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

 
Факультет (інститут, коледж) ___історії та філософії________________ 
Спеціальність(спеціалізація)  __________філософія________________  
Курс (для магістрів – рік навчання)           ________1____________________________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр 
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1. Афоніна Євгенія 
Сергіівна 98,28 88,45 5 0,5 88,95 ! 

2. Смірнова Христина 
Володимирівна 85,71 77,14   77,14  
4 бюджета  
* 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)  

    ____________________________        _______________  
(підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 



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

Факультет (інститут, коледж) ___історії та філософії________________ 
Спеціальність(спеціалізація)  __________філософія_____________  
Курс (для магістрів – рік навчання)           __________2__________________________________ 
Ступінь (ОКР)                         бакалавр 
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1. Васильєв Дмитро 
Владиславович 98,75 88,87 5 0,5 89,37 ! 

2. Гринько Кристина 
Федорівна 73,75 66,37   66,37 

 
5) 

3 бюджета  
* 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)  

    ____________________________        _______________  
(підпис)                 (ініціали, прізвище) 

     
 
 
 
 



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

Факультет (інститут, коледж) ___історії та філософії________________ 
Спеціальність(спеціалізація)  __________філософія_____________  
Курс (для магістрів – рік навчання)           ________3____________________________________ 
Ступінь (ОКР)                         бакалавр 
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1. Доманський Дмитро 
Сергійович  

98,12 
 88,31 5 0.5 88,36 ! 

 
2. 

Фабіян Діана Валеріївна 97,5 87,75   87,75  
 

3. Виноградова Анжеліна 
Анатоліївна 

93,75 
 84,37   84,37  

 
4. Коротаєва Вікторія 

Вячеславівна  
92,5 

 83,25   83,25 10) 
5 бюджета  
* 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) 

    ____________________________        _______________ 
(підпис)             (ініціали, прізвище

 



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

 
Факультет (інститут, коледж) ___історії та філософії________________ 
Спеціальність(спеціалізація)  __________філософія________________  
Курс (для магістрів – рік навчання)           ________4____________________________________ 
Ступінь (ОКР)                         _______бакалавр 
 

№ 
з/п 
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1. Михайлова Аліса 
Олександрівна 96,87 87,18 10 1 88,18 ! 
3 бюджета  
* 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)  

    ____________________________        _______________  
(підпис)                 (ініціали, прізвище) 

    

 


