
 

 

 

 

Порядок 

нарахування додаткових балів до академічного рейтингу студентам  

за активну участь у науковій, громадській, спортивній та творчій діяльностей  

з метою заохочення відповідної категорії студентів 

в ННЦ «Інститут біології та медицини»  

 

 

ВАЖЛИВО:  

Бали за різними сферами та видами діяльності можуть сумуватись, але їхня сума не може перевищувати 3 бали  

(максимальний бал, що можна отримати, дорівнює 3).  

Бали в межах одного виду діяльності не сумуються. 

 

Остаточний бал за певну сферу / вид діяльності та загальну суму балів затверджує стипендіальна група Інституту  

(з урахуванням своєї специфіки). 

 
Відповідальність за своєчасність подачі документів-підтверджень та їхню коректність несе особисто претендент на отримання додаткових 

балів. 

  



№ Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження 

1 Науково-

дослідницька 

діяльність та 

особливі успіхи у 

навчанні 

Публікація статті у 

науковому журналі 

Закордонному, що 

індексується у базі 

SCOPUS та (або) WoS – 3б. 

Вітчизняному, що 

індексується у базі 

SCOPUS та (або) WoS – 

2,75 б. 

Закордонному, що 

індексується у інших 

науково метричних базах – 

2,5 б. 

Вітчизняному, що 

індексується у інших 

науково метричних базах – 

2,25 б. 

Вітчизняному, що входить 

до списку рекомендованих 

Атестаційною колегією 

МОН – 2 б. 

Копія публікації з вихідними даними наукового видання  

Участь у науковій 

конференції 

Закордонній –3 б. 

Міжнародній (в Україні) – 

2 б. 

Всеукраїнській - 1 б. 

Копія диплому переможця у конкурсі чи сертифікату 

учасника (за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

або 

копія програми наукового заходу, де зазначена участь 

(доповідь, повідомлення, виступ на круглому столі тощо) 

та копія тез доповіді 

 

II тур Всеукраїнських 

конкурсів студентських 

наукових робіт зі 

Призові місця: 

1 м – 3 б. 

2 м – 2,75 б. 

Копія диплому переможця  

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 



спеціальності 3 м – 2,5 б. 

II тур Всеукраїнських 

студентських 

предметних олімпіад 

Призові місця: 

1 м – 3 б. 

2 м – 2,75 б. 

3 м – 2,5 б. 

Копія диплому переможця 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

Закордонні та 

Всеукраїнські турніри, 

змагання, конкурси 

тощо за спеціальністю 

Міжнародні (закордонні): 

1 м - 3 б. 

2 м – 2 б. 

3 м – 1 б. 

Міжнародні (в Україні): 

1 м – 2,5 б. 

2 м – 1,75 б. 

3 м – 0,75 б. 

Всеукраїнські: 

1. м – 1 б. 

2. м – 0,5 б. 

3. м – 0,25 б. 

 

Копія диплому переможця 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

Міжнародні предметні 

олімпіади зі 

спеціальності 

Призові місця: 

1 м - 3 б. 

2 м – 2,75 б. 

3 м – 2,5 б. 

Копія диплому переможця 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

2 Громадська 

діяльність 

Діяльність в органах 

студентського 

самоврядування 

Університету / 

Студмістечка 

Голова СПУ, Голова ЦВК, 

Голова СРС - до 2,5 б. 

1. Рішення Студентського парламенту Університету. 

2. Мотиваційний лист члена студентського 

самоврядування, в якому має бути детально 

обґрунтована ефективність роботи (перелік 

проектів, в яких була участь претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна характеристика 

роботи за останній семестр), підписаний 

уповноваженою особою.  

Президія ЦВК, Голови 

департаментів, Президія 

СРС, Президія СПУ, КРК 

до 1,75 б. 

Члени департаментів, 

члени ЦВК та інші 

представники ОСС 

Університетського рівня - 

до 1,25 б. 



Діяльність в органах 

студентського 

самоврядування 

Інституту / гуртожитку 

Голова СП/ Голова СРГ - 

до 

1,75 б. 

1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням Студентського 

парламенту Інституту (для членів Студентського 

парламенту та ВКС), Студентської ради 

гуртожитку (для членів Студентської ради та 

ВКСГ).  

2. Мотиваційний лист члена студентського 

самоврядування, в якому має бути детально 

обґрунтована ефективність роботи (перелік 

проектів, в яких була участь претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна характеристика 

роботи за останній семестр), підписаний Головою 

Студентського парламенту Інституту/Студентської 

ради гуртожитку та затверджений на засіданні 

відповідного органу. 

Президія СП, СРГ, Голови 

департаментів, члени 

департаментів, члени СРГ 

(в т.ч. старости), члени 

ВКС та ВКСГ - до 1,25 б. 

Діяльність у Науковому 

товаристві студентів 

при Раді молодих 

вчених (РМВ) 

Голова НТС 1,75 б. 

Президія НТС, Голови 

департаментів, члени 

департаментів, - до 1,25 б. 

1. Подання від голови РМВ ННЦ «Інститут біології та 

медицини». 

2. Мотиваційний лист члена НТС, в якому має бути 

детально обґрунтована ефективність роботи 

(перелік проектів, в яких була участь претендента, 

перелік виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за останній семестр), 

підписаний головою НТС та затверджений на 

засіданні НТС Інституту. 

Діяльність в 

профспілковому житті 

Інституту/Університету 

Голова СК профкому – до 

2,5 б.  

Голова профбюро 

студентів – до 1,75 б. 

Заступник голови 

профбюро –до 1,5 б. 

Секретар профбюро - до 

1,25 б. 

1. Подання від Голови профбюро. 

2. Мотиваційний лист профспілкового діяча, в якому 

має бути детально обґрунтована ефективність 

роботи (перелік проектів, в яких була участь 

претендента, перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи за останній 

семестр), підписаний Головою профбюро та 

затверджений на засіданні профспілкового органу 



Відповідальні за проїзні 

квитки на рівні 

факультету/Інституту – до 

1,5 б. 

Актив – до 1 б. 

Інституту. 

Участь в студентських 

ініціативах на рівні 

Університету (ШТБ, 

Мовний клуб, 

РадіоКНУ тощо)  

В залежності від характеру 

та обсягу участі  

до 0,5 б. 

1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням організаторів 

студентських ініціатив.  

2. Мотиваційний лист учасника студентської 

ініціативи, в якому має бути детально обґрунтована 

ефективність роботи (перелік проектів, в яких була 

участь претендента, перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи за останній 

семестр), підписаний організаторами студентських 

ініціатив. 

Робота консультантом 

абітурієнтів під час 

вступної кампанії / 

робота в комісії з 

поселення + 

проведення поселення 

до гуртожитків 

До 1,5 б. 1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням відповідального 

секретаря відбіркової комісії ННЦ «Інститут 

біології та медицини». 

2. Мотиваційний лист особи, що проводила 

поселення/консультування, в якому має бути 

детально обґрунтована ефективність роботи 

(перелік виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за останній семестр), 

підписаний секретарем відбіркової комісії. 

Студкураторство 

(додаткові бали 

нараховуються за 

перший та другий 

семестр окремо) 

До 0,5 б. 1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням Студентського 

парламенту Інституту або координаторів проекту 

«Студкуратор КНУ».  

2. Мотиваційний лист, в якому має бути детально 

обґрунтована ефективність роботи претендента на 

отримання додаткових балів у якості студентського 

куратора першокурсників, підписаний Головою 



студентського парламенту Інституту та 

затверджений на засіданні Студентського 

парламенту Інституту або підписаний 

координаторами проекту «Студкуратор КНУ». 

3.  Заповнені першокурсниками, з якими працював 

студкуратор, анкети-відгуки щодо якості його 

роботи (обов’язково). 

Участь в організації 

заходів в Інституті або 

в Університеті або 

волонтерська 

діяльність соціального 

спрямування (на рівні 

Універсистету) 

В залежності від характеру 

та обсягу участі 

до 1,25 б. 

1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням Студентських 

парламентів факультетів (Інститутів) або 

організаторів вказаних заходів, робочих груп. 

2. Мотиваційний лист, в якому має бути детально 

обґрунтована ефективність роботи претендента на 

отримання додаткових балів (перелік проектів, 

заходів в яких була участь претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна характеристика 

роботи над проектом/роботи на заході, які 

реалізовувались протягом останнього семестру), 

підписаний організаторами заходів чи іншими 

уповноваженими особами. 

Профорієнтаційна 

робота в Інституті 

В залежності від характеру 

та обсягу участі до 1,5 б. 

1. Рекомендація Студентського парламенту 

Університету за поданням заступника директора, 

відповідального за захід. 

2. Мотиваційний лист особи, в якому має бути 

детально обґрунтована ефективність роботи 

(перелік виконуваних функцій претендента, 

загальна характеристика роботи за останній 

семестр), підписаний заступником директора, 

відповідального за захід. 

 

 

 



Робота в робочій групі 

Інституту з питань 

призначення стипендій 

До 0,5 б. За рішенням голови робочої групи з питань призначення 

стипендій за поданням заступника голови робочої групи. 

*(Додаткові бали нараховуються до рейтингу того ж 

семестру, рейтинг якого формує група) 

3 Спортивна 

діяльність 

Участь у спортивних  

змаганнях 
Міжнародних – 0,5 б. 

Всеукраїнських – 0,25 б. 

Копія диплому про участь 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

Призові місця у 

спортивних змаганнях 

Міжнародних: 

1 м – 1,25 б. 

2 м – 1 б. 

3 м – 0,75 б. 

Всеукраїнських: 

1 м – 1 б. 

2 м – 0,75 б. 

3 м – 0,5 б. 

Університетських - 0,25 б. 

 

Копія диплому переможця 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

4 Культурно-

мистецька 

діяльність 

Призові місця у 

творчих конкурсах 

Міжнародних - до 1,25 б. 

Всеукраїнських - до 1 б. 

Університетських - до 

0,75б 

Копія диплому переможця 

(за обов’язкового пред’явлення оригіналу) 

 


