
Реєстр  
на призначення соціальної стипендії студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 

 

Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __Туризм_ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __1_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 
 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів – 

рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид 
соціальної 
стипендії 

Сума соціальної стипендії 

1.  1 Юраш Николета Сергіївна  сирота 2360 
 

Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __Туризм_ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __2_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 
 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів – 

рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид 
соціальної 
стипендії 

Сума соціальної стипендії 

1.  2 Осадча Анастасія Олександрівна Дитина 
шахтаря 

більше 23 р. 

1180,00 

2. 2 Гребенюк Таїсія Олександрівна Дитина 
АТО 

1180,00 

 

Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __Туризм_ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __3_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 
 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів – 

рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид 
соціальної 
стипендії 

Сума соціальної стипендії 

1.  3 Соколюк Сніжана Миколаївна сирота 2360,00 
 

Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __106 Географія_ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __3_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 

№ Курс (для Прiзвище, iм’я, по батьковi Вид Сума соціальної стипендії 



з/п магістрів – 
рік 

навчання) 

одержувача стипендії соціальної 
стипендії 

1.  3 Тарабанько Леонід Олексійович сирота 2360,00 
Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __ Середня освіта_Географія _ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __4_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 
 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів – 

рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид 
соціальної 
стипендії 

Сума соціальної стипендії 

1.  4 Дарієнко Валерія Валеріївна сирота 2360,00 
 
Структурний підрозділ  __Геолого-географічний_____ 
Спеціальність (спеціалізація)  __Туризм_ 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __4_____________________________ 

Ступінь (ОКР)       __Бакалавр________________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 
 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів 

– рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид 
соціальної 
стипендії 

Сума соціальної стипендії 

1.  4 Багачук Аліна Дмитрівна сирота 2360,00 
 
Курс (для магістрів – рік навчання)    __1 рік навчання__Науки про Землю_____ 

Ступінь (ОКР)       __Магістр______________ 
За перiод з 01.01.2021р.  по 31.06.2021 р. 

№ 
з/п 

Курс (для 
магістрів – 

рік 
навчання) 

Прiзвище, iм’я, по батьковi 
одержувача стипендії 

Вид соціальної 
стипендії 

Сума соціальної 
стипендії 

1. 1 маг Дріневський Артур Сергійович 
 

Учасник 
бойових дій 

1180,00 

 

      
      В.о.  ректора                                _________________                   В.О. Іваниця 
 
        Головний бухгалтер          _________________                         Л.О. Калініна  
 
        Керівник підрозділу          _________________   _В.В. Яворська_ 
                    (ініціали, прізвище) 
 


