
рейтинговий список
студентiв IV курсУ Вiдокремлецого структурного пiдроздiлУ

"Фаховий екоцомiчний коледж двнЗ " кнЕУ iMeHi Вадима Гетьмана''
рекомандованих на призцачення стипендi[ за спецiальцостями :

05 1 "EKoHoMiKa", 071 "облiк i оподаткування", о72 "Фiнанси, банкiвська
справа та страхування", 07З "Менеджмент", о75 "Маркетинг", 076 ''Пiдприем-

ництв.о, торгiвля та бiржова дiяльнiсть", якi навчаються за рахунок коштiв
державного бюджету, за резулътатами навч€tльних досягнень з кожноi

диспиплiни у шостому ceMecTpi 2021-2022 навчеrьного troкr-.*
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Прiзвище, iм'я по батьковi
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Кириленко Вiталiй
Сергiйович 4,00 4,00 073 "Менеджмент" зм-020

9
}кемOровський .Щенис
Сергiйович 4,00

a
4,00 073 "Менеджмент'' зм-020

10 Слон Щар'я Валентинiвна 3,80 3,80 073 "Менеджмент'' зм-020

1l
Слотвiнський Щенис
Вадимович 3,60 3,60 073 "Менеджмент" зм-020

l2 ГIолiпlук Артем Олегович 3,50 3,50 073 "Менеджмент" зм-020

13
Jарицький.Микита. Олексан
црови

3,40 3,40 073 "Менеджмент'' зм-020 Соцiальна
пiльга

14
Орлов Олександр
дмджадович 3,40 3,40 07З "Менеджмент" зм-020 Соцiiльна

шльга
l5 Мельник HiKiTa Сергiйович 3,20 3,20 073 "Менеджмент'' зм-020

lб Вишняк Яна ЮрiiЪна 3,10 3,10 073 "Менеджйент'' зм-020 соцiальна
пiльга
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Степанчук,Щарiя
элексанлоiвна 0;20

5,00 зм_020

-f 4,60 ,3_М._020

4 ',4;za_, 4,20 ,.3_М.о_20,:..
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*Лiмiт стипендiантiв IV курсу за результатами семестрового коцтролю становить
437о (рiшення педагогiчноi ради Протокол ЛЬ9 вiд 30.06.2022 року).
Кiлькiсть сryдентiв-бюджетникiв IVкурсу - 18 осiб.
Число стипендiантiв - 7 сryдентiв.
сryдентио якi мали академiчнi заборгованостi не включенi у рейтинговi списки.
ПiДСТаВа: ПОСТШrова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи "Про внесенняЪмiн до порядку
призначення i виплати стипендiй" Jt1256 вiд02.12.2021 року; Порядок призначення i
виплати стипендiй в ВСП "Фаховий економiчний коледж двнЗ "кнЕУ iMeHi Вадима
ГеТЬМаНа" (Затвердженого педtгогiчною радою Протокол Nч 3 вiд 21.I2.202lроку)

rrризначення i виплати стипендiй'' сiчня 2022 року.
Голова стипендiальноi KoMicii
Секретар стипендiально[ KoMicii

|7 Гончарук Аrпон Сергiйович 3,00 3,00 073 "Менеджмеrrт" зм-020

l8 Рябчiков Кiрiл Романович 3,00 3,00 073 "Менеджмент" зм-020


