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

з питання: «Про затвердження студентів - кандидатів на призначення
стипендій»

від 23 червня 2020 року, протокол №10

Заслухавши й обговоривши доповідь начальника Управління якості 
освіти Людмили ІВАНЕНКО щодо затвердження студентів - кандидатів, на 
призначення стипендій Президента України у І семестрі 2020/2021 н. р., 
імені М.С. Грушевського у І семестрі 2020/2021 н. р., Верховної ради 
України на 2020/2021 н.р., Харківського міського голови «Обдарованість» 
на 2020/2021 н.р., Обласної стипендії Харківської обласної державної 
адміністрації на 2020/2021 н.р., персональної стипендії імені О.С. 
Масельського на 2020/2021 н.р., стипендії Харківської обласної державної 
адміністрації на 2020/2021 н.р., встановлену студентам закладів вищої 
освіти із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з 
їхнього числа, а також студентам віком від 18 до 23 років, які в період 
навчання залишилися без батьків та найбільше відзначилися у навчанні, 
Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити кандидатів на призначення стипендій Президента У країни
у І семестрі 2020/2021 н. р., імені М.С. Грушевського у І семестрі 
2020/2021 н. р., Верховної ради України на 2020/2021 н.р., 
Харківського міського голови «Обдарованість» на 2020/2021 н.р., 
Обласної стипендії Харківської обласної державної адміністрації на 
2020/2021 н.р., персональної стипендії імені О.С. Масельського на 
2020/2021 н.р., стипендії Харківської обласної державної
адміністрації на 2020/2021 н.р., встановлену студентам закладів вищої 
освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, особам з їхнього числа, а також студентам віком від 18 до 
23 років, які в період навчання залишилися без батьків та найбільше 
відзначилися у навчанні (додаток 1).

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради 
університету щодо затвердження студентів - кандидатів, на 
призначення стипендій Президента України у І семестрі 2020/2021 н. 
р., імені М.С. Грушевського у І семестрі 2020/2021 н. р., Верховної 
ради України на 2020/2021 н.р., Харківського міського голови



«Обдарованість» на 2020/2021 н.р., Обласної стипендії Харківської 
обласної державної адміністрації на 2020/2021 н.р., персональної 
стипендії імені О.С. Масельського на 2020/2021 н.р., стипендії 
Харківської обласної державної адміністрації на 2020/2021 н.р., 
встановлену студентам закладів вищої освіти із числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, особам З ЇХНЬОГО ЧИСШ, 
а також студентам віком від 18 до 23 років, які в період навчання 
залишилися без батьків та найбільше відзначилися у навчанні 
Відповідальний: в.о. директора Навчального центру соціально- 

виховної та позаосвітньої діяльності.
Термін виконання: 30.06.2020 р.

ДОДАТОК 1
Список студентів - кандидатів

від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
яких рекомендовані до призначення стипендій

Стипендія Президента України на І семестр 2020/2021 н.р.
1. ДОЦЕНКО Марія Ігорівна, студентка 2 курсу історичного 

факультету;
2. КОФМАН Поліна Олегівна, студентка 4 курсу навчально- 

наукового інституту «Фізико-технічний факультет»;
3. НЕЛЯПІНА Марія Михайлівна, студентка 5 курсу медичного 

факультету;
4. РЯБОВ Володимир Сергійович, студент 1 курсу магістратури 

факультету математики і інформатики;
5. САБАДАШ Влада Костянтинівна, студентка 4 курсу історичного 

факультету;
6. ШЕВЧЕНКО Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу факультету 

математики і інформатики.

Стипендія Верховної ради України на 2020/2021 н.р.
1. ЖАДАН Юлія Геннадіївна, студентка 6 курсу медичного 

факультету;
2. КАШАБА Олександр Андрійович, студент 4 курсу навчально- 

наукового інституту «Фізико-технічний факультет»;
3. ПРИЛУЦЬКА Дар’я Андріївна, студентка 4 курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Стипендія імені М.С. Грушевського на І семестр 2020/2021 н.р.
1.САЗОНОВА Таїсія Михайлівна, студентка 6 курсу медичного 

факультету.



Стипендія Харківського міського голови «Обдарованість»
на 2020/2021 н.р.

1 КРАВЧУК Микита Юрійович, студент навчально-наукового 
інституту комп’ютерної фізики та енергетики, у спорті високих 
досягнень;

2. ЛУНЬОВ Дмитро Ігорович, студент навчально-наукового інституту 
комп’ютерної фізики та енергетики, у науково-дослідницькій та 
пошуковій діяльності;

3. ПАПАКІНА Валерія Миколаївна, студентка факультету 
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, у 
спорті високих досягнень;

4. САПУН Анастасія Володимирівна, студентка навчально-наукового 
інституту екології, у реалізації набутих знать;

5. ШРАМЕНКО Владислав Олександрович, студент факультету 
математики і інформатики, у науково-дослідницькій та пошуковій 
діяльності;

6. ЩУКА Михайло Михайлович, студент навчально-наукового 
інституту «Фізико-технічний факультет», у реалізації набутих знать.

Обласна стипендія Харківської обласної державної адміністрації
на 2020/2021 н.р.

1. ЛУКІН Ілля Володимирович, студент 3 курсу навчально-наукового 
інституту «Фізико-технічний факультет».

Персональної стипендія імені О.С. Масельського 
на 2020/2021 н.р.

1. ГМИРЬ Ольга Андріївна, студентка 2 курсу факультету психології.

Стипендія Харківської обласної державної адміністрації на 
2020/2021 н.р., встановлену студентам закладів вищої освіти із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з 

їхнього числа, а також студентам віком від 18 до 23 років, які в період 
навчання залишилися без батьків та найбільше відзначилися 

у навчанні на 2020/2021 н.р.

1. АНОДЖЕМЕРІ Сюзанна Мечі, студентка 6 курсу медичного 
факультету.


