1. Загальні положення
1.1. Порядок формування рейтингу успішності студентів (далі – Порядок)
розроблений згідно з Законом України «Про вищу освіту», «Порядком
призначення і виплати стипендій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 р. № 1050), Положення про правила призначення і
виплати стипендій студентам ЛНАУ Положенням про організацію освітнього
процесу в Луганському національному аграрному університеті.
1.2. Порядок розповсюджується на приймальну комісію та факультети
університету, на яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
денною формою навчання ступенів бакалавра та магістра і освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста за державним замовленням.
1.3. Порядок не стосується студентів:
які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та
фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за
рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;
які є іноземцями і навчаються в університеті згідно з угодами про
міжнародну академічну мобільність, виплата стипендій яким може
здійснюватися за рахунок власних надходжень навчального закладу.
1.4. Порядок використовується для формування рейтингу успішності
студентів факультету на підставі конкурсного бала (для студентів першого року
навчання усіх ступенів і освітньо-кваліфікаційних рівнів до першого
семестрового контролю) та за результатами останнього семестрового контролю
з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському
житті та спортивній діяльності.
1.5. Рейтинг успішності студентів складається для призначення
академічних стипендій на наступний навчальний семестр.
2. Терміни та визначення
Академічна успішність студента – досягнення студента за всіма
навчальними дисциплінами, за якими у останньому навчальному семестрі
згідно з навчальним планом з відповідної спеціальності (напряму підготовки)
здійснюється підсумкове оцінювання.
Позаакадемічна успішність – досягнення студента у науковій, науковотехнічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.
Рейтингові бали академічної успішності (РБАУ) та позаакадемічної
успішності (РБПАУ) – показники академічної та позаакадемічної успішності
студента за 100-бальною шкалою.
Консолідований рейтинговий бал (РБ) - показник успішності студента, що
об’єднує за затвердженими правилами рейтингові бали академічної (РБАУ) та
позаакадемічної (РБПАУ) успішності студента.

Рейтинг успішності студентів – список студентів окремої спеціальності
або факультету, що впорядкований за зменшенням (незростанням)
консолідованого рейтингового балу.
3. Рейтинговий бал академічної успішності
3.1. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення певної навчальної
дисципліни вимірюються у балах за 100-бальною шкалою, які встановлюються
згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами у
залежності від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості
підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої
компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає
оцінювання, та кожного контрольного заходу.
3.2. Перелік заходів семестрового контролю для кожної спеціальності
(напряму підготовки) визначається робочим навчальним планом на поточний
семестр і може включати екзамени, заліки (у тому числі диференційовані),
захист курсових проектів (робіт), захист звітів за навчальну (виробничу)
практику.
3.3. Результати практик враховуються до рейтингового балу академічної
успішності найближчої наступної сесії.
Студенти, яким за результатами останнього семестрового контролю
призначена академічна стипендія, зберігають право на призначення академічної
стипендії до завершення навчання (атестація здобувачів вищої освіти та захист
практики перед нею не є семестровим контролем).
3.4. Рейтингові бали академічної успішності (РБАУ) розраховуються
стипендіальними комісіями факультетів як середньоарифметичне значення між
навчальними досягненнями з усіх дисциплін семестрового навчального плану.
4. Рейтинговий бал позаакадемічної успішності
4.1. Позаакадемічна успішність включає наукову, науково-технічну
діяльність, участь у громадському житті та спортивну діяльність.
4.2. Рейтингові бали позаакадемічної успішності (РБПАУ) визначаються
стипендіальними комісіями факультетів на підставі письмової інформації
старост груп про набрані окремими студентами бали (БПАУ) за участь у
громадському житті, науковій, науково-технічній та спортивній діяльності
відповідно до Додатку 1.
4.3. Старости груп надають до стипендіальної комісії інформацію про
бали позаакадемічної успішності (БПАУ) студентів за два тижні до початку сесії.
Подальша участь студентів у громадському житті, науковій, науковотехнічній та спортивній діяльності включається до позаакадемічної успішності
наступного семестру.

Якщо старости груп не надали своєчасно цю інформацію, то в подальших
розрахунках бали позаакадемічної успішності (БПАУ) студентів вважають
такими, що дорівнюють нулю.
4.4. Рейтинговий бал позаакадемічної успішності (РБПАУ) окремого
студента обчислюється за формулами:

РБ ПАУ 

Б ПАУ
100, при max Б ПАУ  100,
max Б ПАУ

або
РБ ПАУ  Б ПАУ , при max Б ПАУ  100,

де maxБПАУ – максимальне значення балів позаакадемічної успішності студентів
спеціальності (напряму підготовки) або факультету.
4.5. Студенту не нараховується рейтинговий бал позаакадемічної
успішності (РБПАУ=0) у поточному семестрі у випадках:
- грубого порушення правил внутрішнього розпорядку університету,
правил поведінки в гуртожитку та громадських місцях;
- при наявності більше 40 годин пропусків аудиторних занять з неповажної
причини.
5. Консолідований рейтинговий бал
Консолідований рейтинговий бал (РБ), що об’єднує рейтингові бали
академічної (РБАУ) та позаакадемічної (РБПАУ) успішності студента,
визначається за формулою:
РБ  0,9  РБ АУ  0,1  РБ ПАУ .

Отриманий результат округляється до десятих, а при необхідності – до
сотих.
6. Рейтинг успішності студентів
6.1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю
формується приймальною комісією університету на підставі конкурсного бала,
отриманого ними під час вступу на навчання.
6.2. Рейтинг успішності студентів за перший семестр 2016-2017
навчального року за спеціальностями (напрямами підготовки) або факультету
формується стипендіальною комісією факультету за рейтинговим балом тільки
академічної успішності (РБАУ) на підставі екзаменів, диференційованих заліків,
захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практик.
6.3. Рейтинг успішності студентів окремих спеціальностей (напрямів
підготовки) або факультету за другий семестр 2016-2017 навчального року та за

наступні навчальні семестри складається стипендіальною комісією факультету
за консолідованим рейтинговим балом згідно з цим Порядком.
6.4. До рейтингу не включаються студенти, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю з будь-якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів,
ніж межа незадовільного навчання;
- під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову
оцінку або не з’явилися на контрольний захід без поважної причини з будь-якої
навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної
системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив,
встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та
спеціальності (напряму підготовки);
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок
(застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 20162017 навчального року);
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни.
6.5. Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті університету
за денною формою навчання, оприлюднюється на офіційному веб-сайті
університету не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття
відповідного рішення стипендіальною комісією.
7. Діапазон балів за мінімальними критеріями
7.1. Межа незадовільного навчання з будь-якої навчальної дисципліни
складає 35 балів за 100 бальною шкалою оцінювання.
7.2. Межа рейтингового балу на дату закінчення семестрового контролю
за 100 бальною шкалою оцінювання складає:
- для задовільного навчання - 60 балів;
- для успішного навчання - 74 бали;
- для відмінного навчання - 90 балів;
- для особливих успіхів у навчанні - 95 балів.
8. Розгляд спорів
7.1. Спори щодо встановлення рейтингу успішності студентів
розглядається стипендіальною комісією факультету за письмовою заявою
студента у його присутності.

Додаток 1
Показники позаакадемічної успішності
№
з/п

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Назва показника
Участь у загальноуніверситетських заходах
(концерти, лекції, зустрічі з цікавими людьми)
- в якості відвідувача
- в якості учасника
- в якості організатора
Участь у студентському самоврядуванні
- заступник старости групи
- староста групи
- голова студентської ради факультету
- голова студентської ради університету
Публікації
- в нефаховому виданні
- в фаховому або закордонному виданні
- отримання патенту або авторського свідоцтва
Участь у конкурсах наукових робіт (призер,
переможець)
- університетського рівня
- обласного рівня
- загальноукраїнського рівня
- міжнародного рівня
Доповіді на конференціях
- факультетського рівня
- університетського рівня
- між університетського рівня
- загальноукраїнського та міжнародного рівня
Участь в олімпіадах (призер, переможець)
- університетського рівня
- загальноукраїнського рівня
Участь у грантовій діяльності (заявка,
одержання гранту)
- обласного рівня
- загальноукраїнського рівня
- міжнародного рівня
Участь у спортивних змаганнях (призер,
переможець)
- факультетського рівня
- університетського рівня
- обласного рівня
- загальноукраїнського рівня
Профорієнтаційна робота
- агітація в учбових закладах (школах,

Кількість балів за один захід
Участь Призер Переможець

1
25
50
25
50
75
100
50
75
100

10
15
25
50

20
25
50
75

30
50
75
100

25
50

50
75

75
100

15
25
50

25
50
75

50
75
100

10
15
25
50

20
25
50
75

30
50
75
100

20
40
80
100

25

29.
30.
31.

технікумах, училищах)
- залучення до навчання одного студента
Волонтерська робота
Інша діяльність на громадських засадах

50
50
20

