
Проект 
 

Рішення  
Вченої ради механіко-математичного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
Слухали: Про запровадження рейтингів студентів механіко-математичного факультету, 
складених за результатами навчання.  
Ухвалили:  

1. Запровадити з 1 вересня 2014 року рейтинги студентів механіко-математичного 
факультету для кожного курсу і кожної спеціальності, складених за результатами 
семестрового контролю, які обчислюються у 100-бальній шкалі з точністю до десятих 

за такою формулою: 
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1 , де n  − число семестрових оцінок, ik  − кількість 

кредитів а ir  − кількість балів одержаних студентом з відповідного контролю 
успішності. Якщо з деякої дисципліни навчальним планом передбачено дві семестрові 
оцінки, наприклад залік та іспит, то кредити діляться пропорційно до кількості 
аудиторних годин відведених для лекційних та практичних (лабораторних) занять. 

2. Після завершення семестру оприлюднювати на веб-сторінці та дошках оголошень 
механіко-математичного факультету рейтинги студентів для кожного курсу і кожної 
спеціальності із зазначенням номера студентського квитка (залікової книжки), 
кількості балів та відмітки про виплату чи невиплату академічної стипендії у 
наступному семестрі. 

3. Для кожної спеціальності обчислювати загальний рейтинг студента за такою 

формулою: 
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1 , де m  − число всіх оцінок з усіх кредитних дисциплін за весь 

період навчання, ik  − кількість кредитів а ir  − кількість балів одержаних студентом з 
відповідного контролю успішності. 

4. Після завершення навчального року оприлюднювати на веб-сторінці та дошках 
оголошень механіко-математичного факультету загальні рейтинги студентів для 
кожного курсу і кожної спеціальності із зазначенням номера студентського квитка 
(залікової книжки), кількості балів та відмітки про кошти (бюджетні чи 
позабюджетні) навчання студента у наступному році. 

5. Інформувати студентів механіко-математичного факультету про те, що після набуття 
чинності нової редакції Закону України “Про вищу освіту” та підзаконних актів МОН 
і КМ України про порядок присудження академічних стипендій, вже починаючи з 
2015 року стипендії студентам можуть надаватись за новими правилами, які 
враховуватимуть їх семестрові рейтинги успішності. 

 


