
Рейтинг успішності для
студентів та факультетів



Як це працює? 

- Рейтинг формується на підставі рейтингового балу студента.

- Сам рейтинг складається з таких елементів: 90% - успішність

студента ( тобто його бали: екзамени; диференційовані заліки;

курсові роботи (проекти); захисти практик ), а інші 10% - це

додаткові бали за участь у науковій, науково-технічній

діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей),

громадському житті та спортивній діяльності.

- Після закриття сесії і зібрання всіх даних про бали студента,

рейтинг формується за допомогою розробленого програмного

забезпечення.

- Проєкт сформованого рейтингу публікується на сайті профкому

студентів.

- Після виправлення помилок, вирішення «ламаного балу»,

стипендіальні комісії факультетів подають витяг з протоколу

комісії із інформацією про прийняті рішення та про

затвердження рейтингу.

- Стипендіальна комісія Університету на своєму засіданні

затверджує рейтинг успішності студентів.

- Після цього рейтинг студентів оприлюднюють на офіційному

веб-сайті Університету.



Що потрібно знати 
студентам

До рейтингу включаються студенти які
станом на 1 лютого навчаються на місцях
державного замовлення.

Студент, який протягом поточного семестру або
під час семестрового контролю з будь-якого
навчального предмета (дисципліни) отримав
менше балів, ніж визначена у навчальному
закладі межа незадовільного навчання ( 51 бал)
– формально включається в рейтинг, але його
рейтинговий бал дорівнює нулю у зв’язку з чим
студент позбавляється права на отримання
академічної та соціальної стипендії.

Після опублікування проєкту рейтингу студент
повинен звірити свої оцінки, перевірити
правильність додаткових балів, подивитись чи не
було поставлено випадково талон.

У разі виявлення неточностей, студентам
потрібно звернутись в деканат (електронні
адреси вказані на сторінці №6) та повідомити
про виявлені помилку/помилки.



Після опубліковання кінцевого проєкту
рейтингу, студент, який має підставу на
отримання соціальної стипендії і
потрапив у число осіб, які отримують
академічну стипендію, має право на
обрання одної із стипендій. Якщо студент
обирає соціальну стипендію, він повинен
протягом двох днів (враховуючи день
публікування) написати заяву про
відмову від академічної стипендії і
занести/надіслати в деканат.

Студент, який вперше отримуватиме
стипендію повинен надіслати свої реквізити
(банківської карти, на яку студент
отримуватиме стипендію) на цю електронну
адресу.
rekvizytylnu@gmail.com

Детальна інформація вказана на сторінці №5

В листі студент повинен вказати код банку
(МФО) та IBAN ( UA та всі 27 цифр).



Реквізити

Ви повинні відкрити рахунок в одному з таких банків

ПриватБанк
Потрібно зробити карту для
ВИПЛАТ. Усі інші види карт не
підходять.

Ощадбанк
Карта повинна бути виготовлена у
відділенні ощадбанку, що
знаходиться у межах Львівської
області.

Кредобанк
Карта повинна бути виготовлена у
відділенні Кредобанку, що
знаходиться у межах Львівської
області.



Біологічний факультет biolog@lnu.edu.ua

Географічний факультет geodekanat@gmail.com

Геологічний факультет decanat.geology@ukr.net

Економічний факультет edean@lnu.edu.ua

Факультет електроніки та

комп’ютерних технологій
electronicsdekanat@gmail.com

Факультет журналістики
journft@lnu.edu.ua

journalism.lnu@gmail.com

Факультет іноземних мов lingua.faculty@lnu.edu.ua

Історичний факультет clio@lnu.edu.ua

Факультет культури і мистецтв fkultart@lnu.edu.ua

Механіко-математичний факультет
dekanatmmflnu@gmail.com 

dmmf@lnu.edu.ua

Факультет міжнародних відносин intrel.faculty@lnu.edu.ua

Факультет педагогічної освіти pedosv.fakultet@ukr.net

Факультет прикладної математики та

інформатики
ami.faculty@lnu.edu.ua

Факультет управління фінансами та

бізнесу
financial.faculty@lnu.edu.ua

Фізичний факультет fiz_dekanat@lnu.edu.ua

Філологічний факультет filologylnu@gmail.com

Філософський факультет philosophy.faculty@lnu.edu.ua

Хімічний факультет chemdek@lnu.edu.ua

Юридичний факультет dennanavchalna@ukr.net

Електронні адреси 

факультетів



Інформація для 
факультетів

До 26 січня факультети повинні

узагальнити всі виявлені (самостійно

або на які звернули увагу студенти)

помилки та надіслати на

корпоративну пошту

(ivan.hrabskyi@lnu.edu.ua) службове

подання про виправлення таких

помилок. У разі, якщо у проєкті

рейтингу не виявлено помилок –

просимо підтвердити це також

службовим поданням.

Формування рейтингу – це важкий і
відповідальний процес!
Просимо працівників факультетів поставитись до
цього з розумінням.

Після опублікування першого проєкту
рейтингу, кожному факультету буде
надіслано його окремий рейтинг для
перевірки правильності внесення
отриманих за результатами сесії балів
та додаткових балів



Протягом трьох днів стипендіальні комісії факультетів
подають витяг з протоколу комісії із інформацією про
прийняті рішення та про затвердження рейтингу.

Після затвердження Вченою радою
лімітів стипендіатів, стипендіальним
комісіям факультетів будуть
надіслані кінцеві проєкти рейтингів
для вирішення питання «ламаного
балу» а також призначення стипендії
за наявності чотирьох або однієї
особи, що навчаються на одному
факультеті / коледжі, курсі за певною
спеціальністю.

Студенти, які мають право на
призначення соціальної
стипендії, можуть відмовитись
від академічної стипендії на
користь соціальної. Вони
повинні написати заяву про
відмову від академічної
стипендії і надіслати її в деканат.
На це все студентам дається два
дні.

У випадку, якщо студент, який попав в
рейтинг осіб, які отримують
академічну стипендію, відмовляється
від отримання такої стипендії, то це
місце за рішенням стипендіальної
комісії факультету займає особа, яка є
наступною у рейтингу після останньої,
якій призначено академічну
стипендію. Таке рішення
стипендіальної комісії відображається
у протоколі. Заява студента
додається до протоколу.



Ламаний бал

Ламаний бал – це ситуація, коли декілька студентів з однаковим
рейтинговим балом претендують на меншу кількість місць для
призначення звичайних академічних стипендій (або стипендій у
підвищеному розмірі).

При ламаному балі стипендіальна комісія факультету
почергово враховує наступні критерії:

-навчальні досягнення студента(рейтинговий бал 
без врахування складової за участь у науковій, 
науково-технічній діяльності (творчій активності 
для мистецьких спеціальностей), громадському 
житті та спортивній діяльності (додатковий бал))

- Статус напівсироти – для 
осіб, до досягнення 23 років; 

- Статус студентської
сім’ї; 

- Статус особи з багатодітних 
сімей.

-інші об’єктивні та обгрунтовані 
характеристики (в тому числі і успішність 
під час залікової сесії)


