
Рейтинговий список 
для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Факультет (інститут, коледж) _______історії та філософії   ___________ 
Спеціальність(спеціалізація)  ________032 історія та археологія_______ 
Курс (для магістрів – рік навчання)           _________перший____________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр          _______________ 
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П І Б Результати сесії 

Д
од

ат
ко

ві
 

ба
ли

 

Д
од

ат
ко

ві
 

ба
ли

 х
 0

,1
 

 

Сума При-
мітки

* 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 
х 

0,
9 

1. Чернова Дар᾽я Валентинівна 93,875 84,488   84,488 ! 
2. Качуренко Ганна Сергіївна 90,5 81,45 20 2 83,46  
3. Паращук Роман Володимирович 87,75 78,975 20 2 80,975  

4 бюджетних місць 
 

* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Положення про стипендіальне забезпечення ОНУ імені І.І. Мечникова):  
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки (іспити та заліки) з кожної дисципліни не менше 90 балів; 
1) – для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 
2) - для студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи; 
3) - для студентів з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
4) - для студентів, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 
5) – для студентів, які визнані учасниками бойових дій, та їх дітей; 
6) – для студентів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції; 

7) – для студентів, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

8) – для студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
 

Декан (директор)  ____________________________ ______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ _______________ 

(підпис)            (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

  ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

                                 ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)             (ініціали, прізвище) 

                                 ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

 



Рейтинговий список 
для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Факультет (інститут, коледж) _______історії та філософії   ___________ 
Спеціальність(спеціалізація)  ________032 історія та археологія_______ 
Курс (для магістрів – рік навчання)           _________ другий____________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр          _______________ 
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1. Колошнюк Оксана Сергіївна 96,111 86,5 30 3 89,5 ! 
2. Гергал Данило Вячеславович 95,333 85,799   85,799 ! 
3. Гербалі Владислав Вікторович  80,333 72,299   72,299 10) 

6 бюджетнихмісць 
 
* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Положення про стипендіальне забезпечення ОНУ імені І.І. Мечникова):  
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки (іспити та заліки) з кожної дисципліни не менше 90 балів; 
1) – для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 
2) - для студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи; 
3) - для студентів з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
4) - для студентів, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 
5) – для студентів, які визнані учасниками бойових дій, та їх дітей; 
6) – для студентів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції; 

7) – для студентів, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

8) – для студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
 

Декан (директор)  ____________________________ ______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ _______________ 

(підпис)            (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

  ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

                                 ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)             (ініціали, прізвище) 

                                 ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

 



Рейтинговий список 
для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Факультет (інститут, коледж) _______історії та філософії   ___________ 
Спеціальність(спеціалізація)  ________032 історія та археологія_______ 
Курс (для магістрів – рік навчання)           _________третій____________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр          _______________ 
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1. Браснуєв Дмитро Валерійович 98,889 89,0   89,0 ! 
2. Шершун Олесь Юрійович 88 79.2   79.2  
3. Варнава Вікторія Вікторівна 87,333 78.599 5 0,5 79,099 1) 

3 бюджетних місць 
 

* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Положення про стипендіальне забезпечення ОНУ імені І.І. Мечникова):  
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки (іспити та заліки) з кожної дисципліни не менше 90 балів; 
1) – для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 
2) - для студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи; 
3) - для студентів з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
4) - для студентів, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 
5) – для студентів, які визнані учасниками бойових дій, та їх дітей; 
6) – для студентів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції; 

7) – для студентів, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

8) – для студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
 

Декан (директор)  ____________________________ ______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ _______________ 

(підпис)            (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

  ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

                                 ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)             (ініціали, прізвище) 

                                 ____________________________ _______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище)  

 



Рейтинговий список 
для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Факультет (інститут, коледж) _______історії та філософії___________ 
Спеціальність(спеціалізація)  ________032 історія та археологія_______ 
Курс (для магістрів – рік навчання)           _________четвертий____________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр          _______________ 
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1.  УльяничАліна Олексіївна 99,222 89,299 70 7 96,299 ! 
2.  ЗарічнякОлег 

Олександрович 98,778 88,900 35 3,5 92,4 ! 

3.  Мадревський Олег 
Андрійович 96,444 86,799 50 5 91,799 ! 

4.  ХмельовськаВіолетта 
Олександрівна 98,667 88.800 25 2,5 91,3 ! 

9 бюджетних місць 
 

* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Положення про стипендіальне забезпечення ОНУ імені І.І. Мечникова):  
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки (іспити та заліки) з кожної дисципліни не менше 90 балів; 
1) – для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 
2) - для студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи; 
3) - для студентів з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
4) - для студентів, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 
5) – для студентів, які визнані учасниками бойових дій, та їх дітей; 
6) – для студентів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції; 

7) – для студентів, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

8) – для студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 

Декан (директор)  ____________________________ ______________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ _______________ 

(підпис)    (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ _______________  
(підпис)    (ініціали, прізвище) 

    ____________________________ _______________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище)  

                   ____________________________ _______________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище)  

 



    Рейтинговий список 
для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Факультет (інститут, коледж) _______історії та філософії   ___________ 
Спеціальність(спеціалізація)  ________032 історія та археологія_______ 
Курс (для магістрів – рік навчання)           _________перший____________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______магістр_______________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Результати сесії 

Д
од

ат
ко

ві
 

ба
ли

 

Д
од

ат
ко

ві
 

ба
ли

 х
 0

,1
 

 

Сума При-
мітки

* 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 
х 

0,
9 

1.  Ліщина Ксенія Юріївна 97,25 87,525 15 1,5 89,025 ! 
2.  Посухівська Анастасія 

Віталіївна 96,5 86,85 15 1,5 88,36 ! 

3.  Петрашкевич Олександр 
Сергійович 96,25 86,625 10 1 87,625 ! 

4.  Кудрявцев Олег Ігорович 94,875 85,387   85,387 ! 
5.  Златов Олександр Іванович 93,5 84,15 10 1 85,15  
6.  Панін Владислав Олегович 90,875 81,788   81,788  
7.  Ломовських Світлана 

Вікторівна 85,2 76,95   76,95  
13 бюджетних місць 
 

* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Положення про стипендіальне забезпечення ОНУ імені І.І. Мечникова):  
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки (іспити та заліки) з кожної дисципліни не менше 90 балів; 
1) – для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; 
2) - для студентів з числа осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи; 
3) - для студентів з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
4) - для студентів, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 
5) – для студентів, які визнані учасниками бойових дій, та їх дітей; 
6) – для студентів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції; 

7) – для студентів, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

8) – для студентів, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні 
позначки через кому. Наприклад: !, 2). 
 

Декан (директор)  ____________________________ ______________ 
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

 
Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ _______________ 

(підпис)            (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ _______________  
(підпис)            (ініціали, прізвище) 

 


