
 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ 

 

 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Підстави, документи, що 

засвідчують діяльність 

1. Науково-

дослідницька 

діяльність та 

особливі успіхи 

у навчанні 

 

 

Публікація статті у 

науковому журналі 

 

 

а) міжнародному 

індексованому – до 5 б. 

б) інші міжнародні – до 3 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

копія публікації з вихідними даними 

наукового видання 

(на розгляд стипендіальної комісії 

Інституту)  
в) державному індексованому 

– до 4 б. 

г) інші державні – до 2 б. 

 

 

 

 

 

 

Участь у науковій 

конференції 

 

 

 

 

 

 

 

а) міжнародній – до 3 б. Мотиваційна частина Google-форми, 

копія програми наукового заходу, де 

була б зазначена участь (доповідь, 

повідомлення, виступ на круглому 

столі тощо) або тези доповіді. 

(на розгляд стипендіальної комісії 

Інституту) 

б) всеукраїнській – до 2 б. 

в) університетській – до 1 б. 



 

 

 ІІ тур Всеукраїнських 

конкурсів студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

 

 

Призове місце – до 4 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

копія диплому про призове місце, 

лист-запрошення на конкурс 

наукових робіт, направлення від 

Інституту на цей конкурс тощо 

 ІІ тур Всеукраїнських 

студентських предметних 

олімпіад 

 

 

Призове місце – до 4 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

копія диплому про призове місце, 

лист-запрошення на олімпіаду, 

направлення від Інституту на 

олімпіаду тощо 

 Всеукраїнські та 

міжнародні турніри, 

змагання, конкурси тощо 

за спеціальністю 

 

 

а) участь: 

Міжнародний – до 2 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

копія диплому про участь або 

призове місце, лист-запрошення від 

організаторів турніру тощо. 

(на розгляд стипендіальної комісії 

Інституту) 

б) призове місце: 

Всеукраїнський рівень – до 4 

б. 

Міжнародний – до 5 б. 

 Міжнародні предметні 

олімпіади зі спеціальності 

 

 

а) участь – до 2 б. Мотиваційна частина Google-форми, 

копія диплому про участь або 

призове місце, лист-запрошення на 

олімпіаду, направлення від Інституту 

на олімпіаду тощо 

б) призове місце – до 5 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. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

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) 

 Діяльність в органах 

студентського 

самоврядування 

Інституту/гуртожитку  

Голова Ради студентів 

Інституту/ Голова 

Студентської ради гуртожитку 

(СРГ) –  до 3 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

рішення Ради студентів Інституту, 

Студентської ради гуртожитків, 

затверджене на засіданні Ради 

студентів Інституту, 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) 

 Участь в організації 

заходів в Інституті або в 

Університеті 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) – до 2 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

рішення Ради студентів ІМВ за 

рекомендаційним поданням 

департаментів, клубів, 

волонтерських організацій, що 

входять до складу Ради студентів, 

або за рекомендаційним поданням 

організаторів вказаних заходів, 

інших організацій, що не входять до 

складу Ради студентів Інституту, з 

письмовим підтвердженням Голови 

Ради студентів Інституту, 

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) 

 

 Робота консультантом 

абітурієнтів під час 

вступної кампанії 

 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) – до 1 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

рішення Ради студентів Інституту, 

затверджене на засіданні Ради 

студентів Інституту, характеристика 

на кожного претендента на 

додаткові бали, в якій має бути 

детально обґрунтована ефективність 

роботи цього консультанта під час 

вступної кампанії 

 

 Профорієнтаційна робота в 

Інституті 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) – до 1 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

рішення Ради студентів Інституту, 

затверджене на засіданні Ради 

студентів Інституту, з письмовим 

підтвердженням Голови Ради 

студентів Інституту та Голови 

студентського профбюро, 

характеристика на кожного 

претендента на додаткові бали, в 

якій має бути детально обґрунтована 

ефективність роботи цієї особи 

 



 

 

3. Спортивна 

діяльність 

Призові місця у 

спортивних змаганнях 

а) міжнародних – до 1,5 б. 

б) всеукраїнських – до 1 б. 

в) університетських – до 0,5 б. 

Мотиваційна частина Google-форми, 

копія диплому про участь або 

призове місце, лист-запрошення на 

олімпіаду, направлення від Інституту 

на олімпіаду тощо 

 

 

ПРИМІТКИ: 

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

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

найбільша оцінка. 

 Шкала градації – 0,1 бала. 

 Рекомендовані до нарахування додаткові бали за науково-дослідницьку діяльність та особливі успіхи у навчанні 

формуються Головою і Секретарем Ради студентів ІМВ за узгодженням із заступником директора ІМВ з науково-

педагогічної роботи. 

 Рекомендовані до нарахування додаткові бали за громадську і спортивну діяльності формуються за 

рекомендаційними поданнями голів як структурних підрозділів Ради студентів ІМВ, так і інших структурних 

підрозділів Інституту з правом остаточного їх редагування і затвердження Головою Ради студентів ІМВ. 

 

 

 

 

 

Голова Ради студентів ІМВ   В.О. Ляшенко

        

 

Секретар Ради студентів ІМВ   А.О. Буз 


