
ПРОТОКОЛ № 4
засідання стипендіальної комісії

від 2 .09.20 7

ПРИСУТНІ: Одрехів ький В.В., Шафран P.C., Ку ько Г.Д., Студницький P.O., Шмагало Р.Т., 
Шум ький І.П., Шукатка Н.Й., Бундз P.O., Панькевич С., Короткевич С., Пру  Ю., Когут Н.

Порядок денний:
 . Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

 .СЛУХАЛИ:
Шукатка Н.Й. про інформацію щодо фінан ування МОН, що надало можливі ть збільшити 
ліміт  типендіатів, яким буде призначати ь академічна  типендія за результатами 
 еме трового контролю до 45% від фактичної кілько ті  тудентів денної форми навчання, які 
навчають я за державним (регіональним) замовленням. Відповідно до цього були 
пред тавлені від факультетів оновлені  пи ки з допризначеними  типендіями на 2, 3, 4 кур ах 
ОР «Бакалавр» та 2 року навчання ОР «Магі тр».
Прус Ю. Про термін отримання  типендії.
Шукатка Н.Й. Про отримання  типендії у понеділок 26.09.2017р.

Кусько Г.Д. Зачитала  лужбове подання щодо призначення академічної  типендії  тудентці 4- 
го кур у кафедри ХТ Зеленовій Єлизаветі Юріївні враховуючи ви окий рейтинг (77.69) 
у пішно ті з 1 жовтня 2017 по 31 грудня 2017 у зв’язку із відрахуванням  тудентки 4-го кур у 
кафедри ХТ Добриніної А.Ю.
Голосування : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Враховуючи високий рейтинг успішності призначити академічну
стипендію студентці 4-го курсу кафедри ХТ Зеленовій Єлизаветі Юріївні з   жовтня 20 7
по 3  грудня 20 7.

Кусько Г.Д. Зачитала  лужбове подання про допризначення академічної  типендії на 
факультеті ДПМ з 1.07.2017 по 31.12.2017 р.  тудентам Тара юк І.В. З кур , кафедри 
художнього тек тилю, Запоточна Ю.І. 4 кур , кафедри художнього тек тилю, Багомедова О.Є. 
2 кур , кафедра художньої кераміки, Дендюк К.Ю. 4 кур , кафедра художньої кераміки, 
Шатілов Ю.В. З кур , кафедра художнього дерева.
Голосування: «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: враховуючи результати заліково-екзаменаційної сесії 2-семестру 20 6-20 7
н. р., відповідно до рейтингу призначити академічну стипендію на факультеті ДПМ з
 .07.20 7 по 3 . 2.20 7 р. студентам:
Тарасюк І.В. З курс, кафедри художнього текстилю;
Запоточна Ю.І. 4 курс, кафедри художнього текстилю;
Багомедова О.С. 2 курс, кафедра художньої кераміки;
Дендюк К.Ю. 4 курс, кафедра художньої кераміки;
Шатілов Ю.В. З курс, кафедра художнього дерева.

Шмагало Р.Т. Зачитав  лужбове подання щодо призначення  типендії  туденту 1 кур у ОР 
«Бакалавр» факультету ІТМ Цедуляку Назару Вікторовичу.
Голосування : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: На підставі результатів конкурсного балу призначити стипендію на з
 . 0.20 7 по 3 . 2.20 7 р. студенту   курсу ОР «Бакалавр» факультету ІТМ Цедуляку
Назару Вікторовичу.
Шмагало Р.Т. Зачитав  лужбове подання згідно якого на під таві результатів 2-го  еме тру 
заліково-екзаменаційної  е ії 2016-2017 н. р. та рейтингу допризначити  типендію з 1.07.2017 
по 31.12.2017 р.  тудентам факультету ІТМ  пеціально ті Культурологія,  пеціалізації



Ми тецтвознав тво: Сухоруковій А.О. 2 кур , ОР «Бакалавр», Домбров ькому О.Г. З кур , ОР 
«Бакалавр», Панькевич С.Т. 4 кур , ОР «Бакалавр», Ткачук Б.В. 2 кур  ОР «Магі тр». Також, 
на під таві результатів 2-го  еме тру заліково-екзаменаційної  е ії 2016-2017 н. р. та рейтингу 
призначити  типендію з 1.07.2017 по 31.12.2017 р.  тудентам факультету ІТМ  пеціально ті 
Менеджмент  оціокультурної діяльно ті  пеціалізації Менеджмент ми тецтва Яцко Ю.В. 2 
кур , ОР «Бакалавр», Райнів ькій С.Я. 2 кур , ОР «Магі тр».
Голосування : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів 2-го семестру заліково-екзаменаційної сесії 20 6-
20 7 н. р. та рейтингу призначити стипендію з  .07.20 7 по 3 . 2.20 7 р. студентам
факультету ІТМ спеціальності Культурологія, спеціалізації Мистецтвознавство:
Сухоруковій А.О. 2 курс, ОР «Бакалавр»,
Домбровському О.Г. З курс, ОР «Бакалавр»,
Панькевич С.Т. 4 курс, ОР «Бакалавр»,
Ткачук Б.В. 2 курс ОР «Магістр».
Також, на підставі результатів 2-го семестру заліково-екзаменаційної сесії 20 6-20 7 н. р.
та рейтингу призначити стипендію з  .07.20 7 по 3 . 2.20 7 р. студентам факультету ІТМ
спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності спеціалізації Менеджмент
мистецтва:
Яцко Ю.В. 2 курс, ОР «Бакалавр»,
Райнівській С.Я. 2 курс, ОР «Магістр».

Шумський І.П. Зачитав  лужбове подання про допризначення академічної  типендії 
 тудентам факультету ОМіР, Береговенко Лідії Володимирівні,  тудентці 2 кур у, ОР 
«Бакалавр» кафедри РТМ та Роїку Андгію Володимировичу,  туденту 2-го року навчання 
денної форми навчання за ОР «Магі тр» кафедри МЖ з 01.07.2017 р. до 31.12.2017 р. на 
під таві результатів 2-го  еме тру заліково-екзаменаційної  е ії 2016-2017 н. р.
Голосування : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: призначити з 0 .07.20 7 р. до 3 . 2.20 7 р. академічну стипендію
студентам факультету ОМіР:
Береговенко Лідії Володимирівні, студентці 2 курсу, ОР «Бакалавр» кафедри РТМ;
Роїку Андрію Володимировичу, студенту 2-го року навчання, ОР «Магістр» кафедри

Студницький Р.О. зачитав  лужбове подання про допризначення академічної  типендії 
 тудентам факультету Дизайн Юрчук Софії Андріївні  тудентка 2 кур , ОР «Бакалавр», 
кафедри дизайн інтер’єрів, Тонких Альоні Андрівні  тудентка 4 кур у, ОР «Бакалавр», 
кафедри дизайн інтер’єрів, Неборак Софії-Надії Олек андрівні  тудентка 3 кур у, ОР 
«Бакалавр», кафедри графічного дизайну, Підліце ькому Юрію Тара овичу 4 кур , ОР 
«Бакалавр», кафедра графічного дизайну з 01.07.2017 р. до 31.12.2017 р. на під таві 
результатів 2-го  еме тру заліково-екзаменаційної  е ії 2016-2017 н. р.
Голосування : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: призначити з 0 .07.20 7 р. до 3 . 2.20 7 р. на підставі результатів 2-го
семестру заліково-екзаменаційної сесії 20 6-20 7 н. р. академічну стипендію студентам
факультету Дизайн:
Юрчук Софії Андріївні студентка 2 курс, ОР «Бакалавр», кафедри дизайн інтер’єрів,
Тонких Альоні Андрівні студентка 4 курсу, ОР «Бакалавр», кафедри дизайн інтер’єрів,
Неборак Софії-Надії Олександрівні студентка 3 курсу, ОР «Бакалавр», кафедри
графічного дизайну,
Підліцеському Юрію Тарасовичу 4 курс, ОР «Бакалавр», кафедра графічного дизайну

МЖ.

Голова стипендіальної
комісії, ректор В.В.Одрехівський

Протокол Р.Т.Фур


