
  

 

МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ 

вул.Iвана Франка 19, м. Київ, Україна, 01601, код ЄДРПОУ 26204964 

 

                                                           

НАКАЗ  № 234/1 

 
м. Київ                                                                                                  «26» вересня 2017 р. 

 

 
Про затвердження Переліку показників 

та балів у рейтингу успішності студентів  

за участь у науковій, науково-технічній, творчій,  

спортивній діяльності, громадському житті 

 

 

На підставі абзацу 2  п. 5.3 розділу  5 Положення про правила 

призначення і виплати стипендій в Луганській держаній академії культури і 

мистецтв, затвердженого рішенням Вченої ради від 26.01.2017 р. протокол № 1, 

наказ від 30.01.2017 р. № 19, на виконання рішення Вченої ради Академії від 

22.09.2017р. протокол № 7 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Перелік показників та балів у рейтингу успішності 

студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, спортивній 

діяльності, громадському житті (додаток 1). 

2. Затвердити Графік заходів, спрямованих на своєчасне нарахування 

балів, які додаються у рейтинг успішності студентів (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о. ректора        О.О. Бігус 



Додаток 1  

до наказу від 26 вересня 2017 р. № 234/1  

 

 

ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ТА БАЛІВ У РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗА УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ, 

ТВОРЧІЙ, СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ 

 

Показники, що враховуються в рейтингу 

успішності 

Документи для 

підтвердження  

Кількість 

балів 

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Призер (1-3 місце) ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади / ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 

Диплом 10 

Призер (1-3 місце) Міжнародного 

наукового конкурсу / Міжнародної 

олімпіади зі спеціальності 

Диплом 10 

Завершення наукового дослідження за 

рахунок отриманого гранту 

Офіційний лист про 

отримання гранту на 

проведення наукового 

дослідження та звіт 

10 

Публікація у міжнародному науковому 

виданні 
Копія першої сторінки 

видання, копія публікації 
10 

Призер (1-3 місце) Всеукраїнського 

наукового конкурсу 
Диплом 8 

Призер (1-3 місце) міського наукового 

конкурсу 
Диплом 6 

Публікація у науковому фаховому 

виданні, включеному до затвердженого 

переліку МОНУ 

Копія першої сторінки 

видання, копія публікації 
5 

Презентація (доповідь та/або публікація) 

наукових досягнень на конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо 

(міжнародний рівень) 

Програма заходу із 

зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 

конференції 

5 

Призер (1-3 місце) загальновузівського 

наукового конкурсу 
Диплом 4 

Презентація (доповідь та/або публікація) 

наукових досягнень на конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо 

(всеукраїнський рівень) 

Програма заходу із 

зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 

конференції 

4 

Презентація (доповідь та/або публікація) 

досягнень на конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо (міський рівень) 

Програма заходу із 

зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 

конференції 

3 



Показники, що враховуються в рейтингу 

успішності 

Документи для 

підтвердження  

Кількість 

балів 

Організація наукових заходів (у т.ч. у 

межах діяльності Наукового товариства 

студентів) (загальновузівський, міський, 

регіональний, всеукраїнський, 

міжнародний рівень) 

 

Програма заходу або 

інше об'єктивне 

підтвердження 

0,5  
(за кожний 

захід) 

 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Лауреат (1-3 місце) Міжнародного 

професійного мистецького конкурсу, 

музичної олімпіади  

Диплом 10 

Участь у Міжнародних виставках 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

Каталог учасника 10 

Призер (1-3 місце) Міжнародного 

фестивалю, конкурсної програми 

професійного спрямування на основі 

творчих проектів 

Диплом / Грамота 10 

Лауреат (1-3 місце) Всеукраїнського 

мистецького конкурсу, фестивалю, 

музичної олімпіади 

Диплом 8 

Участь у Всеукраїнських виставках 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

Каталог учасника 8 

Призер (1-3 місце) Всеукраїнського 

фестивалю, конкурсної програми 

професійного спрямування на основі 

творчих проектів 

Диплом / Грамота 8 

Призер (1-3 місце) міського 

(регіонального) мистецького конкурсу, 

фестивалю, музичної олімпіади 

Диплом 6 

Участь у міських (регіональних) виставках 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

Каталог учасника 6 

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Призер Міжнародних спортивних 

чемпіонатів, турнірів 
Офіційні протоколи 

змагань 
10 

Призер Всеукраїнських спортивних 

чемпіонатів, турнірів 
Офіційні протоколи 

змагань 
8 

Призер міських спортивних змагань, 

турнірів 
Офіційні протоколи 

змагань 
6 

Призер (1-3 місце) загальновузівського 

спортивного змагання 
Офіційні протоколи 

змагань 
4 



Показники, що враховуються в рейтингу 

успішності 

Документи для 

підтвердження  

Кількість 

балів 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відзнаки Громадських організацій, 

Державних установ  за волонтерську, 

благодійну діяльність 

Відповідна відзнака 3 

Організація і участь у благодійних 

проектах, культурно-мистецьких заходах, 

громадських акціях та профорієнтаційних 

заходах (у т.ч. у межах діяльності 

Студентського парламенту 

Академії/Коледжу), спрямованих на 

популяризацію діяльності 

Академії/Коледжу (загальновузівський, 

міський, регіональний, всеукраїнський, 

міжнародний рівень) 

Програма заходу або 

інше об'єктивне 

підтвердження 

0,5  
(за кожний 

захід) 

 



Додаток 2  

до наказу від 26 вересня 2017 р. № 234/1  

 

 

ГРАФІК ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СВОЄЧАСНЕ НАРАХУВАННЯ 

БАЛІВ,  ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ У РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

№ Заходи Термін Відповідальні 

1.  

Створення робочих груп (з 

урахуванням напрямів діяльності) 

у структурних підрозділах для 

прийому документів та обробки 

даних 

25.12.2017 

Завідувачі кафедр, 

навчальна частина 

Коледжу 

2.  

Подання студентами документів 

відповідно до Переліку показників 

до робочих груп структурних 

підрозділів 

15.12.2017 – 

15.01.2018 
Студенти 

3.  

Опрацювання поданих документів 

та нарахування балів  

Визначення максимально 

набраного бала 

15.01 – 18.01. 

2018 

Робочі групи 

структурних 

підрозділів 

4.  
Оформлення відомостей 

нарахованих балів студентам 
19.01.2018 

Робочі групи 

структурних 

підрозділів 

5.  
Побудова рейтингу успішності 

студентів 

20.01 –23.01. 

2017 

Завідувачі кафедр, 

навчальна частина 

Коледжу 

6.  Засідання Стипендіальної комісії 24.01.2018 

Голова 

стипендіальної 

комісії 

 


