
ДОДАТОК 1 

РЕЄСТР № _1_ 

осіб із числа студентів __1__ курсу, _3_ групи, 

програми підготовки фахівців освітнього ступеня „___бакалавр___” 

факультет ___Агробіотехнологічний__ 

спеціальність „__203 – Садівництво та виноградарство__” 

 

№ Прізвище, імя по-батькові 

№ 

залікової 

книжки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) Розмір 

академічної 

стипендії 

Розмір 

соціальної 

стипендії 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за 

навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові бали 

(до 10 балів) 

1 Шлапацький Дмитро Володимирович 195461444 78,96 68,96 10 1300 - 

 

Загальна к-ть студентів  1_,   Б/с __1300,00 х1_= 1300,00грн.,  Всього 1300,00грн. 

 

                                     

                                      



ДОДАТОК 2  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання стипендіальної комісії №__12__ від _30 грудня 2019р_ 

Рейтинг 

успішності студентів __1___ курсу 

спеціальності ___203_- Садівництво та виноградарство___ 

денної форми навчання за результатами 

 першого семестру 2019-2020 навчального року  

№ Прізвище, імя по-батькові 
№ 

заліковоїкнижки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) 
Наявність 

пільг 

(які саме) 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 

балів) 

бал за навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові 

бали 

(до 10 балів) 

Студенти, які навчаються за державним замовленням 

1 Мушиков Дмитро Васильович  195605721 62,1 62,1 - - 

2 Шлапацький Дмитро Володимирович  195461444 78,96 68,96 10 - 

Студенти, які навчаються за контрактом 

1 Шаріпов Вадим Вадимович 196095058 60,3 60,3 - - 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

РЕЄСТР № _1_ 

осіб із числа студентів __3__ курсу, __СВ__ групи, 

програми підготовки фахівців освітнього ступеня „___бакалавр___” 

факультет ___Агробіотехнологічний__ 

203 –Садівництво та виноградарство __” 

 

№ Прізвище, імя по-батькові 

№ 

залікової 

книжки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) Розмір 

академічної 

стипендії 

Розмір 

соціальної 

стипендії 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за 

навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові бали 

(до 10 балів) 

1 Проненко Олена Анатоліївна  172797602 78,01 68,01 10 1300,00 - 

 

Загальна к-ть студентів  1_,   Б/с __1300,00 х 1_= 1300,00грн., Всього 1300,00грн. 

 

 

                                     

                                      



ДОДАТОК 2  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання стипендіальної комісії №__12__ від _30 грудня 2019р. 

Рейтинг 

успішності студентів __3___ курсу 

спеціальності ___203 –Садівництво та виноградарство ____ 

денної форми навчання за результатами 

 першого семестру 2019-2020 навчального року,  

№ Прізвище, імя по-батькові 
№ 

заліковоїкнижки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) 
Наявність пільг 

(які саме) 
рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові 

бали 

(до 10 балів) 

Студенти, які навчаються за державним замовленням 

1 Проненко Олена Анатоліївна  172797602 78,01 68,01 10 - 

2 Радченко Дар’я Дмитрівна  1731176506 24,62 24,62 - - 

Студенти, які навчаються за контрактом 

1 Андріященко Максим Олександрович 173280725 42,36 42,36 - - 

 Балжі Денис Юрійович  190301 4,2 4,2 -  

 Вергелес Іван Іванович  195636968 32,14 32,14 -  

 Філоненко Олександр Олександрович 172417631 61,45 61,45 -  

 

 



ДОДАТОК 1 

РЕЄСТР № _1_ 

осіб із числа студентів __4__ курсу, __Св__ групи, 

програми підготовки фахівців освітнього ступеня „___бакалавр___” 

факультет ___Агробіотехнологічний__ 

спеціальність  „__203 – Садівництво та виноградарство __” 

 

№ Прізвище, імя по-батькові 

№ 

залікової 

книжки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) Розмір 

академічної 

стипендії 

Розмір 

соціальної 

стипендії 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за 

навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові бали 

(до 10 балів) 

1 Шаріпова Катерина Романівна 16110171 70,2 70,2 - 1300 - 

 

Загальна к-ть студентів  1_,   Б/с __1300,00 х 1_= 1300,00грн., Всього 1300,00грн. 

 

 

                                     

                                      



ДОДАТОК 2  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання стипендіальної комісії №__12__ від _30.грудня 2019р._ 

Рейтинг 

успішності студентів __4___ курсу 

спеціальності ___203 – Садівництво та виноградарство ____ 

денної форми навчання за результатами 

 першого семестру 2019-2020 навчального року,  

№ Прізвище, імя по-батькові 

№ 

заліковоїкнижк

и 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) Наявність 

пільг 

(які саме) 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові 

бали 

(до 10 балів) 

Студенти, які навчаються за державним замовленням 

1 Нарусевич Аріна Сергіївна 16210050 58,19 53,19 5 - 

2 Шаріпова Катерина Романівна 16110171 70,2 70,2  - 

 

 



ДОДАТОК 1 

РЕЄСТР № _1_ 

осіб із числа студентів __1__ курсу ( 5 курс), ____ групи, 

програми підготовки фахівців освітнього ступеня „___магістр___” 

факультет ___Агробіотехнологічний__магістр 

спеціальність „__203 – Садівництво та виноградарство __” 

 

№ Прізвище, імя по-батькові 

№ 

залікової 

книжки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) Розмір 

академічної 

стипендії 

Розмір 

соціальної 

стипендії 

рейтинговий 

бал студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за 

навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові бали 

(до 10 балів) 

1 Колосов Віталій Вікторович 196257971 76,27 76,27 - 1300 - 

2 Чабаненко Владислав Ігорович 196258668 84,27 76,27 8 1300 - 

 

Загальна к-ть студентів  2_,   Б/с __1300,00 х 2_= 2600,00грн.,  Всього 2600,00грн. 

 

 

                                     

                                      

                                      



ДОДАТОК 2  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання стипендіальної комісії №__12__ від _30 грудня 2019р._ 

Рейтинг 

успішності студентів __1___ курсу (5 курсу) 

спеціальності ___203 – Садівництво та виноградарство____ 

денної форми навчання за результатами 

першого семестру 2019-2020 навчального року. 

№ Прізвище, імя по-батькові 
№ 

заліковоїкнижки 

Рейтинг успішності студентів 

(за 100-бальною шкалою) 
Наявність пільг 

(які саме) 
рейтинговий бал 

студента 

всього 

(до 100 балів) 

бал за навчальні 

досягнення 

(до 90 балів) 

додаткові 

бали 

(до 10 балів) 

Студенти, які навчаються за державним замовленням 

1 Білоконь Олександр Сергійович 196774518 18,67 18,67   

2 Кобиленко Олена Павлівна 196744754 11,2 11,2 - - 

3 Колосов Віталій Вікторович 196257971 76,27 76,27 - - 

4 Радик Артем Вячеславович 196258302 50,51 50,51 - - 

5 Скалозуб Юрій Олександрович 196695146 50,28 50,28 - - 

6 Чабаненко Владислав Ігорович 196258668 84,27 76,27 8 - 

Студенти, які навчаються за контрактом 

7 Буртненко Костянтин Михайлович  196774563 11,2 11,2 - - 

 

 

 


