
 
                                                  Рейтинговий список 
 

для призначення стипендій студентам ОНУ імені І.І. Мечникова 
 

Факультет (інститут, коледж)  Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   ________ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   ______________1 курс______________________________ 
Ступінь (ОКР)       _________ бакалавр ______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Аннєнков Ілля Добриньович 83,000 - 74,7  
2. Анциферова Лада Володимирівна 95,875 2,5 88,787  
3. Варешкіна Марія Іванівна 89,625 2 82,662  
4. Гніда Яна Андріївна 93,375 - 84,037 ! 
5. Різа Діана Ханівна 97,750 3 90,975 ! 
6. Романова Юлія Максимівна 87,125 - 78,412  
7. Савастін Анастасія Олександрівна 97,625 - 87,862 ! 
8. Сергієнко Катерина Сергіївна 94,875 2 87,387 ! 
9. Туманян Поліна Карменівна 92,000 2 84,8  
10. Шаповал Андрій Олександрович 95,625 4,5 90,562 ! 

 
            * 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 (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  __Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   ______ Соціальна робота _____________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   ______________2 курс______________________________ 
Ступінь (ОКР)       ________ бакалавр ___________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Золотарчук Даяна Русланівна 88,143 0,5 79,828 5 
2. Колбасіна Софія Глебівна 96,286 2,5 89,157 ! 
3. Лутченко Марія Олексіївна 66,571 - 59,913  
4. Маслінкова Надія Петрівна 94,429 2 86,986 ! 
5. Олефіренко Дарина Олександрівна 89,286 - 80,357  
6. Середницький Ілля Ільїч 94,571 - 85,113  
7. Корнієнко Юлія Святославівна 92,286 2 85,0574  

 
 
* 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 (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  ____Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   _____ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   _____________4_курс______________________________ 
Ступінь (ОКР)       ________ бакалавр ____________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Тишкевия Єлізавета Романівна 97,875 - 88,087 ! 
2. Буряченко Діана Василівна 95,125 - 85,612 ! 

 3. Ладиченко Аліна Володимирівна 95,875 - 86,287 ! 
4. Дуран Анна Вікторівна 59,625 - 53,662  
5. Постолатій Аліна Олександрівна 77,250 - 69,525  
6. Материкіна Владислава Валеріївна 57,875 - 52,087  
7. Толмачова Анастасія Костянтинівна 66,125 - 59,512  

 
 
* 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 (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  ____Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   _____ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   _____________1_рік навчання____________________ 
Ступінь (ОКР)       ________магістр______________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Запорожець Анастасія Олегівна 94,000 3 87,6 !,1 
2. Михайлова Катерина Олександрівна 94,714 - 85,242 ! 

 3. Невечеря Єлизавета Олександрівна 92,857 2,5 86,071 ! 
 4. Шевченко Лілія Іванівна 88,286 - 79,457  

 
 
* 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 (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  ____Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   _____ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   _____________1_(скор)__________________________ 
Ступінь (ОКР)       ________ бакалавр ____________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Антонецька Дарія Леонідівна 91,375 - 82,237  
2. Горбатюк Владислава Володимирівна 81,625 - 73,462  
3. Беліцька Оксана Олександрівна 65,625 - 59,062 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. 
Якщо студенти одночасно є відмінниками та мають право на призначення соціальної стипендії – проставити відповідні позначки через 
кому. Наприклад: !, 2). 

 
 
Декан (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  ____Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   _____ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   _____________3_курс_______________________________ 
Ступінь (ОКР)       ________ бакалавр ____________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Закшевська Аліна Ігорівна 92,250 - 83,025  
2. Терьошина Дар’я Дмитрівна 93,625 - 84,262  

 3. Юлінецька Вероніка Сергіївна 76,875 0,5 69,687  
4. Якименко Дарина Олександрівна 96,125 - 86,512 ! 

 
 
* 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 (директор  ____________________________      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 
 

Факультет (інститут, коледж)  ____Психології та соціальної роботи 
Спеціальність (спеціалізація)   _____ Соціальна робота _______________ 
Курс (для магістрів – рік навчання)   _____________2 скор._______________________________ 
Ступінь (ОКР)       ________ бакалавр ____________________ 
 

№ 
з/п 

П І Б Середній  
бал 

Додатковий 
бал 

Сума Примітки* 

1. Дудко Аліна Вікторівна 97,125 - 87,412 5 
2. Прохоренко Соня Тамазівна 95,750 - 86,175 ! 
3. Чебанова Карина Миколаївна 97,000 2 89,3 ! 

 
 
* 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 (директор  ____________________________      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) 

 
 

    

 


