
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ДЕКАНА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

№33 від 17.11.2022 року 
 

Відповідно до Правил призначення академічних стипендій у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка: 

1. Студенти економічного факультету, які претендують на додатковий бал за участь 
у науковій, громадській та спортивній діяльності, дистанційно подають Стипендіальній 
комісії економічного факультету заяву (додаток 1) та відповідні документи, що 
підтверджують їхні досягнення, шляхом заповнення online-форм за адресами, вказаними у 
пункті 2. Після цього на вказану Вами в google-формі електронну пошту має надійти лист-
підтвердження із заповненою формою. 

2. Студенти подають заяви на отримання додаткових балів у такі терміни: 
 1 курс бакалаврату – до 15 грудня 2022  року – 

online-форма №1: https://forms.gle/qPVagRArFBjQ3JFg6 

 2, 3, 4 курси бакалаврату – до  01 грудня 2022 року– 
online-форма №2: https://forms.gle/YHM62y4cm2eU41X16 

 1 курс магістратури – до 03 січня 2023 року – 
online-форма №3: https://forms.gle/827kJHh9zPHJbuu18 

 2 курс магістратури - спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страху-
вання» (освітньо-наукова програма "Фінанси і кредит") – до 01 грудня 2022 р.– 
online-форма №2: https://forms.gle/YHM62y4cm2eU41X16 

Заяви, подані після завершення встановлених термінів, не будуть розглядатись 
Стипендіальною комісією економічного факультету. 

3. У разі виникнення технічних проблем із використанням online-форми, 
фотокопії (скан-копії) підписаної заяви та інших документів можна надіслати на 
електронну пошту economics.faculty.lnu@gmail.com . 

4. Головам Студентської ради, Профбюро студентів економічного факультету та 
керівникам інших студентських організацій до 01 грудня 2022 р. надіслати на 
електронну пошту economics.faculty.lnu@gmail.com фотокопії (скан-копії) підписаних 
подань для нарахування додаткових балів студентам. 

Стипендіальній комісії економічного факультету узгодити з Центром культури та 
дозвілля, Приймальною комісією і кафедрою фізичного виховання та спорту 
Львівського університету списки студентів щодо нарахування їм додаткових балів. 

5. При визначенні додаткових балів враховуються досягнення студента, здобуті 
ним впродовж поточного семестру. 

6. У разі прийняття позитивного рішення Стипендіальній комісії економічного 
факультету сформувати список студентів із величиною їхніх додаткових балів та 
передати його у Сектор студентської підтримки Центру підтримки студентських 
сервісів Львівського університету. 

 
 

Декан  Ростислав МИХАЙЛИШИН 



Голові Стипендіальної комісії 
економічного факультету 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Михайлишину Р.В. 

студента групи _____________ 

___________________________ 
(ПІБ) 

___________________________ 

Номер телефону_____________ 

Заява 

При формуванні рейтингу для призначення академічних стипендій прошу 
нарахувати мені додаткові бали за участь у науковій, громадській та спортивній 
діяльності у зв’язку з тим, що я _________________________________________. 

(види досягнень) 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

До заяви додаються документи, що підтверджують мої досягнення. 

1) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________  _______________ 
Дата Підпис

* Студент особисто заповнює і підписує заяву

Додаток 1


