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ВВЕДЕНО                                                         СХВАЛЕНО 

В дію наказом Ректора ЛНАУ                          Вченою радою 

від 22 жовтня 2018 р. № 221/                           Львівського національного 

зі змінами, відповідно до                                  аграрного університету 

наказу ректора від 2 липня 2021 р.                  протокол №2 від 4 жовтня 2018 р.                         

№ 129                                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти 

Львівського національного аграрного університету 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

1.1. Дане положення затверджує критерії, правила і процедури 

оцінювання здобувачів вищої освіти Львівського національного аграрного 

університету. 

1.2. Положення розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року у чинній редакції від 25 липня 2018 року, 

Постанови Кабінету міністрів України про стипендіальне забезпечення від 12 

липня 2004 року у редакції Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 

2016 року, Статуту університету, Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів, аспірантів, докторантів Львівського національного аграрного 

університету, а також Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівському національному аграрному університеті. 

1.3. Оцінювання діяльності кожного здобувача вищої освіти здійснюється 

за допомогою Рейтингу. 

1.4. Рейтинг формується двічі на рік, після закінчення кожної 

екзаменаційної сесії. 

1.5.Рейтинг діяльності – кількісний показник результатів роботи 

здобувачів вищої освіти, який формується за результатами екзаменаційної сесії 

з врахуванням їх участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському 

житті та спортивній діяльності університету. 

1.6. Рейтингове оцінювання стосується здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання за усіма спеціальностями та усіх рівнів вищої освіти 

Львівського національного аграрного університету. 

1.7. Метою проведення рейтингової оцінки діяльності здобувачів вищої 

освіти ЛНАУ є забезпечення ефективного моніторингу якості набутих ними 

знань. 

2. ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

2.1. Головними завданнями введення рейтингової оцінки у ЛНАУ є: 

- створення інформаційної бази для аналізу та оцінки результатів 

успішності та участі у науковій, науково-технічній і спортивній діяльності та 

громадському життіздобувачів вищої освіти університету; 

- визначення кращих показників результатів успішності та участі у 

зазначених видах діяльності і громадському життіздобувачів вищої освіти 

університету; 
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- відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України; 

- забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання успішності та 

участі у зазначених видах діяльності і громадському житті здобувачів вищої 

освіти університету; 

- диференціація оцінки результатів успішності та участі у науковій, 

науково-технічній і спортивній діяльності та громадському життіздобувачів 

вищої освіти університету з метою призначення стипендій найбільш успішним 

представникам студентської спільноти університету, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням; 

- підвищення якості тастимулювання результативності навчального 

процесу, а такожсприяння успішності та активізація участі унауковій, науково-

технічній, спортивній діяльності і громадському життіздобувачів вищої освіти 

університету. 

2.2. Система визначення рейтингу здобувачів вищої освіти університету 

ґрунтується таких засадах: 

прозорість – доступна система показників, за якими визначається 

рейтинг; 

доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та забезпечення 

вільного доступу до неї; 

достовірність – отримання актуальної інформації, відповідно до 

сформованої системи показників і з урахуванням вимог чинного законодавства 

щодо щонайменше 90-відсоткового превалювання показників успішності під 

час підрахунку рейтингових значень;   

гнучкість – можливість встановлення додаткових показників у межах 10-

відсоткової квоти оцінювання участі здобувача вищої освіти університету 

унауковій, науково-технічній, спортивній діяльності і громадському житті. 

3. ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

3.1.Рейтинг формується на основі проведених контрольних заходів. 

3.2. Контрольні заходи здійснюються відповідно до п. 4.54 – 4.71  

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 

аграрному університеті та Положення про критерії оцінюваннязнань та вмінь 

студентів Львівського національного аграрного університету. 

3.3. Рейтинг діяльності здобувачів вищої освіти оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті університету у розрізі спеціальностей (напрямів 

підготовки), курсів та факультетів  

3.4. Значення рейтингу діяльності визначається за результатами кожної 

екзаменаційної сесії з урахуванням участі у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті, спортивній діяльності за факультетами, 

курсами і кожною спеціальністю (напрямом підготовки). 

3.5.Значення рейтингу студента визначається за формулою: 

Р=СБ+БУ 

Р – загальний рейтинг, 

СБ – середній бал сесії за 100-бальною шкалою (екзамени, 

диференційовані заліки, курсові роботи та проекти), 
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БУ – сума балів за участь у науковій та науково-технічній діяльності,  у 

громадському житті університету, та спортивній діяльності (додаток А). 

3.6.Бали за участь у науковій та науково-технічній діяльності, 

громадському житті університету, спортивній діяльності визначаються в 

порядку та значеннях вказаними у додатку до цього положення. Якщо сума 

балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті, спортивній діяльності перевищує 10 балів, то до 

числового значеннязагального рейтингу зараховується 10 балів. 

3.7. Позиції студентів у загальному рейтингу визначаються виключно на 

підставі отриманих балів семестрового контролю, а також балів, зарахованих за 

участь студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, 

спортивній діяльності, незважаючи на те чи студент навчається за державним 

замовленням чи за кошти фізичних та юридичних осіб. 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ РЕЙТИНГУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛНАУ 

4.1. Відповідальними за достовірність та своєчасність подачі інформації 

про успішність у навчанні та участь у науковій, науково-технічній, спортивній 

діяльності та громадському житті здобувачів вищої освіти університету є 

деканати факультетів, на яких навчаються відповідні студенти. 

4.2. Всю інформацію, необхідну для здійснення підрахунку рейтингів 

успішності та рівня участі здобувачів вищої освіти у науковій, науково-

технічній, спортивній діяльності та громадському житті, збирають та 

опрацьовують деканати факультетів університету, на яких навчаються 

відповідні здобувачі вищої освіти. 

4.3. До рейтингу не включаються здобувачі вищої освіти університету, 

які: 

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу 

кількість балів, ніж визначена у ЛНАУ межа незадовільного навчання. 

Рішенням ректора університету таким особам може встановлюватися строк, 

протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як 

до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом 

за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки).  

- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної 

системи на поточний навчальний рік в 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; 

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 

планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни). 

4.4. Усі числові значення рейтингових показників здобувачів вищої освіти 
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університету заокруглюються до більших числових значень з точністю до 

однієї десятої від цілого числа. У випадку тотожності числових значень 

рейтингу двох і більше здобувачів вищої освіти відповідні результати 

підрахунку подаються у вигляді числа, заокругленого до математичного 

значення, що є достатнім для визначення відмінності у показниках рейтингів. 

 

Додаток А 

Підстави та розмір 

зарахування балів до рейтингу здобувача вищої освіти ЛНАУ за участь у 

науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, спортивній 

діяльності відповідно до якого студентам університету призначаються і 

виплачуються академічні стипендії 
 

Підстава для нарахування додаткових балів 
Кількість 
балів 

за участь у науковій та науково-технічній діяльності 
на підставі заяви студента з наданням підтверджувальних документів та 

подання декана факультету 

1) Наукові публікації 2 

2) Участь у студентській науковій конференції 1 

3) Участь в другому етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук та інших наукових конкурсах: 

 

- диплом першого ступеня 4 

- диплом другого ступеня  3 

- диплом третього ступеня 2 

- участь  1 

4) Участь у другому етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з начальних дисциплін та спеціальностей: 
 

- диплом першого ступеня 4 

- диплом другого ступеня  3 

- диплом третього ступеня 2 

- участь  1 

за участь у громадському житті 

1) на підставі подання деканів факультетів:  
старостам академічних груп 2 

2) на підставі подання Проректора з навчально-виховної 
роботи, голови Студентської самоврядної організації 
«Основа» та Голови первинної профспілкової організації 
студентів та аспірантів університету з відповідним 
обґрунтуванням щодо досягнень студентів у поточному 
семестрі: 

 

голові та заступникам голови ССО «Основа» 2 
голові та заступникам голови первинної профспілкової 

організації студентів та аспірантів університету 
2 
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головам студентських рад факультетів (студентським 

деканам факультетів) 
2 

головам студентської ради гуртожитків 2 
головам профбюро факультетів 2 

3) на підставі подання Проректора з навчально-виховної 

роботи, учасникам колективів художньої самодіяльності 

університету з відповідним обґрунтуванням щодо досягнень 

студентів у поточному семестрі: 

 

- Народної хорової капели «Джерела Розточчя» 2 
- Народного камерного хору «Бужани» 2 
- Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» 2 
- Народного ансамблю «Троїсті музики» 2 
- Народного духового оркестру 2 
- Народної  капели бандуристів 2 
- Народного дівочого Вокально-інструментального ансамблю 

«Берегиня» 
2 

- Команди КВК «Нокдаун» 2 
- Студентського театру університету 2 
- Учасникам фестивалю-конкурсу «Нові таланти ЛНАУ» та 

інших університетських конкурсів 
1 

- Переможцям фестивалю-конкурсу «Нові таланти ЛНАУ» та 
інших університетських конкурсів 

2 

за участь у спортивній діяльності 
на підставі подання завідувача кафедри фізичного виховання та відповідного 

обґрунтування досягнень студентів у поточному семестрі 
1) членам збірних команд ЛНАУ з видів спорту 1 
2) переможцям офіційних обласних та регіональних змагань:  
- 1 місце 4 
- 2 місце 3 
- 3 місце 2 
-  участь 1 

3) переможцям у Всеукраїнських спортивних змаганнях за:  
- 1 місце 6 
- 2 місце 5 
- 3 місце 4 
- участь 3 
4) переможцям у офіційних спортивних змаганнях на 

міжнародному рівні за: 
 

- 1 місце 10 
- 2 місце 9 
- 3 місце 8 
- учасникам збірних команд України 7 
- участь 7 
 

 
 

 


