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університету імені В.Н. Каразіна

В.С. БакірЬв

РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

з питання: «Про затвердження кандидатур студентів на призначення стипендій»
від 25.06.2018 р., протокол № 7

Заслухавши інформацію начальника Управління якості освіти Іваненко Л.О. щодо 
затвердження студентів — кандидатів, які рекомендовані на отримання стипендій Президента 
України, імені М.С. Грушевського у І семестрі 2018/2019 н. р., Верховної ради України, 
Стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, які 
навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки «магістр» у І семестрі 2018/2019 
н.р., Обласної стипендії Харківської обласної державної адміністрації на 2018/2019 н.р., 
персональної стипендії імені О.С. Масельського на 2018/2019 н.р., стипендії Харківської 
обласної державної адміністрації на 2018/2019 навчальний рік, встановлену студентам із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також 
студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, Вчена рада 
ухвалила:

1. Затвердити кандидатури студентів на призначення стипендій Президента України, 
імені М.С. Грушевського у І семестрі 2018/2019 н. р., Верховної ради України, Стипендії 
Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою підготовки «магістр» у І семестрі 2018/2019 н.р., Обласної 
стипендії Харківської обласної державної адміністрації на 2018/2019 н.р., персональної 
стипендії імені О.С. Масельського на 2018/2019 н.р., стипендії Харківської обласної державної 
адміністрації на 2018/2019 навчальний рік, встановлену студентам вищих навчальних закладів 
І-ІУ рівнів акредитації із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 
без батьків.

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету щодо 
призначення стипендій Президента України, імені М.С. Грушевського у І семестрі 2018/2019 
н. р., стипендії Верховної ради України, Стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим 
студентам з числа інвалідів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки 
«магістр» у І семестрі 2018/2019 н.р., Обласної стипендії Харківської обласної державної 
адміністрації на 2018/2019 навчальний рік, персональної стипендії імені О.С. Масельського 
на 2018/2019 н.р.

3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету щодо 
призначення стипендії Харківської обласної державної адміністрації на 2018/2019 навчальний 
рік, встановлену студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації із числа дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також студентам, 
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.
Термін виконання: до 01.12.2018 р.
Відповідальний: Іваненко Л.О.

Погоджено:
Голова комісії з навчально-виховної 
і методичної роботи 
проф. І.І. Московкіна



Список студентів -  кандидатів, 
які рекомендовані на отримання іменних стипендій 

у І семестрі 2018/2019 навчального року

Стипендія Президента України
1. МЕДВЕДЄВА Юлія Вікторівна - екологічний факультет - II курс 

магістратури

2. НІКОЛАЄНКО Олександр 
Олексійович

- фізичний факультет - III курс

3. ЗАПОРОЖЧЕНКО Руслан 
Олександрович

- соціологічний факультет - II курс 
магістратури

4. СІКАЧИНА Ігор Олегович - фізичний факультет - 4 курс

5. ПАТАЛАШКА Олександра 
Олександрівна

- факультет геології, 
географії, рекреації і туризму

- II курс 
магістратури

6. ЖЕЛАВСЬКИЙ Олексій Сергійович - хімічний факультет - IV курс

Стипендія імені М.С. Грушевського
1. КУЛІК Олександр Олександрович - історичний факультет - IV курс

Стипендія Верховної Ради 
на 2018/2019 навчальний рік

1. ІВАШТЕНКО Орина Юріївна - фізико-технічний 
факультет

- IV курс

2. ЗАЙЦЕВА Ольга Юріївна - фізичний факультет - III курс
3. ШИРОЧЕНКОВ Максим 

Володимирович
- соціологічний факультет - IV курс

Стипендія Харківської обласної державної адміністрації 
____________ на 2018/2019 навчальний рік_____________

1. ПРОТАСОВА Альона Вікторівна - історичний факультет - IV курс

Персональна стипендія імені О.С. Масельського
1 . ГАЛИЧИНА Вероніка Сергіївна - факультет іноземних мов - 4 курс

Стипендія Харківської обласної державної адміністрації студентам із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а 
також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без

батьків
^ _________________________ на 2018/2019 н.р.____________________________

1. АНОДЖЕМЕРІ Сюзанна Мечі - медичний факультет - IV курс



Стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам 
із числа інвалідів, які навчаються за освітньо-професійною програмою

“магістр»
____________________ на І семестр 2018/2019 н.р.____________ ________

1. ШУЛЬГА Марина Євгеніївна - факультет геології, 2 курс
географії, рекреації і туризму магістратури


