
ПРОТОКОЛ № З 
засідання Стипендіальної комісії 

від 19 березня 2019 р.

Порядок денний:
1. Про внесення змін у рейтинг успішності навчання студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Шмагало Р.Т., Шумський І.П., 
Студнипький Р.О., Мартинюк С.Л., Шукатка Н.Й., Микитюк В.В., Опришко X., 
Сакалош Л.-П.

1 .СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Зачитано пояснювальну записку декана факультету ОМіР щодо помилки 
зробленої при підрахунку рейтингу успішності студентів ЛНАМ які навчалися за 
програмою академічної мобільності. Зачитано службове подання декана факультету ОМіР 
Шумського І.П. на призначення стипендії в другому семестрі 2018-19 н. р. студентці З 
курсу, ОР «бакалавр», кафедри РТМ Сенченко Н.О. (рейтинг 74,46).

Шумський І.П. Надано пояснення щодо помилки при нарахуванні рейтингу успішності. 
Зазначено, що рейтинг успішності студентки Легкої Г. формувався згідно академічної 
довідки яка надійшла на електронну скриньку факультету. Надалі, оригінал академічної 
довідки містив негативну оцінку, тому студентка не може претендувати на стипендію.

Одрехівський В.В. Звернувся до представників студентського самоврядування щодо 
можливих запитань які виникли при слуханні питання. Поставлено на голосування 
прийняти до відома пояснення декана факультету ОМіР щодо зміни рейтингу успішності 
студентки Легкої Г.

Голосування:
«ЗА» - одноголосно

Одрехівський В.В. Поставлено на голосування призначення стипендії в розмірі 1300 гр. 
в другому семестрі 2018-19 н. р. студентці 3 курсу, ОР «бакалавр», кафедри РТМ 
Сенченко Н.О.

Голосування:
«ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ:
- внести іміни в рейтинг успішності студентів ЛНАМ, а саме: в рейтинг студентки З 
курсу ОР «бакалавр» кафедри монументального живопису Легкої Г.

- враховуючи високий рейтинг успішності (74,46) призначити стипендію в розмірі 
1300 гр. в другому семестрі 2018-19 н. р. студентці 3 курсу, ОР «бакалавр», кафедри 
РТМ Сенченко Н.О.

2.СЛУХДЛИ:
Патик Р С. До питання оновлення інформації на сайті ЛНАМ. Про відсутність інформації 
від студентського самоврядування.
Шмагало Р.Т. Про послідовність заповнення обхідних листів студентами, вручення 
дипломів, додатків до дипломів.
Виступили: Патик Р.С., Студницький Р.О., Одрехівський В.В., Шукатка Н.Й.



Студницький Р.О. Про виставку кращих дипломних робіт на якій не представлено 
факультети Дизайн та ІТМ. До питання нарахування пені згідно до договору про надання 
освітніх послуг.
Яців Р.М. Погодився врахувати на майбутнє представлення всіх факультетів на 
підсумкових виставках.
Шукатка Н.Й. Надано пояснення щодо термінів оплати передбачених договором та 
нарахування пені за порушення термінів оплати за надання освітніх послуг.
Микитюк В. В. Зазначено на основних умовах договору.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Голова Стипендіальної комісії, 
ректор В. В. Одрехівський

Протокол Р. Т. Фур


