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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ 

Подавати документи до 10.12.2017 та 05.06.2018 р. 

 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження: 

1. Науково-дослідницька 

діяльність та особливі 

успіхи у навчанні: 

 

Публікація статті у науковому 

журналі: 

 

а) міжнародному – до 5 б. Копія публікації з вихідними 

даними наукового видання 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету)  
б) державному – до 4 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у науковій конференції: 

 

 

 

 

 

а) міжнародній – до 5 б. Копія програми наукового 

заходу, де була б зазначена 

участь (доповідь, повідомлення, 

виступ на круглому столі тощо) 

або тези доповіді. 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету) 

б) всеукраїнській – до 4 б. 

в) університетській – до 1.5 б. 

 ІІ тур Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності: 

Призове місце: 

1 м – 4 б. 

2 м – 3 б. 

3 м – 2 б. 

Копія диплому про призове 

місце, лист-запрошення на 

конкурс наукових робіт, 

направлення від факультету на 

цей конкурс тощо. 

 ІІ тур Всеукраїнських 

студентських предметних 

олімпіад: 

 

Призове місце: 

1 м – 4 б. 

2 м – 3 б. 

3 м – 2 б. 

Копія диплому про призове 

місце, лист-запрошення на 

олімпіаду, направлення від 

факультету на олімпіаду тощо. 

 Всеукраїнські та міжнародні 

турніри, змагання, конкурси 

тощо за спеціальністю: 

 

 

а) участь – Міжнародний – до 2 

б. 

Копія диплому про участь або 

призове місце, лист-запрошення 

від організаторів турніру тощо. 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету) 

б) призові місця Всеукраїнський 

рівень: 

1 м – 4 б. 

2 м – 3 б. 

3 м – 2 б. 
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Міжнародний – 5 б. 

1 м – 5 б. 

2 м – 4 б. 

3 м – 3 б. 

 Міжнародні предметні олімпіади 

зі спеціальності  

 

 

а) участь – Міжнародний – до 3 

б. 

Копія диплому про участь або 

призове місце, лист-запрошення 

на олімпіаду, направлення від 

факультету на олімпіаду тощо. 
б) призове місце – до 5 б. 

1 м – 5 б. 

2 м – 4 б. 

3 м – 3 б. 

2. Громадська діяльність Діяльність в органах 

студентського самоврядування 

Університету/Студмістечка 

 

 

 

Голова Студентського 

парламенту Університету 

(СПУ), Голова Центральної 

виборчої комісії (ЦВК), Голова 

Студентської ради студмістечка 

(СРС) - до 4 б. 

Рішення Студентського 

парламенту Університету, 

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи члена студентського 

самоврядування (перелік 

проектів, в яких була участь 

претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр). 

Президія ЦВК, Голови 

департаментів, Президія СРС, 

Президія СПУ, Контрольно-

ревізійна комісія– до 3 б. 

Члени департаментів, члени 

ЦВК та інші представники ОСС 

Університетського рівня – до 2 

б. 

 Діяльність в органах 

студентського самоврядування 

факультету 

(Інституту)/гуртожитку  

 

 

Голова Студентського 

парламенту факультету 

(Інституту) (СП)/ Голова 

Студентської ради гуртожитку 

(СРГ) – до 4 б. 

Рішення Студентських 

парламентів факультетів 

(Інститутів), Студентських рад 

гуртожитків, затверджене на 

засіданні Студентського 

парламенту Університету, 

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи члена студентського 

самоврядування (перелік 

проектів, в яких була участь 

претендента, перелік 

Президія СП, СРГ, Голови 

департаментів, члени 

департаментів, члени СРГ (в т.ч. 

старости), члени дільничних 

виборчих комісій (ДВК) та 

члени виборчих комісій 

гуртожитків (ВКГ)–до 2 б. 
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виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр). 

 Діяльність в профспілковому 

житті університету 

Голова СК профкому – до   4 б. 

Голова профбюро студентів - до 

3 б. 

Заступник голови профбюро –до 

2 б. 

Секретар профбюро - до 2,5 б. 

Відповідальні за проїзні квитки 

на рівні факультету/Інституту - 

до  

2б. 

Актив – 1 б. 

За рішенням робочої групи 

факультету/Інституту за 

наявності подання від Голови 

профбюро та характеристики на 

кожного претендента на 

додаткові бали, в якій має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

профбюро (перелік проектів, в 

яких була участь претендента, 

перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи 

за останній семестр). 

 Участь в студентських 

ініціативах (Ш-ТБ, Мовний 

клуб, РадіоКНУ тощо). 

Участь у створенні бренду 

інституту.  

Організація заходів та робота в 

прес-службі. 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) 

до 2 б. 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням організаторів 

студентських ініціатив, 

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи учасника студентської 

ініціативи (перелік проектів, в 

яких була участь претендента, 

перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи 

за останній семестр). 

 Волонтерська діяльність 

соціального спрямування 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 3 б. 

 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням волонтерських 
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організацій, об’єднань, 

організаторів волонтерських 

заходів тощо,  характеристика на 

кожного претендента на 

додаткові бали, в якій має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи цього 

учасника-волонтера (перелік 

проектів, в яких була участь 

претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика волонтерської 

діяльності за останній семестр). 

 Робота консультантом 

абітурієнтів під час вступної 

кампанії / робота в комісії з 

поселення та проведення 

поселення до гуртожитків 

до 2 б. Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням Студентських 

парламентів факультетів 

(Інститутів) або координаторів 

«Консультанту Абітурієнту»,  

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи цього консультанта під 

час вступної кампанії. 

 Студкураторство, староста 

академічної групи 

до 1.5 б. Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням Студентських 

парламентів факультетів 

(Інститутів) або координаторів 

проекту «Студкуратор КНУ»,  

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи цієї особи у якості 

студентського куратора 

першокурсників. Заповнені 



 

5 

першокурсниками, з якими 

працював студкуратор, анкети-

відгуки щодо якості його роботи 

– обов’язково. Опитування 

групи щодо якості виконання 

посадових обов’язків старости. 

 Участь в організації заходів на 

факультеті або в Університеті 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) 

до 1 б. 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням Студентських 

парламентів факультетів 

(Інститутів) або організаторів 

вказаних заходів,  

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально 

обґрунтована ефективність 

роботи цієї особи (перелік 

проектів, в яких була участь 

претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи над 

проектом, які реалізовувались 

протягом останнього семестру). 

  

Профорієнтаційна робота на 

факультеті  

 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) 

до 1.5 б. 

 

Рішення Студентських 

парламентів факультетів 

(Інститутів), затверджене на 

засіданні Студентського 

парламенту 

Університетухарактеристика на 

кожного претендента на 

додаткові бали, в якій має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи цієї особи 

(перелік профорієнтаційних 

проектів, в яких була участь 

претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна 
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характеристика роботи над 

проектом, які реалізовувались 

протягом останнього семестру). 

3. Спортивна діяльність: Участь у спортивних змаганнях: а) міжнародних – до 2 б. Копія диплому про участь, лист-

запрошення на змагання, 

направлення від факультету, 

кафедри фізичного виховання, 

спортивної організації на це 

змагання тощо. 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету) 

б) всеукраїнських – до 1 б. 

 Призові місця у спортивних 

змаганнях 

 

 

 

а) міжнародних: 

1 м – 4 б. 

2 м – 3 б. 

3 м – 2 б. 

Копія диплому про призове 

місце, додатково – лист-

запрошення на змагання, 

направлення від факультету, 

кафедри фізичного виховання, 

спортивної організації на це 

змагання тощо. 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету) 

б) всеукраїнських:  

1 м – 3 б. 

2 м – 2 б. 

3 м – 1 б. 

в) університетських – до 1 б. 

4. Культурно-мистецька  

діяльність: 

Призові місця у творчих 

конкурсах: 

 

 

 

Державні нагороди: 

 

 

а) міжнародних – до 3 б. Копія диплому про участь або 

призове місце у творчому 

конкурсі, додатково – лист-

запрошення від організаторів 

конкурсу та інші документи, які 

підтверджують та/або 

характеризують участь цієї 

особи у творчому конкурсі. 

б) всеукраїнських – до 2 б. 

в) університетських – до 1 б. 

 

до 5 балів (протягом року). 

 

ПРИМІТКИ: 

• Бали з різних напрямків діяльності можуть підсумовуватися але якщо їх сума перевищує 5, то людина все одно 

отримає максимальний бал – 5. Бали в одному напрямку діяльності між собою не підсумовуються, береться 

найбільша оцінка. 

• Остаточний бал за певний вид діяльності та загальну суму балів визначатиме стипендіальна група факультету 

(Інституту), враховуючи специфіку свого факультету (Інституту).  
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2M - 2 6. (Ha p03rJI5l.[( CTJiJTieH.[(iaJlbHO.i rpy-

i 3 M - 1 6. mr Q:>aKyJibTeTy) 

B) yHiBepCI1TeTCbKHX - .[(0 1 6. 

4. KyJihTYPHO-MHCTellbKa JJ:i- ITpH30Bi MiCll51 y TBopqHx KOHKyp- l a) Mi)r<Hapo.LJ:HHX - JJ:O 3 6. 

51JibHicn: cax: ! 6) -~~~Y~P-~~~~~~-~ =-ii~- 2 6. 

B) yHiBepCHTeTCbKHX - .[(0 1 6. 

l .[(0 5 6aniB (rrpOT51fOM poKy). 

1 .LJ:ep)[<aBHi Haropo.LJ:H: 

ITPI1MITKI1: 

Korri51 JJ:HITJIOMY rrpo yqacn a6o 

I1pH30Be MlCQe y TBOpqoMy KOH

Kypct, .[(O.[(aTKOBO - JIHCT-
. . . 

3arrpoiiieHH51 BIJJ: opraHl3aToptB . . . 
KOHKypcy Ta IHIIIl .[(OKyMeHTH, 51Kl 

rriJJ:TBepJJ:)[<)'IOTh Tala6o xapaKTe

pH3)'IOTh yqacTb Uie"i OC06H y TBO

pqoMy KOHKypCL 

• ba.JIII 3 pi3HIIX Haiip5IMKiB .LJ:i5IJibHOCTi MO)KYTh IIi.LJ:CYMOByBaTIIC5I aJie 5IKW:O "ix cyMa rrepemrrn;ye 5, TO JIIO.LJ:IIHa BCe O.LJ:HO 

OTpiiMae MaKCIIMa.JihHIIH 6a.JI- 5. ba.JIII B O.LJ:HOMY Haiip5IMKY .LJ:i5IJibHOCTi Mi){< co6oiO He IIi.LJ:CYMOBYIOTbC5I, 6epeTbC5I Haif6i

Jlbllia O[(lHKa. 

• OcTaTOlfHIIH 6a.JI 3a rreBHIIH BII.LJ: .LJ:i5IJibHOCTi Ta 3araJibHY cyMy 6aJiiB BH3HaqaTIIMe CTIIIIeH.LJ:ia.TihHa rpyrra <PaKyJihTeTy (IH

CTHTyTy), BpaXOBYIOlfli CIIe[(I1<piKy CBOrO <j)aKyJihTeTy (IHCTIITyTy). 

• illKaJia rpa.LJ:auii"- 0,5 6aJiis. 

)J,IIpeKTOp 

lHCTHTYTY )KypHa.TiicniKII 

roJIOBa 

CTy.LJ:rrapJiaMeHTY f)K 

"' B.B.Pi3yH 

K.CTowmp 
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