
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання стипендіальної комісії 

Факультету математики, інформатики та фізики 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

від 30.06.2022 р. 

 
ПРИСУТНІ:  

голова комісії – декан Факультету математики, інформатики та фізики професор 

Працьовитий М. В.; члени комісії: заступник декана з навчально-методичної роботи 

доцент Дремова І. А., заступник декана з виховної роботи доц. Цоколенко О.А.,    

Герасимук І.Р. – голова первинної профспілкової організації студентів факультету, 

студентка 3-го курсу бакалаврату, спеціальність «Математика»; Кальченко М.І. - голова 

студентського парламенту факультету, студентка 4-го курсу бакалаврату, спеціальність 

«Середня освіта (математика)»; Васьковська О.О. – староста 4 М групи, студентка 4-го 

курсу бакалаврату, спеціальність «Математика»;  Шклярська В.С. – член наукового 

товариства студентів та аспірантів факультету, студентка 4-го курсу бакалаврату, 

спеціальність «Середня освіта (фізика)»; Франчук Р.В. – староста 21І групи, студентка 2-

го курсу бакалаврату, спеціальність «Середня освіта (інформатика)»; секретар комісії – 

секретар деканату факультету Бондаренко О. І., провідний бухгалтер – Волосюк Л. Л. 

 
СЛУХАЛИ: про призначення соціальної стипендії студентам факультету математики, 

інформатики та фізики на І семестр 2022-2023 н.р. 

 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 

«Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та 

вищої освіти" та Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів і докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова, затвердженого на 

засіданні Вченої ради 30 червня 2022 року, протокол №13, 

1. Призначити соціальну стипендію з 01 липня 2022 року студентам 

факультету математики, інформатики та фізики: 

 

1
1
) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або 

пропали безвісти), відповідно до статті 8 Закону України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”: 

 

2 курс бакалаврату, спеціальність 014 Середня освіта (Математика) 
№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Сергійчук Андрій 

Миколайович 

2 МСО 3721,50  

 

 

2 курс бакалаврату, спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) 
№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Зінчук Анастасія Сергіївна 2 ФСО 3721,50  



 

3 курс бакалаврату, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)  

№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Терещенко Владислав 

Ігорович 

31І 3721,50  

 

4 курс бакалаврату, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)  

№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Фіненко Андрій Сергійович 41І 3721,50  

 

4 курс бакалаврату, спеціальність 122 Комп’ютерні науки  

№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Чебан Аліна Сергіївна 41КН 3721,50  

 

ІІ курс (магістр), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, грн. Примітка 

1. Кузава Надія Віталіївна 21Ім 3721,50  

2. Гордієнко Максим 

Олексійович 

21Ім 3721,50  

 

2) визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до 

закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про 

вищу освіту”: 
 

3 курс (бакалавр, скорочений термін навчання), 

 спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 

№ 

з/п 

ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1 Єрмоленко Михайло Вікторович  32 ІПЗ 1180  

 

3 курс (бакалавр), 

 спеціальність 014 Середня освіта (Математика) 

№ 

з/п 

ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1 Лук`яненко Діана Вікторівна 3 МСО 1180  

 

3) зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до закінчення 

навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”: 

 

2 курс бакалаврату, спеціальність 014 Середня освіта (математика) 
№ 

з/п 
ПІП група Сума стипендії, 

грн. 
Примітк

а 
1. Пантазьєва Ольга Олександрівна 2МСО 1180  

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


2 курс бакалаврату, спеціальність 122 Комп’ютерні науки 
№ 

з/п 
ПІП група Сума стипендії, 

грн. 
Примітк

а 
1. Назаров Дмитро Володимирович 21 КН 1180  

 

 
Декан факультету М.В. Працьовитий 

  

Секретар комісії –– секретар деканату факультету О.І. Бондаренко 

  

Провідний бухгалтер Л.Л. Волосюк 

 


