МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
_____________________

м. ОДЕСА

№ _________

Про призначення соціальної стипендії
студентам факультету ветеринарної медицини
та біотехнологій
денної форми навчання
спеціальності 204 Технологія виробництва
та переробки продукції тваринництва

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1045
«Деякі питання виплати соціальної стипендії», № 1047 «Про розміри стипендій у
державних та комунальних закладах, наукових установах» та на підставі рішення
стипендіальної комісії (протокол № 12 від _18 грудня 2018р._)
НАКАЗУЮ:
Нарахувати стипендію з “_1 ” січня 2019р. до “_30_” червня 2019р. студентам, які
зазначені у реєстрі № __1_ (додаток 1), на підставі рейтингу успішності студентів 1( за
скороченим терміном навчання) спеціальності 204 - технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва, денної форми навчання, 2018-2019 навчального
року (додаток 2).
В.о. ректора

Ю.Л. Кучеренко

Проректор з правової та господарської роботи

В.М. Ковчук

Бухгалтер

Ю.О. Хаврун

Голова первинної профспілкової організації

І.В. Бойко

Голова студ.ради факультету

І.І. Бойко

Декан

О.С. Ушаков

ДОДАТОК 1
РЕЄСТР № _1_
осіб із числа студентів _1 курсу (за скороченим терміном навчання)__1__ групи,
програми підготовки фахівців освітнього ступеня „ Бакалавр ”
факультет Ветеринарної медицини та біотехнологій
спеціальність 204 (напрям підготовки) „ Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва ”

№

Прізвище, ім’я по-батькові

1 Гусак Микола Анатолійович
Загальна к-ть студентів 1_, Б/с

Декан

№
залікової
книжки

Рейтинг успішності студентів
(за 100-бальною шкалою)
рейтинговий
бал студента
всього
(до 100 балів)

59,6
2360,00 х 1_= 2360,00грн

бал за
навчальні
досягнення
(до 90 балів)

додаткові бали
(до 10 балів)

18053

Розмір
академічної
стипендії

Розмір
соціальної
стипендії
2360

Всього 2360,00грн.

О.С. Ушаков

ДОДАТОК 2
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання стипендіальної комісії №__12__ від 18_ грудня 2018_
Рейтинг
успішності студентів __1 курсу( за скороченим терміном навчання)
спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва____________
денної форми навчання за результатами
першого (другого) семестру 2018-2019 навчального року,
складений на підставі успішності вступного конкурсного балу
Рейтинг успішності студентів
(за 100-бальною шкалою)
бал за
рейтинговий
№
Наявність
навчальні додатков
№
Прізвище, ім’я по-батькові залікової бал студента
пільг
досягненн і бали
всього
книжки
(які саме)
я
(до 10
(до 100
(до 90
балів)
балів)
балів)
Студенти, які навчаються за державним замовленням
59,6
сирота
1 Гусак Микола Анатолійович
18053
67,2
2 Колесник Іван Олександрович
18054
73,1
3 Мельник Оксана Вікторівна
18056
Притуляк Анастасія
69,7
4
18057
Володимирівна
77,1
5 Чиж Дмитро Олегович
18059
62,6
6 Швець Яна Андріївна
18060
Студенти, які навчаються за контрактом
60,0
сирота
7 Білан Олексій Юрійович
18051
59,5
8 Гнатишак Ірина Віталіївна
18055
Церковний Федір
55,0
9
18058
Володимирович
* - у рейтингу успішності зазначаються всі (100 %) студентів кожного курсу, спеціальності чи
напряму підготовки в алфавітному порядку.
Рейтинг успішності студентів складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму
підготовки окремо.
Голова стипендіальної комісії
Секретар

Ю.Л. Кучеренко
Ю.О. Біла

