
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

СТУДЕНТСЬКИЙ  ПАРЛАМЕНТ  

МХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

03127,м. Київ, проспект академіка Глушкова, 4-е, тел. (044)259-07-85 

ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ СТИПЕНДІЙ 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження 

1. Науково-дослідницька 

діяльність та особливі 

успіхи у навчанні 

Публікації науково-

популярної статей фахового 

спрямування 

а) іноземному – 2б. 

б) українському – 1б. 

Публікація з вихідними 

даними наукового видання 

(на розгляд стипендіальної 

групи) 

 Публікації статей у фахових 

журналах 

а) журнали, що входять до 

наукометричних баз  – 5б. 

б) інші фахові видання – 2б. 

Публікація з вихідними 

даними наукового видання 

(на розгляд стипендіальної 

групи) 

 ІІ етап Всеукраїнських 

конкурсів студентських робіт 

за спеціальністю 

Призове місце – 2б. Диплом про призове місце 

(на розгляд стипендіальної 

групи) 
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 ІІ етап Всеукраїнських 

студентських предметних 

олімпіад 

Призове місце – 2б. Диплом про призове місце 

(на розгляд стипендіальної 

групи) 

 Міжнародні предметні 

олімпіади 

а) участь – 2б. 

б) призове місце – 5б. 

Диплом про участь або 

призове місце 

(на розгляд стипендіальної 

групи) 

 Всеукраїнські та міжнародні 

турніри, змагання, конкурси 

тощо за спеціальністю 

Призер: 

а) міжнародного – 2б. 

б) всеукраїнського – 1б. 

Диплом про призове місце 

(на розгляд стипендіальної 

групи факультету). 

2. Спортивна діяльність Спортивні змагання Призер: 

а) міжнародного – 3б. 

Участь: 

а) міжнародного – 2б. 

б) всеукраїнські – 1б. 

Диплом (кубок тощо) про 

участь або призове місце (на 

розгляд стипендіальної групи 

факультету). 
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ПРИМІТКИ: 

• Бали з різних напрямів діяльності можуть підсумовуватися, але у випадку, коли їх сума перевищує 5, то студент все 

одно отримує максимальний бал – 5. Бали одного напряму діяльності між собою не додаються, до уваги береться 

найбільший отриманий бал. 

• Стипендіальна група має право коригувати окремі пункти правил за погодженням зі студентським парламентом та 

вченої радою факультету. 

• Документи на зарахування додаткових балів повинні надаватися студентами до стипендіальної групи до початку 

засідання по розгляду рейтингового списку на стипендію на наступний семестр. 

• Види діяльності, результати яких студент отримує після засідання стипендіальної групи по розгляду рейтингового 

списку на стипендію на наступний семестр, подаються студентом на розгляд стипендіальної групи в наступному 

семестрі.  

• Затверджено вченою радою механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 11 від 26 червня 2018 р.) 
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