
   

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
 

 

Н А К А З 
 
«21» серпня 2020 р.           м.Сєвєродонецьк    № 143/1-01 

 
 

Про призначення стипендіальних комісій 

університету та факультетів/інститутів 
 

 

Відповідно до п.5 Постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1050 для вирішення питань щодо 

призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), 

надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній і науковій діяльності: 

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Створити стипендіальну комісію університету у складі: 

Поркуян Ольга Вікторівна, ректор  Голова стипендіальної комісії; 

Марченко Дмитро Миколайович, перший проректор – заступник Голови 

стипендіальної комісії. 

Члени комісії: 

Бєлоусова Любов Іванівна  - головний бухгалтер; 

Арсентьєва Олена Сергіївна – декан юридичного факультету; 

Івченко Євген Анатолійович – в.о. директора навчально-наукового інституту 

економіки і управління;  

Кудрявцев Сергій Олександрович – декан факультету інженерії; 

Кузьменко Сергій Валентинович – директор навчально-наукового інституту 

транспорту і логістики;  

Козьменко Олена Іванівна – в.о. директора навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин; 

Митрохін Сергій Олександрович – декан факультету інформаційних технологій та 

електроніки; 

Федорова Олена Вікторівна – декан факультету гуманітарних наук, психології та 

педагогіки; 

Севостьянов Антон Дмитрович  - Голова Студентської ради університету;  

Сопільник Інна Олексіївна -  Перший заступник Голови Студентської ради 

університету; 

Лащініна Анна Володимирівна – Голова Студентської ради навчально-наукового 

інституту транспорту і будівництва; 



   

Волощенко Інна Сергіївна – Голова Студентської ради факультету гуманітарних наук, 

психології та педагогіки; 

Чернікова Олена Миколаївна – Голова Студентської ради факультету інженерії; 

Шеремет Анастасія Олександрівна – Голова Студентської ради навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин; 

Іванова Єлизавета Віталіївна – Голова Студентської ради факультету інформаційних 

технологій та електроніки; 

Сап’янова Анна Олександрівна – Голова Студентської ради юридичного факультету; 

Бикова Анастасія Олександрівна – Голова Студентської ради навчально-наукового 

інституту економіки та управління. 

Гоженко Анастасія Володимирівна – секретар стипендіальної комісії університету. 

2. Створити стипендіальну комісію навчально-наукового інституту економіки та 

управління у складі: 

Івченко Євген Анатолійович, в.о. директора навчально-наукового інституту - Голова 

стипендіальної комісії. 

Члени комісії: 

Тищенко Володимир Валентинович – заступник директора навчально-наукового 

інституту з навчально-методичної роботи; 

Бучнєв Максим Михайлович – заступник директора навчально-наукового інституту з 

навчально-виховної роботи; 

Клюс Юлія Ігорівна – зав. кафедрою обліку і оподаткування; 

Костирко Лідія Андріївна – зав. кафедрою фінансів і банківської справи; 

Овчаренко Євгеній Іванович -  зав. кафедрою публічного управління, менеджменту і 

маркетингу; 

Семененко Інна Максимівна -  зав.  кафедрою економіки і підприємництва; 

Гумнєнкова Ю. О. – здобувач вищої освіти гр. МЕН-19д; 

Шемякіна К. А. - здобувач  вищої  освіти гр. ООП-19д;  

Юр’єва К. С. – здобувач  вищої освіти гр. ФКР-19д;  

Лисак Д. В. - здобувач вищої освіти гр. ООП-20д;  

Сергієнко Є. І. - здобувач вищої освіти гр. ЕК-20д;  

Бикова А. О. - здобувач вищої освіти гр. ЕК-19д;  

Минка С. О. - здобувач вищої освіти гр. ООП-18д; 

Секретар комісії: 

Васильєва М. В. – фахівець деканату навчально-наукового інституту. 

3. Створити стипендіальну комісію навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин  у складі: 

Козьменко Олена Іванівна, в. о. директора навчально-наукового інституту - Голова 

стипендіальної комісії. 

Члени комісії: 

Зеленко Олена Олександрівна – в. о. заступника директора навчально-наукового 

інституту; 

Д’яченко Юрій Юрійович - зав. кафедрою міжнародної економіки і туризму;  

Рудницька Наталія Миколаївна – в. о. зав. кафедри германо - романської філології та 

перекладу; 

Павлова Людмила Ісмаілівна - зав. кафедрою політології та міжнародних відносин; 

Літвінова О. В. – здобувач вищої освіти гр. ТУ-18д; 

Ткаченко С.Г. – здобувач вищої освіти гр.АМП-18д; 

Шаталін В. Д. – здобувач вищої освіти гр. МВ-18д; 

Михальова Г. С. – здобувач вищої освіти гр. ГРС-18д; 

Ракитянська А.В. – здобувач вищої освіти гр. МЕВ-18д; 



   

Секретар комісії: 

Огар Альона Валеріївна – секретар деканату навчально-наукового інституту. 

4. Створити стипендіальну комісію навчально-наукового інституту транспорту і 

будівництва  у складі: 

Кузьменко Сергій Валентинович,  директор навчально-наукового інституту - Голова 

стипендіальної комісії. 

Члени комісії:  

Симонов Сергій Ігорович – доцент кафедри архітектури і містобудування;  

Клюєв Сергій Олександрович – доцент кафедри ЛУБРТ; 

Климаш Андрій Олександрович - доцент кафедри ЗАТПТМ; 

Шпарбер Марина Євгенівна – старший викладач кафедри БУПП;  

Вітковський В. М. – здобувач вищої освіти гр. МБГ -17д; 

Горжий П. Р. - здобувач вищої освіти гр. АТ-17д; 

Пшеничний С. С. - здобувач вищої освіти гр. ОПАТ-17д. 

5. Створити стипендіальну комісію юридичного факультету  у складі: 

Арсентьєва Олена Сергіївна, декан факультету – Голова стипендіальної комісії 

Члени комісії: 

Сапицька Олена Миколаївна – доц. кафедри історії та археології; 

Котова Любов Вячеславна – доц. кафедри правознавства; 

Сілютіна Ірина Миколаївна. – зав. кафедрою філософії, культурології та інформаційної 

діяльності; 

Гніденко Вікторія Ігорівна – ас. кафедри правознавства; 

Гуркіна В. В. – здобувач вищої освіти; 

Малмигіна Є. А. – здобувач вищої освіти; 

Жеребят’єв Д. С. – здобувач вищої освіти; 

Сап’янова А. О. - здобувач вищої освіти; 

Тітов Б. Б. - здобувач вищої освіти; 

6. Створити стипендіальну комісію факультету  інформаційних технологій та 

електроніки  у складі: 

Митрохін Сергій Олександрович, декан факультету – Голова стипендіальної комісії; 

Іванов Віталій Геннадійович, в. о. заступника декана з навчально-методичної роботи – 

заступник голови комісії 

Члени комісії: 

Сотнікова Тетяна Геннадіївна, в. о. заступника декана з навчально-виховної роботи; 

Банда Софія Іванівна, диспетчер факультету; 

Задорожня Надія Петрівна, секретар факультету; 

Вардюкевич Анастасія Андріївна, диспетчер факультету; 

Бандурко Ілля Олексійович - здобувач вищої освіти гр. ІПЗ-20д;  

Вардюкевич Артем Андрійович – здобувач вищої освіти гр. КІ-20д;  

Давиденко Кристина Олексіївна – здобувач вищої освіти гр. ЕЛ-19бд; 

Есмонт Катерина Олександрівна – здобувач вищої освіти гр. КН-19д; 

Жиров Максим Андрійович – здобувач вищої освіти гр. АТП-19д; 

Секретар комісії: 

Іванова Єлизавета Віталіївна – здобувач вищої освіти гр. ІПЗ-18д. 

7. Створити стипендіальну комісію факультету  інженерії  у складі: 

Кудрявцев Сергій Олександрович, декан факультету – Голова стипендіальної комісії 

Члени комісії: 

Тарасов Вадим Юрійович – заступник декана з навчально-виховної роботи ; 

Мелконова Інна Вікторівна – заступник декана навчально-методичної роботи ; 

Заіка Раїса Григорівна – заступник декана з навчально-методичної роботи; 



   

Севостьянов А.Д. – голова студентської ради факультету; 

Марчук М.О. – здобувач вищої освіти гр. ПМЕ-17д; 

Гуртовий В.І. – здобувач вищої освіти гр. Гір-18дс;  

Сухаревська А.М. – здобувач вищої освіти гр. ЕЕ-17да;   

Мякота В.В. – здобувач вищої освіти гр. ХТ-17д; 

Вішталюк О.І. – здобувач вищої освіти гр. ПЕО-18д; 

Секретар комісії: 

Кухаренко Алеся Петрівна – диспетчер факультету. 

8. Створити стипендіальну комісію факультету гуманітарних наук, психології та 

педагогіки  у складі: 

Федорова Олена Вікторівна, декан факультету – Голова стипендіальної комісії 

Члени комісії: 

Сопільник І. О. – диспетчер факультету; 

Ганускова О. О. – здобувач вищої освіти гр. СР-19д;  

Лєбєдь М. В. - здобувач вищої освіти гр. ПС-19д; 

Волощенко І. С. – здобувач вищої освіти гр.. ПС-202д. 

9. Створити стипендіальну комісію ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) у складі: 

Андреєв П.Ю., директор інституту – Голова стипендіальної комісії 

Члени комісії: 

Костенко Т.В. – головний бухгалтер; 

Панова Н.М. – провідний юрисконсульт; 

Дубовой О.В. – керівник з виховної роботи; 

Кременчук А.А. – здобувач вищої освіти гр. ТД-17б; 

Лахова В.Р. - здобувач вищої освіти гр. ТД-17б; 

Цибульський М.О. - здобувач вищої освіти гр. ІД-19; 

Сюсюкало С.Г. - здобувач вищої освіти гр. ТД-19; 

Кравченко Н.М. - здобувач вищої освіти гр. ТД-79; 

Бондаренко Б.Є. - здобувач вищої освіти гр. МД-18с; 

Секретар комісії: 

Ісаєнко І.П. – начальник НМВ. 

10. Начальнику ВДО довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів та 

осіб, позначених у цьому наказі. 

11. Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора Марченка Д.М.  


