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ПОЛОЖЕННЯ 

про систему заохочень курсантів та студентів  

Одеського державного університету внутрішніх справ,  

які активно займаються науково-дослідною роботою 

 

1. Це Положення визначає види заохочень, які застосовуються до 

курсантів і студентів, підстави та порядок їх застосування.  

2. Заохочення можуть бути застосовані лише до тих курсантів і 

студентів, які активно займаються науково-дослідною роботою під час 

навчання в університеті та мають певні успіхи в цій сфері. 

3. До курсантів, які активно займаються науково-дослідною роботою в 

університеті, можуть бути застосовані такі види заохочень, як: 

- оголошення подяки ректором університету; 

- нагородження грошовою винагородою; 

- нагородження цінним подарунком; 

- нагородження Почесною грамотою МВС; 

- нагородження особистою фотокарткою курсанта, сфотографованого 

біля розгорнутого прапору університету; 

- направлення батькам курсанта листа з подякою; 

- надання дозволу на позачергове звільнення з розташування 

навчального закладу; 

- надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб; 

- внесення запису про активну наукову діяльність у характеристику та 

особову справу; 

- надання рекомендації Вченої ради університету для вступу до 

ад’юнктури чи аспірантури; 

- друкування одноосібної наукової роботи в університетському журналі 

«Південноукраїнський правничий часопис». 

4. До студентів, які активно займаються науково-дослідною роботою в 

університеті, можуть бути застосовані такі види заохочень, як: 

- оголошення подяки ректором університету; 

- нагородження Почесною грамотою ректором університету; 

- направлення батькам студента листа з подякою; 

- нагородження грошовою винагородою; 

- нагородження цінним подарунком; 

- нагородження особистою фотокарткою студента, сфотографованого 

біля розгорнутого прапору університету; 

- занесення на «Дошку пошани»; 

- надання рекомендації Вченої ради університету для вступу до 

ад’юнктури чи аспірантури; 
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- друкування одноосібної наукової роботи в університетському журналі 

«Південноукраїнський правничий часопис». 

5. Ректору університету належить право застосовувати заохочення, 

передбачені цим Положенням, до всіх курсантів і студентів, які активно 

займаються науково-дослідною роботою в університеті. 

6. Перший проректор університету на основі наданих пропозицій від 

кафедральних гуртків, керівництва курсу, факультету, учених рад 

факультетів має право вносити подання чи порушити клопотання перед 

керівництвом університету про заохочення курсанта чи студента. 

7. Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується 

особовому складу університету, а до відома особи, яку заохочено, доводиться 

персонально. 

8. Порядок та умови застосування заохочень до курсантів повинні 

відповідати вимогам Дисциплінарного статуту ОВС. 

9. Порядок та умови застосування заохочень до студентів повинні 

відповідати вимогам трудового законодавства України. 

 

 

 


