СРСР, Героя Соціалістичної Праці з врученням
ордена Леніна та золотої медалі «Серп і Молот».
В.М. Глушков народився в 1906 р. у м. Ростов-на-Дону у 1923 р., у 1943 р. вступив до теплотехнічного
факультету Новочеркаського індустріального інституту, але через чотири роки перейшов до математичного
факультету Ростовського університету. Для цього він екстерном здав всі іспити за чотири роки університетського
курсу математики і став студентом п’ятого курсу Ростовського університету, який успішно закінчив у 1948 р.
У 1966 р. на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка була
створена кафедра теоретичної кібернетики під його керівництвом, в 1969 був створений факультет кібернетики. У
1967 р. в Києві під керівництвом академіка Глушкова була організована кафедра МФТІ при інституті кібернетики АН
УРСР, в майбутньому – інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. В.М. Глушков був ініціатором
розробки та створення державної автоматизованої системи обліку та обробки інформації, призначеної для
автоматизованого управління всією економікою СРСР в цілому.
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 або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною у
пункті 1.2 «Порядку…» на 85 грн.
4. Стипендіатами іменної стипендії ім. В.М. Глушкова можуть бути студенти всіх курсів спеціальності
«Електронні системи», 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 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 за рахунок коштів, передбачених для стипендії
студентам університету, згідно наказу.
7. Стипендіатам видається грамота і надається переважне право при вступі до аспірантури після закінчення
університету.
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