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

Факультет (інститут, коледж) 	Журналістики, реклами та видавничої справи
Спеціальність (спеціалізація)  	Журналістика
Курс                                            		1 курс
Ступінь (ОКР)    			Бакалавр

№
з/п
П І Б
Середній 
бал
Додатковий бал
Сума
Примітки*
1.
Тельпіс Дмитро Михайлович
93,33333


!
2.
Балєва Анастасія Дем`янівна
91,66667


!
3.
Денисюк Олена Сергіївна
91,66667


!
4.
Бойко Анастасія Віталіївна
90


!
5.
Лінник Юлія Олександрівна
90


!
6.
Коваль Дарія Олександрівна
90


!
7.
Циктор Ольга Валеріївна
88,33333



8.
Сандакова Наталія Андріївна
86,66667



9.
Міщук Олег Юрійович
85



10.
Мгебрішвілі Єлизавета Георгіївна 
70


1)


* Примітки (проставити позначки, відповідно до п. 3.1. Тимчасового положення): 
 ! – для студентів, які мають за результатами сесії оцінки 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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)



Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		2 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Êëþêîâñüêà Àííà Þð³¿âíà
88



2.
Òàðàíîâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 
86,75



3.
Ñòðèæàê ²ðèíà Ïåòð³âíà
86,25



4.
Õîëîøà Âåðîí³êà Â³òàë³¿âíà
85



5.
Íèêèòåíêî Ìàêñèì ²ãîðîâè÷ 
80



6.





7.







* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)







Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		3 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ïåòðåíêî Êðèñòèíà Îëåã³âíà
94,66667


!
2.
Ïåë³âàí Îëüãà ªâãåí³¿âíà
94


!
3.
Øêðÿá³íà Êðèñòèíà Îëåêñàíäð³âíà
93,33333


!
4.
Ê³øèíà Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà
92,66667


!
5.
Àë³ºâà Ëåéëà Çàõ³äîâíà
91,66667


!
6.
Áàðáà Ìàðèíà ²âàí³âíà
85



7.
ªìåëüÿíåíêî Þë³ÿ Àíàòîë³¿âíà
80


1)


* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå




Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		4 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Æóðàâåëü Äìèòðî Âàëåð³éîâè÷
94,8


!
2.
Ëèñåíêî Îëåíà Ðóñëàí³âíà
91


!
3.
Ìîðäèíñüêà Ïîë³íà Âñåâîëîä³âíà
92,4


!
4.
Ìèõàéëîâñüêà Âåðîí³êà Îëåã³âíà
88,4



5.
Áóð’ÿíîâ Âëàäèñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷
88



6.
Õàäæèêîâà Â³êòîð³ÿ Ïåòð³âíà
86



7.
Ëîç³íà Íàä³ÿ
83



8.
Ãðîñ³öüêà Â³òàë³íà Âîëîäèìèð³âíà
80



9.
Áîºïðàâ ªâãåí³ÿ
78,4



10.
Òîì³í Â³òàë³é Â³òàë³éîâè÷
75





* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)


Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		1 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Ñïåö³àë³ñò

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ãîëîáîðîäüêî Àë³íà Âîëîäèìèð³âíà 
91,5


!
2.
Âàñ³ëüºâà Þë³ÿ Ñåðã³¿âíà
91


!
3.
Òðîôèìîâà Êàòåðèíà Îëåêñàíäð³âíà
90,5


!
4.
Ðÿáóøåé Òåòÿíà ²âàí³âíà
90


!
5.
Êàï³øîí Ìàðèíà Îëåêñ³¿âíà
87,5



6.
Ïåíçåð Ãàííà Þð³¿âíà
82,5



7.
Êàë³íºâè÷ ²ðèíà Â³êòîð³âíà
82,5



8.
Íåöåëÿ Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà
77,5



9.
Êàïóñòÿí Äìèòðî Âàëåð³éîâè÷
70,5





* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)




Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Ìàã³ñòð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ì³òàíîâà Äàíà Îëåêñàíäð³âíà
95


!
2.
Äàâ³äåíêî ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà
92,5


!
3.
Î÷åðåäíþê Âàëåð³ÿ ²ãîð³âíà 
91,5


!,1)
4.
Äîëîìàíæè Àíòîí³íà ²âàí³âíà
90,75


!
5.
Ñåìåíþê Àíàñòàñ³ÿ Þð³¿âíà
90,5


!
6.
Ãåíèê Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
89,25



7.
Êðèâîíîæêî Â³êòîð³ÿ Àíäð³¿âíà
86



8.
Êàòê³íà ²ðèíà Êîñòÿíòèí³âíà
86,25



9.
Ê³âàí Ðóçàííà Àäíàí³âíà
82,5





* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)



Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Æóðíàë³ñòèêà
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		äðóãèé ð³ê íàâ÷àííÿ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Ìàã³ñòð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ëóöåíêî Þë³ÿ Â³êòîð³âíà
92,33333


!
2.
Ïàëàìàð÷óê Íàòàëÿ Îëåêñàíäð³âíà
92,33333


!
3.
Âàäàòóðñüêà Þë³ÿ Ñåðã³¿âíà
91,66667


!
4.





5.





6.





7.







* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)






Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		2 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ï’ÿíà Àííà Îëåêñ³¿âíà
93,5


!
2.
Æèòí³êîâà Àíãåë³íà Â³òàë³¿âíà
92


!
3.
Ãíàò³â Òåòÿíà Îëåã³âíà
91,75


!
4.
×àáàíîâà Îëüãà Îëåêñ³¿âíà
90,75


!
5.
Ëèòÿíñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà
87,5



6.





7.







* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)








Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		3 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ãíàòþê ²ðèíà Àëåâòèí³âíà
90


!
2.
Îðíàòñüêà ²ðåíà Àíäð³¿âíà
90


!
3.
Êàçàí³âñüêèé  Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷
86,66667



4.
²âàíèøèíà Àííà Îëåêñ³¿âíà
88,33333



5.
Ãðå÷àíëè Ñâ³òëàíà Ãåîðã³¿âíà
86,66667



6.
²âàíþê Êàòåðèíà Â³êòîð³âíà
81,66667



7.
Äîâæóê Ñâ³òëàíà Â³òàë³¿âíà
85



8.
Í³ê³òåíêî Ðîìàí Âîëîäèìèðîâè÷
75





* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________      Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)






Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		4 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Áàêàëàâð

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Òåðòè÷íà Àë³íà Â'ÿ÷åñëàâ³âíà 
93,75


!
2.
Äåíèñåíêî Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà
92,5


!
3.
Ãîíòà Â³ðà ªâãåí³¿âíà
91,25


!
4.
Êîâàëü÷óê Àííà ²ãîð³âíà
91,25


!
5.
Äóäí³êîâà Îëåíà Â³êòîð³âíà
90



6.
Îñèïåíêî Îëüãà Ñåðã³¿âíà
85



7.
Ï³ñëàðü Âàëåð³ÿ Îëåã³âíà
85





* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________     Î.À. ²âàíîâà___
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)








Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì ÎÍÓ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà

Ôàêóëüòåò (³íñòèòóò, êîëåäæ) 	Æóðíàë³ñòèêè, ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
Ñïåö³àëüí³ñòü (ñïåö³àë³çàö³ÿ)  	Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ
Êóðñ (äëÿ ìàã³ñòð³â – ð³ê íàâ÷àííÿ) 		1 êóðñ
Ñòóï³íü (ÎÊÐ)    			Ñïåö³àë³ñò

¹
ç/ï
Ï ² Á
Ñåðåäí³é 
áàë
Äîäàòêîâèé áàë
Ñóìà
Ïðèì³òêè*
1.
Ñóõîäîëüñüêèé ²ëëÿ Áîðèñîâè÷
91


!
2.
Áðà÷óê Þë³ÿ Ñåðã³¿âíà
90


!
3.
×óìàê ²ðèíà Ñåðã³¿âíà
90


!
4.
ßðîâåíêî Âåðîí³êà Â³êòîð³âíà
90


!
5.
Ìåëüíèêîâ Íàçàð Â³êòîðîâè÷
82,5



6.





7.







* Ïðèì³òêè (ïðîñòàâèòè ïîçíà÷êè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3.1. Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ): 
 ! – äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü çà ðåçóëüòàòàìè ñåñ³¿ îö³íêè ç êîæíî¿ äèñöèïë³íè íå ìåíøå 90 áàë³â;
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.
ßêùî ñòóäåíòè îäíî÷àñíî º â³äì³ííèêàìè òà ìàþòü ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñòèïåíä³¿ – ïðîñòàâèòè â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷êè ÷åðåç êîìó. Íàïðèêëàä: !, 2).


Äåêàí (äèðåêòîð) 	____________________________     Î.À. ²âàíîâà___ 
                                                                                              (ï³äïèñ)                                                                 (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

×ëåíè ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿:
				____________________________	_______________
                                                                                             (ï³äïèñ)				          (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	

				____________________________	_______________	
                                                                                            (ï³äïèñ)                                                                    (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

				____________________________	_______________
                                                     (ï³äïèñ)				         (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)	
				____________________________	_______________
(ï³äïèñ)                                                                  (³í³ö³àëè, ïð³çâèùå)

