
Етапи подання заяв на врахування додаткових балів до 
стипендіального рейтингу студентам факультету ПМІ

1 етап

• Стипендіальна комісія факультету приймає заяви та відповідні документи
студентів, що претендують на додаткові бали за адресою fpmi.studrada@gmail.com
Кінцевий термін подачі заяв
1 курс - 17 грудня
2, 3, 4 курс - 3 грудня
5 курс - 6 січня

• Стипендіальна комісія факультету розглядає подані заяви та на засіданні приймає 
рішення про нарахування додаткових балів

• Стипендіальна комісія факультету передає у Сектор студентської підтримки Центру 
підтримки студентських сервісів відомості про додаткові бали студентів

• Сектор студентської підтримки Центру підтримки студентських сервісів забезпечує 
внесення додаткових балів студентів у систему «Деканат»

2 етап

3 етап

4 етап

mailto:fpmi.studrada@gmail.com


Перелік основних досягнень у науковій, науково-технічній
діяльності

Досягнення Кількість додаткових балів

Опублікована стаття у фаховому виданні 5 балів

Тези доповідей на науковій конференції 3 бали

Участь у конкурсах студентських наукових
робіт, студентських олімпіад з навчальних
дисциплін або спеціальностей чи інших
наукових, науково-технічних фахових
конкурсах і змаганнях

Переможці міжнародних конкурсів, олімпіад, змагань
тощо – 10 балів
Призери та учасники міжнародних конкурсів, 
олімпіад, змагань тощо – 6 балів
Переможці та призери всеукраїнських конкурсів, 
олімпіад, змагань тощо (які проводяться під егідою 
МОН) – 6 балів
Переможці обласних конкурсів, олімпіад, змагань 
тощо – 2 бали

Менторство в програмі «Година коду» 5-16
грудня 2022 року https://hourofcode.com.ua

1 бал (за рішенням стипендіальної комісії факультету
прикладної математики та інформатики)



Перелік основних досягнень у громадській діяльності

За участь у громадському житті на підставі подання з відповідним обґрунтуванням щодо 
досягнень студентів в поточному семестрі – до 6 балів
А. На підставі подання голови Студентської ради факультету або голови Профбюро студентів
факультету на ім’я голови стипендіальної комісії факультету.
1) голові Студентського уряду Університету/Профкому студентів/ Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених - 6 балів;
2) голові Студентської ради/Профбюро студентів факультету – 4 бали;
3) члену Студентської ради/Профбюро студентів факультету – 2 бали;
4) члену Вченої ради (якщо він не входить за посадою) : - Університету – 2 бали

- факультету – 1 бал
5)іншим активним студентам, які не є обраними членами студентських організацій за спільним поданням 
голови Студентської ради та голови Профбюро студентів факультету – 1 бал.
Б. На підставі подання голови інших студентських організацій на ім’я голови стипендіальної комісії 
факультету

1) Головам студентських організацій (осередку організації) – 4 бали
2) Членам інших студентських організацій – 2 бали

В. За участь в громадсько-культурному житті Університету – на підставі подань відповідальних осіб на
ім’я голови стипендіальної комісії факультету:
1) членам колективів художньої самодіяльності – за поданням директора Центру культури та дозвілля на ім’я

голови стипендіальної комісії факультету – 2 бали;
2)за участь у роботі служб Приймальної комісії Університету – за поданням відповідального секретаря 
Приймальної комісії – до 3 балів.



Перелік основних досягнень у творчій діяльності

Досягнення Кількість додаткових балів

переможці міжнародних творчих конкурсів 10 балів

призери міжнародних творчих конкурсів 6 балів

переможці всеукраїнських творчих конкурсів 6 балів

призери всеукраїнських творчих конкурсів 4 бали

переможці обласних творчих конкурсів 2 бали



Перелік основних досягнень у спортивній діяльності

Досягнення Кількість додаткових балів

за участь у спортивній діяльності на підставі подання завідувача 
кафедрою фізичного виховання і спорту Університету та 
відповідного обґрунтування досягнень студентів у поточному 
семестрі

до 10 балів

призерам у спортивних змаганнях міжнародного рівня,
Чемпіонатів Європи або світу

10 балів

призерам всеукраїнських спортивних змагань 6 балів

призерам регіональних спортивних змагань 2 бали

заняття у спортивних секціях Університету за умови участі в 
спортивних змаганнях

до 2 балів



Як оформлювати заяву

Подати заяву в електронній формі на електронну скриньку 
✉️ fpmi.studrada@gmail.com

🔵 Тема листа: Додаткові бали, прізвище, група 
🔵 Назва файлу: Прізвище, група заява
🔵 Додатково вкласти всі підтверджуючі документи, 
переназвавши їх за принципом: Прізвище, група, стаття 
(тези, диплом, тощо)

Заяву, правила нарахування академічних стипендій можна 
глянути тут: https://linkpad.bio/ami.lnu
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