
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № 4 _ _  від «д £ /» Щ  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу; Олена 
Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; Галина 
Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи 
М ЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ___________2021/2022 н.р.__________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1 курсом освітнього ступеня______________магістр_____________
спеціальності (напряму підготовки) _______________________ 292 Міжнародні економічні відносини_________________ гр. МЕВ-21дм_______________________
освітньої програми (спеціалізації) ____________________________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 1_



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ № І * .  від «.< & (» [ / /  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу; 
Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; 
Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - 
староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _______ 2021/2022 н.р._______
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1 курсом освітного ступеня__________ магістр_________
спеціальності (напряму підготовки) _______________________________ 242 Туризм_________________гр. ТУ-21дм_______________________________
освітньої програми (спеціалізації) _____________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням |2 |



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ №  від « a » c t L  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу; 
Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; 
Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМ П-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - 
староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _______ 2021/2022 н.р._______
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1 курсом освітного ступеня__________ магістр__________
спеціальності (напряму підготовки) __________________________ 015 Професійна освіта__________________ гр. ПОЦТ-21дм__________________________
освітньої програми (спеціалізації) _________________________________________ 015.39 Цифрові технології_________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням J_____________



ПРОТОКОЛ № Ц  від «J / » С и  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи 
ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ____________2021/2022___________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1 курсом освітнього ступеня____________ бакалавр___________
спеціальності (напряму підготовки) ______________________________052 Політологія_______________ гр. ПОЛ-2ІД_____________________________
освітньої програми (спеціалізації)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [5



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № ВІД « с М » 0 *  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька-завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ________ 2021/2022 н.р.________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за
спеціальності (напряму підготовки) ________________
освітньої програми (спеціалізації) ________________

1 курсом
292 Міжнародні економічні відносний

семестру
освітнього ступеня ________

гр. МЕВ-2ІД
бакалавр

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [4~



М ІН ІСТЕРСТВО  О СВ ІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХ ІДНОУКРАЇНСЬКИЙ Н А ЦІОНАЛЬНИЙ У Н ІВЕРСИ ТЕТ ІМ ЕНІ ВОЛОДИМ ИРА ДАЛЯ

Ф А КУЛЬТЕТ М ІЖ НАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № від » О і  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька- завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу; 
Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; 
Гапина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - 
староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ________ 2021/2022 н.р.________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1_________  освітнього ступеня __________ бакалавр__________
спеціальності (напряму підготовки) ______________________ 241 Готельно-ресторанна справа____________ гр. ГРС-2ІД______________________
освітньої програми (спеціалізації) ________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням \3_



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № ^  від «(М  » 0 {  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _________2021/2022 н.р._____
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за ______1______курсом освітнього ступеня ___________бакалавр_______
спеціальності (напряму підготовки) _______________________________________ 242 Туризм________________ гр. ТУ-2ІД___________________________________
освітньої програми (спеціалізації) ________________________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 3_



СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ № <■/ в і д « а ^ » 0 /  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо- 
романської філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова 
- завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста 
групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи 
ТУ-18д
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього 
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 1 курсом
спеціальності (напряму підготовки) _______________________ 035 Філологія______
освітньої програми (спеціалізації)

семестру 
освітного ступеня

2021/2022 н.р.
бакалавр

гр. АМП-2ІД
________ 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)перша-англійська

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 14
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Вагові коефіцієнти (!Чі) ГИІ

' • • 3 3 3 3 15
Показник Показник

навчальних позанавчальної Рейтинговий бал
досягнень активності (К)

(Кн) №п)

І Бутко Ксенія Михайлівна 88 97 93 91 93 90 95
92,33 25,00 85,60

2 Корецька Вікторія Сергіївна 85 87 92 92 82 91 95 89,60 21,00 82,74

3 Антіпіна Віра Ігорівна 90 80 91 80 90 91 95 88,60 17,00 81,44

4 Горгадзе Еліна Аміранівна 86 88 92 73 90 86 85 84,53 30,00 79,08

5 Гузенко Анастасія Олексіївна 90 90 92 60 81 90 85 81,33 30,00 76,20

6 Ільяшов Артемій Віталійович 83 87 92 76 81 86 * 90 84,07 3,00 75,96

7 Волкова Юлія Олександрівна 80 90 90 63 90 78 92 81,93 6,00 74,34

8 Онищенко Яна Романівна 77 80 90 62 70 . 88 65 73,47 18,00 67,92

9 Домбровська Вікторія Олегівна 82 84 90 60 * 74 64 90 74,67 0,00 67,20

10 Нечволод Анастасія Леонідівна 74 83 91 60 65 88 60 71,13 13,00 65,32

11 Чістова Ліна Георгіївна 91 93 88 64 74 88 35 70,33 0,00 63,30

12 Олійников Всеволод Олександрович 60 60 80 38 34 60 35 46,73 0,00 42,06

ІЗ Попова Лілія Андріївну 60 10 6,00 0,00 5,40

14 Богданова Наталі^Л0ривна 10 2,00 0,00 1,80

О. Козьменко Секретар комісії

С.Ткаченко 

Ракитянська

А. Огар

Г. Михальова

О. Літвінова



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ № у  від « у  2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михапьова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії весняного осіннього ______ 2021/2022 н.р.______
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 2 курсом освітного ступеня ________ бакалавр________
спеціальності (напряму підготовки) ______________________ 035 Філологія________________ гр. АМП-20д______________________
освітньої програми (спеціалізації) ________035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)перша-англійська________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням |9 [

Дем’яненко Микита Володимирович

Голова комісії

С.Ткаченко

Козьменко
Члени

■аМ̂ н.Рудницька

Л.Павлова Ракитянська



ПРОТОКОЛ №  40_ від У.М  » 0 /  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _____________2021/2022__________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за _____ 2_____ курсом освітнього ступеня_______
спеціальності (напряму підготовки) ___________ 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії________
освітньої програми (спеціалізації-) _________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

бакалавр
гр. МВ-20д

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № від «'/<7 » 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Натапія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михапьова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ____________2021/2022__________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за _____ 2_____курсом освітнього ступеня____________бакалавр__________
спеціальності (напряму підготовки) ________________________________ 052 Політологія_______________ гр. ПОЛ-2Рд_______________________________
освітньої програми (спеціалізації) _________________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [5



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № {£/_  від « ^ »  У і 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в. о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Руднинька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ________ 2021/2022 и.р.
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за _____2 курсом освітнього ступеня __________ бакалавр______
спеціальності (напряму підготовки) _____________________________________ 242 Туризм________________ гр. ТУ-20д_________________________________
освітньої програми (спеціалізації) _____________________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [_4



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № ± 0 _  від « п о /» ( X  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи ГРС- 
18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: АльонаОгар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії весняного______ семестру ________2021/2022 н.р.________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 2 освітнього ступеня __________бакалавр__________
спеціальності (напряму підготовки) _______________ 292 Міжнародні економічні відносини_______________ гр. МЕВ-20д_______________
освітньої програми (спеціалізації) _____________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [5_
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№ П.І.Б. Оцінки за дисциплінами (Оі)
Показник

навчальних
досягнень

...

Показник 
позанавчальної 

активності 
<Кп> _

Рейтинговий бал
(К)

І Дашковська Дар'я Андріївна 99 90 90 90 90 95 90 90 91,50 51,00 87,45

2 Токарев Мирослав Віталійович 99 92 95 93 90 9 І 95 90 92,50 33,00 86,55

3 Васильєв Всеволод Вікторович 74 90 95 88 82 85 94 82 86,00 15,00 78,90

4 Григоренко Катерина Андріївна 94 92 95 9І 86 85 86 78 86,13 0,00 77,51

5 Калина Іван Володимирович 75 82 90 88 76 , 80 64 70 75,31 0,00------ 1------- 67,78

Члени комісії:

Ю. Д'яченко

І__ (). Зеленко

£! Шевченко

Рудницька 

Л.Павлова

Секретар комісії

С.Ткаченко

Ракитянська

Г. Михальова

О.Літвінова



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ШДНОСИН
ПРОТОКОЛ № ч п  від 2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Натапія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу; 
Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та міжнародних відносин; 
Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михапьова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - 
староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _________ 2021/2022 н.р._________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 2____________ курсом освітнього ступеня ___________бакалавр___________
спеціальності (напряму підготовки) ________________________ 241 Готельно-ресторанна справа_____________ гр. ГРС-20д________________________
освітньої програми (спеціалізації) ________________________________________________________________________________________ _

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням |б |



ПРОТОКОЛ № / І Ї  від «0^7 » 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи 
ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ____________2021/2022 н.р.__________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 3 курсом освітнього ступеня______________бакалавр____________
спеціальності (напряму підготовки) ____________________ 292 Міжнародні економічні відносний________________ гр. МЕВ-19д___________________
освітньої програми (спеціалізації) ________________________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [4



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПЮТОКОЛ № І '6  від « д у  » у  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Натапія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології та 
перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології та 
міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста групи 
ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру _______ 2021/2022 н.р._______
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 3 курсом освітного ступеня_________ бакалавр_________
спеціальності (напряму підготовки) _________________________ 035 Філологія_________________гр. АМП-19д_________________________
освітньої програми (спеціалізації) _________ 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)перша-англійська_________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 111 |
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Вагові кое< нцієнти (Мі) ІІЧі
1 | 1 | 3 1 3 3 1 1 11

№ П.І.Б. О цінки за дисциплінами (Оі)

Показник
навчальних
досягнень

№н)

Показник
позанавчальної

активності
<«П )

Рейтинговий бал
<ю

1
Череменко Наталі я Олександрівна

87 90 88 90 90
89,18 35,00

83,76

2
Поджара Єлизавета Володимирівна 90 90 90 92 92

91,09 17,00
83,68

3 І Іагорна Олександра Андріївна 80 85 82 94 87 86,73 30,00 81,05
4 Дробина Анастасія Сергіївна 82 85 84 82 87 84,18 0,00 75,76
5 Жовтюк Ілля Євгенович 74 90 67 86 87 80,36 0,00 72,33
6 Гриньова Світлана Юріївна 80 81 78 75 86 79,82 0,00 71,84

7
Щербаков Микита Олександрович

74 95 60 91 85
79,73 0,00

71,75
8 Косогор Богдан Тарасович 80 87 60 84 •* 82 76,82 0,00 69,14
9 Подрябінкіна Олеся Геннадіївна 74 76 60 78 80 73,09 0,00 65,78
10 Буряк Данило Олегович 74 81 67 76 68 71,64 0,00 64,47
11 Оніпко Олексій Юрі/Й^ич 0,00 0,00 0,00

Голова комісіїГ **2  ̂ О. Козьменко Секретар комісії ^ ^  Огар



ПРОТОКОЛ № £ £ _  від «( & / » $ 7  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко- в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка 
кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, 
Ганна М ихальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії 
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за
спеціальності (напряму підготовки) _______________________
освітньої програми (спеціалізації) _______________________

О С ІН Н Ь О Г О

курсом
052 Політологія

семестру 
освітнього ступеня 

гр. ПОЛ-19д

2021/2022 н.р.
бакалавр

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [3_

Назви дисциплін

і І і І з І Т
Вагові коефіцієнти (Ni) І Ni

11

JV» П.І.Б. Оцінки за дисциплінами (Оі)

Показник
навчальних
досягнень

( R h )

Показник 
по »«навчальної 

активності
(Rn)

Рейтинговий бал
(R)

Матушкін Владислав Іванович 80 85 92 90 89,45 0,00 80,51
Руденко Ірина Олексіївна 80 80 70 75 74 74,27 0,00 66,85
Гриньова Вікторія Qepr іївна 80 67 70 71,27 0,00 64,15

Голова комісії 
Член« комісії

О. Козьменко

н Рудницька 

Л.Павлова

С.Ткаченко

А. Ракитянська

Г. Михальова

О.Літвінова



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № п  від «ж ? » &1 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка 
кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна 
Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру 2021/2022 н.р.
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 3 курсом освітнього ступеня бакалавр
спеціальності (напряму підготовки) ______________________ 241 Готельно-ресторанна справа_____________ гр. ГРС-19д_____________________
освітньої програми (спеціалізації)

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням |Т



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕШ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № від щ Ц  » С 4  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка 
кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна 
Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ________ 2021/2022 н.р.______
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 3 курсо» освітнього ступеня __________ бакалавр________
спеціальності (напряму підготовки) ___________________________________ 242 Туризм ____________ гр. ТУ-19д________________________________
освітньої програми (спеціалізації-) ________________________________________________________________________________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 2



МІШСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРО ДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № $£ )_  від « Ж  О і 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології 
та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології 
та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста 
групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Аиьона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру 2021/2022 н.р.
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за ______ 3______  курсом освітнього ступеня бакалавр
спеціальності (напряму підготовки) ________ 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії___________ гр. МВ-19д_______
освітньої програми (спеціалізації)

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [2



ПРОТОКОЛ від » О /  2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології 
та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри 
політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - 
староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4 курсом
спеціальності (напряму підготовки) _________________________015 Професійна освіта
освітньої програми (спеціалізації) _______________________

семестру 
освітного ступеня

2021/2022 навчального року 
_________ бакалавр_________

гр. ПОЛП-18д
015.17 Технологія виробів легкої промисловості

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [2^
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МШІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ від «Â f  » 2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології 
та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри 
політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - 
староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ______2021/2022 н авч альн ою  року_____
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4 курсом освітного ступеня______________ бакалавр_____________
спеціальності (напряму підготовки) ________________________015 Професійна освіта_________________гр. ПОКТ-18д_______________________
освітньої програми (спеціалізації) ___________________________________ 015.10 Комп'ю терні технології_______________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ №<7^3 від 2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської філології 
та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри політології 
та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова - староста 
групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру ______2021/2022 навчального року_____
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4 курсом освітного ступеня______________ бакалавр______________
спеціальності (напряму підготовки) _________________________ 015 Професійна освіта_________________гр. ПОМ-18д_________________________
освітньої програми (спеціалізації) ______________________________________ 015.11 Машинобудування______________________________________

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [з



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОТОКОЛ № від <<<Ж>> О і 2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Наталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка 
кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, 
Ганна Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру 2021/2022 навчального року
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4
спеціальності (напряму підготовки) _____________
освітньої програми (спеціалізації-) _____________

курсом
семестру 

освітнього ступеня бакалавр
292 Міжнародні економічні відносини гр. МЕВ-18д

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням

Н азви дисциплін

Вагові коефіцієнти (№)
0 І І І З І З І З

І  N1
14

№ П.І.Б. О цінки за дисциплінами (Оі)

Показник
навчальних
досягнень

___Шіі)__

Показник
позанавчальної

активності
___ Шп)___

Рейтинговий бал 
№

Ракитянська Анастасія 
Володимирівна_______ 95 92 94 « 94 90 90 95

92,57
3,00 83,61

2 Коротун Анастасія Дмитрівна 75 74 90 85 75 88 92 84,64 0,00 76,18

Голова комісіїісії О. Козьменко Секретар комісії

Ю. Д'яченко 

ОсЗеленко 

іченко

Н.Рудницька 

Л.Павлова

.Ткаченко 

А. Ракитянська

Огар

. Михальова 

О.Літвінова



ПРОТОКОЛ № < К_ від « сн Г » (М  2022 р. 
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д'яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; І Іаталія Рудницька -  завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка кафедри 
політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна Михальова 
- староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру __________ 2021/2022 навчального року__________
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4_______ курсом освітнього ступеня __________ бакалавр_________
спеціальності (напряму підготовки) _______________________241 Готельно-ресторанна справа______________гр. ГРС-18д______________________
освітньої програми (спеціалізації) ______________________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням [2



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОТОКОЛ № від « 2022 р.
засідання стипендіальної комісії факультету

Комісія у складі:
голова комісії: Олена Козьменко -  в.о. декана факультету міжнародних відносин;
члени комісії: Юрій Д’яченко -завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму; Натапія Рудницька- завідувачка кафедри германо-романської 
філології та перекладу; Олена Зеленко - в.о. заступника декана, доцент кафедри міжнародної економіки і туризму; Людмила Павлова - завідувачка 
кафедри політології та міжнародних відносин; Галина Шевченко - завідувачка кафедри педагогіки; Світлана Ткаченко - староста групи АМП-18д, Ганна 
Михальова - староста групи ГРС-18д; Анастасія Ракитянська - староста групи МЕВ-18д; Ольга Літвінова - староста групи ТУ-18д 
секретар комісії: Альона Огар - секретар факультету міжнародних відносин

розглянула стан успішності за результатами заліково-екзаменаційної сесії осіннього 
та ухвалила (одноголосно) затвердити рейтинговий список за 4 курсом
спеціальності (напряму підготовки) _____________________________035 Філологія
освітньої програми (спеціалізації)

семестру 
освітного ступеня

2021/2022 навчального року 
_________ бакалавр_________

гр. АМП-18д
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

Кількість осіб що навчаються за денною формою навчання за державним замовленням 111




