
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання стипендіальної комісії 

факультету психології 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

від 05 липня 2017 р. 

 

ПРИСУТНІ: Булах І.С., в. о. декана факультету, доктор психологічних 

наук, професор; Ханецька Т.І., заступник декана з соціально-виховної 

роботи, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психосоматики та 

психологічної реабілітації; Федоренко А.Ф., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної і соціально психології та психотерапії;          

Распутько Ю.В. старший викладач кафедри психосоматики та психологічної 

реабілітації; Волосюк Л.Л., бухгалтер; Плотніцька Я.В., голова студентської 

ради, студентка ІІІ курсу 30 пс групи; Хворостянко Н.А., голова 

студентського профбюро, студентка І курсу магістратури 12 мгпс групи, 

Подгорний В.С., заступник голови студентського профбюро, студент І курсу 

11 пс групи; Антонова А.А., староста, студентка ІІІ курсу 30 пс групи. 

СЛУХАЛИ: про призначення соціальної стипендії студентам факультету 

психології на ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 

року №882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" та 

Положення про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної допомоги 

та заохочень студентам, аспірантам і докторантам НПУ імені 

М.П. Драгоманова, затвердженого на засіданні Вченої ради 26 січня 2017 

року, протокол №6, 

1. Призначити соціальну стипендію з 01 липня 2017 року студентам 
факультету психології: 

а) студентам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків: 

2 курс, спеціальність «Психологія»  

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Масякіна Лідія 

Володимирівна 

21 пс 2000  

2. Пінчук Кароліна 

Андріївна 

20 пс 2000  

4 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Ільєнко Христина 41 пс 2000  



Сергіївна 

2. Процюк Альона 

Миколаївна 

42 пс 2000  

 
 
б) студентам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної 

роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на 
виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону 
України “Про підвищення престижності шахтарської праці” – протягом 
трьох років після здобуття загальної середньої освіти: 

3 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Нестерук Софія 

Віталіївна 

32 пс 1000  

 
 
в) студентам, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до 

закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”: 

2 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Стефанюк Анастасія 

Олександрівна 

21 пс 1000  

3 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Шмарай Анастасія 

Олегівна 

32 пс 1000  

2 курс, магістр, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Болтенков Іван 

Юрійович 

22 мгпс 1000  

 
 
г) студентам із числа дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи: 

3 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Приймак Марина 

Сергіївна 

30 пс 1000 01.08.2017 

2. Субота Катерина 

Олександрівна 

31 пс 1000 01.03.2019 



4 курс, спеціальність «Психологія» 

№ з/п ПІП група Сума стипендії, 

грн. 

Примітка 

1. Карнаушенко 

Олександр 

Андрійович 

40 пс 1000 01.10.2018 

2. Турченко Юлія 

Сергіївна 

41 пс 1000 01.10.2018 

 

Голова комісії 

В.о. декана факультету                                                           проф. І.С. Булах 

 

Заступник декана з  

соціально-виховної роботи,                                                     

кандидат психологічних наук,                                              

доцент кафедри психосоматики  

та психологічної реабілітації                                                доц. Т.І. Ханецька 

 

Кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної і                                                

соціальної психології та психотерапії                            доц. А.Ф. Федоренко 

 

Голова студентської ради                                                        Я.В. Плотніцька 

 

Голова студентського профбюро                                         Н.А. Хворостянко 

 

Заступник голови студентського 

профбюро                                                                                    В.С. Подгорний                                                                           

 

Член студентської ради                                                          А.А. Антонова 

 

Бухгалтер                                                                                     Л.Л. Волосюк 

 

Секретар стипендіальної комісії,  

старший викладач 

кафедри психосоматики                                                                                                             

та психологічної реабілітації                                               Ю.В.Распутько 

 


