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1. Положення розроблено у відповідності до ʻʻПорядку призначення і виплати стипендійʼʼ,
затвердженого Постановою Кабінету України від 12.08.2004 р. №882 (зі змінами).
2. Іменна стипендія засновується на честь Івахненка О.Г. з метою заохочення до учбової, науководослідницької та громадської діяльності студентів факультету електроніки та інформаційних технологій.
2.1. О.Г. Івахненко – видатний вчений в сфері автоматичного керування, кібернетики та інформатики,
наукові результати якого отримали світове визнання. Під його керівництвом виконано і захищено біля 200
кандидатських і майже 20 докторських дисертацій. О.Г. Івахненко має звання Заслуженого діяча науки
України, нагороджений орденом «Дружби народів» і медалями. В 1991 р. О.Г. Івахненко отримав Державну
премію України за роботи по теорії інваріантності автоматизованих систем. У 1997 р. отримав Державну
премію України за цикл робіт з інформаційних технологій в сфері штучного інтелекту.
3. У відповідності п. 14 вказано ʻʻПорядку…ʼʼ 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 реківництвом.
3.1. Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з
призначеною у пункті 1.2 ʻʻПорядку…ʼʼ на 85 грн.
4. Стипендіантами іменної стипендії ім. О.Г. Івахненка можуть бути студенти всіх курсів
спеціальностей ʻʻінформатика ʼʼ, ʻʻінформаційні технології проектуванняʼʼ та ʻʻкомпʼютеризовані системи
управління та автоматикаʼʼ, які мають відмінні та добрі показники в навчанні, займаються науководослідною 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 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.

Розглянуто на засіданні Вченої ради університету, протокол
18 листопада 2010 р. №6
ПОГОДЖЕНО
Перший проректор

В.Д. Карпуша

Проректор НПР

О.В. Король

Проректор з ФЕД

В.О. Касьяненко

Декан ф-ту ЕлІТ

С.І. Проценко

Головний бухгалтер

В.В. Коваленко

Юрисконсульт

О.М. Вакуленко

Голова профспілкового комітету

В.О. Боровик

Голова студентського профспілкового комітету

Г.В. Яковлева

