НАКАЗ
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м. Київ

Про виплату стипендій
Президента України переможцям
VI Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської
та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
Відповідно до Положення про стипендії Президента України переможцям
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України
від 01 вересня 2011 року № 884, та Указу Президента України від 8 листопада
2016 року № 493 «Про призначення стипендій Президента України переможцям
VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка»
НАКАЗУЮ:
1. Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко В. В.), Національному
центру «Мала академія наук України» (Лісовий О. В.) здійснити оформлення
відповідних документів для виплати стипендій Президента України
переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка за списком згідно з додатком.
2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.)
передбачити фінансування Національному центру «Мала академія наук
У країни» (Лісовий О. В.) для виплати стипендій Президента України щомісяця
протягом року, починаючи з 01 вересня 2016 року до 01 вересня 2017 року, за
рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України у
Державному бюджеті України на 2016 і 2017 роки.
і Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

список
переможців VI Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, яким призначена стипендія
Президента України
№

Прізвище,
ім’я стипендіата

Місце навчання
стипендіата
у 2015-2016 н. р.

Місце навчання
стипендіата
у 2016-2017 н. р.

1.

Бабік Софія

учениця 8 класу
Рафалівської
загальноосвітньої школи
ІІ-ІІІ ступенів
Володимирецької
районної ради
Рівненської області

учениця 9 класу
Рафалівської
загальноосвітньої школи
ІІ-ІІІ ступенів
Володимирецької
районної ради
Рівненської області

2.

Безкоровайна Анна

студентка Вищого
державного навчального
закладу України
«Українська медична
стоматологічна
академія»

студентка Вищого
державного навчального
закладу України
«Українська медична
стоматологічна
академія»

3.

Безщасний Сергій

учень 5 класу
Червонокостянтинівської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області

учень 6 класу
Червонокостянтинівської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області

4.

Бих Оксана

учениця
Тернопільського вищого
професійного училища
№ 4 імені Михайла
Паращука

студентка
Т ернопільського
національного
технічного університету
імені Івана Пулюя

Червоноградської
міської ради Львівської
області

.-ЛЬНООСШТНЬОІ школи
1-ІІ1 ступеня № 1
Червоноградської
міської ради Львівської
області
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6.

Вознюк Вероніка

учениця 9 класу закладу
«Середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
ім. М. Коцюбинського
м. Вінниці»

учениця 10 класу
закладу «Середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
ім. М. Коцюбинського
м. Вінниці»

7.

Волощак Ірина

студентка
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана
Франка

студентка
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана
Франка

8.

Г аращук Данііл

учень 10 класу
Хмельницької гімназії
№ 1 імені Володимира
Красицького

учень 11 класу
Хмельницької гімназії
№ 1 імені Володимира
Красицького

9.

Гівчак Ірина

учениця 9 класу
Кропивницької
загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Калуської
районної ради ІваноФранківської області

учениця 10 класу
Кропивницької
загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Калуської
районної ради ІваноФранківської області

10.

Г нот Анна

учениця 5 класу
Долинської
спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів
Долинської районної
ради Івано-Франківської
області

учениця 6 класу
Долинської
спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів
Долинської районної
ради Івано-Франківської
області
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обласне державне
музичне училище
ім. С. Крушельницької»

музичне училище
ім. С. Крушельницької»

о б л асн е держ авне

12.

Добруцький Андрій

курсант Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

курсант Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

13.

Дога Ангеліна

учениця 11 класу
Доманівської
загальноосвітньої школи
І-ІП ступенів № 2
Доманівської районної
ради Миколаївської
області

студентка Національного
транспортного
університету

14.

Дорошенко
Анастасія

учениця 8 класу
Прилуцької гімназії № 5
імені Віктора
Андрійовича Затолокіна
Прилуцької міської ради
Чернігівської області

учениця 9 класу
Прилуцької гімназії № 5
імені Віктора
Андрійовича Затолокіна
Прилуцької міської ради
Чернігівської області

15.

Залевська Ольга

учениця 6 класу
Запорізької гімназії № 6
Запорізької міської ради
Запорізької області

учениця 7 класу
Запорізької гімназії № 6
Запорізької міської ради
Запорізької області

16.

Замковий Ігор

учень 7 класу
комунального закладу
«Партизанська середня
загальноосвітня школа»
Дніпропетровської
районної державної
адміністрації
Дніпропетровської
області

учень 8 класу
комунального закладу
«Партизанська середня
загальноосвітня школа»
Дніпропетровської
районної державної
адміністрації
Дніпропетровської
області
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І-ПІ ступенів
Колінковецької сільської
ради Хотинського
району Чернівецької
області
Калантаенко Натал1я учениця 7 класу
Конотопської гімназії
Конотопської міської
ради Сумської області

1

С і у іМ 'З іи і

Ю р ія Федьковича

учениця 8 класу
Конотопської гімназії
Конотопської міської
ради Сумської області

19.

Юнмова Дар'я

курсант Національного
університету цивільного
захисту України

курсант Національного
університету цивільного
захисту України

20.

Колесник Анна

учениця 5 класу
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 36
ім. Я. Домбровського
м. Житомира

учениця 6 класу
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 36
ім. Я. Домбровського
м. Житомира

21.

Колом1ець Оксана

студентка Вінницького
технічного колледжу

студентка Вінницького
технічного коледжу

22.

Лисевич Анасташя

курсант Львівського
курсант Львівського
державного університету державного університету
безпеки життєдіяльності безпеки життєдіяльності

23.

Литвин Тетяна

студентка Комунального
вищого навчального
закладу «Бериславський
педагогічний коледж
імені
В. Ф. Беньковського»
Херсонської обласної
ради

студентка Комунального
вищого навчального
закладу «Бериславський
педагогічний коледж
імені
В. Ф. Беньковського»
Херсонської обласної
ради

24.

Литвиненко
Катерина

студентка Херсонського
політехнічного коледжу
Одеського
національного
політехнічного
університету

студентка Херсонського
політехнічного коледжу
Одеського
національного
політехнічного
університету
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інтернату з поглибленим
в и в ч е н н я м окремих
предметів Закарпатської
обласної ради

спеціалізованої школиінтернату з поглибленим
вивченням окремих
предметів Закарпатської
обласної ради
студентка Природничогуманітарного коледжу
Державного вищого
навчального закладу
«У жгородський
національний
університет»

26.

Мигалега Лідія

студентка Природничогуманітарного коледжу
Державного вищого
навчального закладу
«У жгородський
національний
університет»

27.

Микитенко Аліна

студентка Ніжинського
студентка Ніжинського
державного університету державного університету
імені Миколи Гоголя
імені Миколи Гоголя

28.

Муран Романа

студентка Державного
вищого навчального
закладу
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя
Стефаника»

студентка Державного
вищого навчального
закладу
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя
Стефаника»

29.

Некроєнко Анна

учениця Державного
професійно-технічного
навчального закладу
«Роменське вище
професійне училище»

учениця Державного
професійно-технічного
навчального закладу
«Роменське вище
професійне училище»

Одижинська
Мирослава

студентка Одеського
національного
економічного
університету

студентка Одеського
національного
економічного
університету

Оніщук Катерина

учениця 9 класу
Миколаївської
спеціалізованої
І-ІІІ ступенів школи
№ 2 2 з поглибленим
вивченням англійської

учениця 10 класу
Миколаївської
спеціалізованої
І-ІІІ ступенів школи
№ 22 з поглибленим
вивченням англійської
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області

області
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учениця 11 класу
В еликодальницького
навчально-виховного
комплексу «Школагімназія» Біляївського
району Одеської області

Великодальницького
навчально- виховного
комплексу «Школагімназія» Біляївського
району Одеської області
33.

Пашаєва Владислава студентка Вищого
навчального
комунального закладу
«Балтське педагогічне
училище» Одеської
області

студентка Ізмаїльського
державного
гуманітарного
університету III рівня
акредитації

34.

Перловська Дар’я

учениця 8 класу
Лубенської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1
Лубенської міської ради
Полтавської області

учениця 9 класу
Лубенської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1
Лубенської міської ради
Полтавської області

35.

Полиняк Марія

учениця 11 класу
Циганської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
Борщівського району
Т ернопільської області

студентка
Т ернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка

36.

Романів Юлія

студентка
Миколаївського
національного
університету імені
В. О. Сухомлинського

студентка
Миколаївського
національного
університету імені
В. О. Сухомлинського

37.

Тарас Галина

учениця Державного
професійно-технічного
навчального закладу
«Отинійський
професійний ліцей
енергетичних
технологій»

учениця Державного
професійно-технічного
навчального закладу
«Отинійський
професійний ліцей
енергетичних
технологій»
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39. Якушко Анастасія

р а д и ДерішсЬікиі

області

області

учениця 6 класу
Харківської гімназії
№ 65 Харківської міської
ради Харківської області

учениця 7 класу
Харківської гімназії
№ 65 Харківської міської
ради Харківської області

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти

В. В. Ткаченко

Т.в.о. директора департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

С. М. Дятленко

