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

за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет (інститут, коледж)  _____ПСР________________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія_____________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   __1 ____________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______магістр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Приміт 
ки* 

1 Морару Данієла Іванівна 99,625 - 89,662 ! 
2 Фокін Артем Сергійович 98,125 - 88,312 ! 
3 Зверяко Катерина Миколаївна 96,25 - 86,625 ! 
4 Ващенко Владислава Михайлівна 95,75 1,0 87,175 ! 
5 Попова Марія Володимирівна 93,875 - 84,487 ! 
6 Міненко Ніколь Олександрівна 90 - 81  
7 Гусєва Катерина Євгенівна 87,75 - 78,975  
8 Бас Каріна Сергіївна 86,375 - 77,737  
9 Яремчук Вікторія Олександрівна 85,75 - 77,175  
10 Псатій Алла Володимирівна 83,625 - 75,262  
11 Владімірцов Микита Борисович - - -  
12 Сендик Яна Олегівна - - -  
13 Теліпко Наталія Олександрівна - - -  

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

Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 
    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
(підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

 
 
 



                                       

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

за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет (інститут, коледж)  _____ПСР________________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія_____________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання) ____2___________________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______бакалавр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1 Козинець Валерія Ігорівна 100 5,5 95,5 ! 
2 Кула Владислава Олегівна 99,375 4,0 93,437 ! 
3 Сердюк Анастасія Миколаївна 99,125 3,0 92,212 ! 
4 Бабіна Ірина Сергіївна 98,25 2,0 90,425 ! 
5 Саламанян Емілі Айкарамівна 98,25 2,5 90,925 ! 
6 Ревега Юлія Едуардівна 98,125 4,5 92,812 ! 
7 Гапатин Соломія Василівна 97,75 3,0 90,975 ! 
8 Соловйова Анастасія Андріївна 97,25 1,5 89,025 ! 
9 Єгорова Анастасія Сергіївна 96,625 - 86,962 ! 
10 Хмельниченко Світлана Русланівна 95,625 0,5 86,562  
11 Кравченко Єлизавета Олексіївна 95,625 3,5 89,562 ! 
12 Кириченко Валерія Віталіївна 95 4,0 89,5 ! 
13 Цуркан Ганна Олександрівна 93 - 83,7  
14 Жембій Інна Ігорівна 91,25 - 82,125  
15 Жученко Єва Валентинівна 90,625 - 81,562  
16 Ремовська Дар’я Олександрівна 89 2,0 82,1  
17 Чолак Валерія Анатоліївна 86,625 1,0 78,962  
18 Сєрова Віолетта Олегівна 86,25 - 77,625  
19 Бондаренко Юлія Лівіувна 85,75 - 77,175  
20 Конарєва Віра Михайлівна 85,75 - 77,175  
21 Дімова Катерина Григорівна - - -  
22 Рижкова Поліна Денисівна - - -  

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

 
Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
Члени стипендіальної комісії: 
    ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

 
 
 



    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 
    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
(підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Рейтинговий список 
 

для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечниковаза 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет (інститут, коледж)  _____ПСР________________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія_____________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   ____3__________________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______бакалавр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітк
и* 

1 Кухарик Валерія Вадимівна   99 6,5 95,6 ! 
2 Мікрюков Євген Вадимович 98,25 - 88,425 ! 
3 Радченко Альона Сергіївна 98,125 0,5 88,812 ! 
4 Сисенко Ірина Сергіївна 98,125 2 90,312 ! 
5 Штогріна Дар’я Олексіївна 97,375 1,5 89,127 ! 
6 Лозінська Вікторія Олександрівна 97,125 - 87,412 ! 
7 Гейченко Олеся Олександрівна 97,125 - 87,412 ! 
8 Петрова Альона Олександрівна 96,375 - 86,737 ! 
9 Сизоненко Микита Євгенійович 96,125 0,5 87,012 ! 
10 Абрахіна Анастасія Романівна 95,625 - 86,062 ! 
11 Дегтярьова Юлія Сергіївна 94,125 - 84,712 ! 
12 Мулява Ірина Сергіївна 91,5 - 82,35  
13 Пинзар Анна Дмитрівна 89,375 - 80,437  
14 Лобанова Єлізавета Валеріївна 87,875 - 79,087  
15 Онопрієнко Оксана Андріївна 87,25 - 78,525  
16 Аккерман(Узун) Вероніка Дмитрівна 84,25 - 75,825  
17 Шалюта Марія Сергіївна 95,875 0,5 86,787 ! 
18 Складчикова Єлізавета Денисівна - - -  
19 Лісовська Анастасія Анатоліївна - - -  
20 Мамирін Дмитро Валерійович - - -  

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

Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
Члени стипендіальної комісії: 

                                 ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 
    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 
 
 



                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
 (підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет (інститут, коледж)  _____ПСР________________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія_____________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання) ____4___________________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______бакалавр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середні
й  

бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1 Афанасьєва Валерія Геннадіївна 97,9 0,5 88,61 ! 
2 Трачук Катерина  Ігорівна 97,5 - 87,75 ! 
3 Русінова Олеся  Олександрівна 96,9 7 94,21 ! 
4 Поточна Вікторія Ігорівна 96,3 2 88,67 ! 
5 Холостенко Ірина Олексіївна 95,9 - 86,31 ! 
6 Яловчук Діана Віталіївна 95,6 - 86,04 ! 
7 Науменко Анастасія  Вікторівна 95,5 - 85,95  
8 Гольберг Вікторія Дмитрівна 94,7 - 85,23 ! 
9 Юзвак Ірина Юріївна 92,4 - 83,16  
10 Чайнікова Анастасія Дмитрівна 91,5 - 82,35  
11 Єргієва Діана Володимирівна 91,2 2,5 84,58  
12 Агаркова Єлизавета Олексіївна 89 - 80,1  
13 Вужеловська Надія Ігорівна 86,5 - 77,85  
14 Рябущенко Віра Григорівна 85,8 0,5 77,72  
15 Гуріна Юлія Олегівна 75,9 - 68,31  
16 Дзюбенко Валерія Вадимівна - - -  
17 Козакова Олеся Геннадіївна - - -  
18 Мишковська Дарина  Андріївна - - -  
19 Трубіна(Герасименко) Юлія Василівна - - -  
20 Шанаєва Анастасія Валеріївна - - -  
21 Богуславська Юлія Олександрівна - - -  
22 Тартак Діана  Володимирівна - - -  
 

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

Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
Члени стипендіальної комісії: 

                                 ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 

 
 
 



    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
 (підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



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

за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет _____Психології та соціальної роботи__________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія__________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   ____1________________________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______бакалавр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примі
тки* 

10 Кур'янова Маргарита Андріївна 98,875 2,5 91,487 ! 
17 Шаргородська Анастасія Миколаївна 98,5 4,5 93,15 ! 
5 Ільяшенко Лада Олександрівна  97,25 2,5 90,025 ! 
14 Трофімова Олександра Євгеніївна 96,875 - 87,187 ! 
2 Гладуніна Катерина Юріївна 95,25 1,5 87,225 ! 
18 Швець Дар’я Павлівна 95 0,5 86  
16 Цацуріна Ксенія Юріївна  94,625 1,5 86,662  
3 Дибяк Анна Андріївна 93,875 - 84,487 ! 
1 Бехтольд Дар’я Олександрівна 92,875 - 83,587  
15 Хобта Анна Сергіївна 92,25 1,5 84,525  
11 Садовник Каміла Сергіївна 92,125 1,5 84,412  
13 Травініна Єсенія Ігорівна 92 3,5 86,3  
6 Кабачинська Марія Олексіївна  91,875 - 82,687  
9 Кордубан Дар’я Євгеніївна  90,125 - 81,112  
20 Коваленко Карина Дмитрівна 87,75 - 78,975 8 
12 Слупачик Світлана Олексіївна 83,875 - 75,487  
4 Дудник Ангеліна Віталіївна 82,75 - 74,475  
7 Калабуха Євгеній Юрійович  77,125 - 69,412  
8 Комарова Олександра Миколаївна       - - -  
19 Мостова Крістіна Василівна - - -  

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

Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
Члени стипендіальної комісії: 

                                 ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 
    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 
 
 



                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
 (підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

за 1 семестр 2020-2021 н.р. 
Факультет _____Психології та соціальної роботи__________________ 
Спеціальність (спеціалізація)   Психологія__________________________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   ____2  скорочений__________________________________ 
Ступінь (ОКР)       _______бакалавр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примі
тки* 

1 Коржан Маргарита Олександрівна -    
      
      

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

Декан ФПСР__ ____________________________      Дунаєва Л.М. 
                                                                                              (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
Члени стипендіальної комісії: 

                                 ____________________________ Кононенко О.І. 
                                                                                                (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

    ____________________________ Щерблюк О.І._ 
                                                                                     (підпис)                                                   (ініціали, прізвище) 
    ____________________________ Русінова О.О._ 
                                                     (підпис)     (ініціали, прізвище) 

                                      __________________________      Кухарік В.В._ 
                                                                                                (підпис)                              (ініціали, прізвище)                                  

    ____________________________ Невечеря Є.О._ 
 (підпис)                                                    (ініціали, прізвище) 

                                  _____________________________ Кула В.О.____ 
(підпис)                                               (ініціали, прізвище) 

 

 
 
 


