
./ · ПРОПОЗИЦII ЩОДО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛШ ДО АКАДЕМIЧНОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТАМ 
ГЕОГРАФIЧНИЙ ФА.КУ ЛЬ ТЕТ 

киiвський НАЦIОНАЛЬНИЙ УНШЕРСИТЕТ IMEHI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Сфера дiялыюстi Вид дiяльностi Деталiзацiя Документи-пiдтверджеш,я : 

l . Науково-дослiдницька Публiкацiя стапi у науковому а) мiжнародному iндексованому Копiя публiкацiI з вихiдними 

дiяльнiсть та особливi журналi : (Scopus, WOS) - 5 б. даними наукового видання 

успiхи у навчаннi: 
б) державнi iндексованi в Scopus, (на розгляд стипендiалыю1 групи 

WOS-4 б. факультету) 

в) фаховi iндексованi в 

мiжнародних базах даних 

(lнд.Copemicus та iншi) 

мiжнароднi - 3 б . 

г) фаховi не iндексованi - 2,5 б. 

д) внутрiшнi не фаховi i не 
iндексованi - 2 б. 

Участь у науковiй а) мiжнароднi, написанi мовами Копiя програми паукового заходу, 

конференцi1: краi"н €вропейського Союзу, з де була б зазначена участь 

ви1здом за кордон - 3 б. (доповiдь, повiдомлення, виступ на 

б) мiжнароднi, написанi мовами 
круглому столi тощо) або тези 

кра1н €вропейськоrо Союзу, без 
ДОПО81Дl . 

виi"зду за кордон - 2,5 б. ( на розг ляд стипендiальноi· rрупи 
в) всеукраiнськi та мiжнароднi в факультету) 

Украiнi- 2 б. 
r) унiверситетськi («Молодi 
науковцi - геоrрафiчнiй науцi» та 

«Шевченкiвсъка весна»)- 1,5 6. 
д) внутрiшнi з участю (круглi 



II тур Всеукраi'нських 
конкурс1в сту деmських 

наукових робiт зi 
. . 

спещальносп: 

II тур Всеукраi'нських 
сту деmських предметних 

ошмшад: 

Всеукраi'нськi та мiжнароднi 

турюри, змагання, конкурси 

тощо за спецiальнiстю: 

Мiжнароднi предметнi 

олiмпiади зi спецiальностi 

столи, збори .. ) - 1 б. 

Призове мiсце - до 4 б. 

Призове мiсце - до 4 б. 

Копiя диплому про призове мiсце, 

лист-запрошення на конкурс 

наукових робiт, направления вiд 

факультету на цей конкурс тощо. 

Копiя диплому про призове мiсце, 

лист-запрошення на ошмшаду, 

направления вiд факультету на 

ошмшаду. 

а) участь - Мiжнародний - до 2 б. / Копiя диплому про участь або 

б) призове мiсце -
Всеукраi'нський рiвень - до 4 б. 

Мiжнародний - до 5 6. 

а) участь - до 2 6. 

б) призове мiсце - до 5 б. 

. . 
призове м1сце, лист-запрошення вщ 

. . . 
орrаюзаторш турюру тощо. 

(на розrляд стипендiальноi' rрупи 

факультету) 

Копiя диплому про участь або 

призове мiсце, лист-запрошення на . . . 
ошмшаду, направления вщ 

факультету на олiмпiаду тощо. 



2. Громадська дiяльнiсть Дiяльнiсть в органах Голова Студентськоrо Рiшення Сту дентськоrо парламенту 
студентськоrо парламенту Унiверситету (СПУ), Унiверситету, мотивацiйний лист, в 
самоврядування Голова Центральноi" виборчоi" якому мае бути детально 

У нiверситету /Сту дмiстечка кoмicii (ЦВК), Голова обrру1-rrована ефективнiсть роботи 

Студентськоi ради студмiстечка члена студентськоrо 

(СРС), самоврядування (перелiк проектiв, 

Президiя ЦВК, Голови 
в яких була участь претендента, 

перешк виконуваних функцiй, 
департаментiв, Президiя СРС, 

заrальна характеристика роботи за 
Президiя СПУ, Контрольно-

останнiй семестр). 
ревiзiйна комiсiя - до 3 б. 

Члени департаментiв, члени ЦВК 

та iншi представники осе 

Унiверситетського рiвня- до 2 б. 

Дiяльнiсть в органах Голова Сrудентськоrо Рiшення C'l)' деmських парламентiв 
студентськоrо парламеН'l)' факультету факультетiв (Iнcтmyriв ), 
самоврядування факультету (Iнститу'l)') (СП)/ Голова C'l)' дентських рад rуртожиткiв, 

(IHCТИ'l)''l)' )/rуртожитку C'l)' дентськоi" ради rуртожитку затверджене на засщаню 

(СРГ) / Голова профспiлковоi С'l)'дентського парламеН'l)' 

opraнiзaцii факультету- до 3 б. Унiверситету, мотивацiйний лист, в 

Президiя СП, СРГ, Голови 
якому мае бути детально 

обrрунтована ефективнiсть роботи 
департамент1в, члени 

департаментiв, члени СРГ (в т.ч. 
члена студентськоrо 

старости), члени дiльничних 
самоврядування (перелiк проектiв, 

виборчих комiсiй (дВК) та члени 
в яких була участь претендента, 

виборчих комiсiй rуртожиткiв 
перешк виконуваних функцiй, 

(ВКГ), члени профспiлковоi 
загальна характеристика роботи за 

opraнiзaцii студентiв (профорги 
останнiй семестр). 

курсу) - до 2 б. 



Участь в Сl)'ДСIПСЫШХ 

iнiцiативах (Ш-ТБ, Мовю1й 

клуб, РадiоКНУ тощо )/ та 
реалiзацiя проектiв в 

Унiверс~петi та факультетi 

Робота консульта1пом 

aбiтypic1rriв пiд час всrупно1 

кампанi"i / робота в комiсi1 з 
поселення та проведения 

поселения до rуртож~пкiв 

Студкураторство 

(в за.11еж1юстi вiд х.~ракн:ру 1 а 

обсяrу участi) 

ДО 1,5 б . 

ДО 1,5 б. 

до 1 6. 

,--

P i 111c11111 Сту:1снrс1,1ю1 о 1шрнuмс1111 

Y11iвcpc•rre'I)' ш 110,щн11ос 

ор11шiзаторiR сrулсю ~•·""х 
i11iнiат11к. мот11R~щiй1шй шк 1. ,, 

якому маr бути дt:п111ыю 

обгру1rrована с~ктиR11iстъ ро(юrи 

уtшс1111ка cryдc1rrcькo·i i11i11iатшш 

(псрелiк просктiв, в яких буна 

участь прстс11дс1т1. 11сретк 

вико11ува11их функнiй. ]arar1ы1.i 

характеристика роботи за <х."Та1111iй 

семестр). 

Рiшення Студе1rrсько1·0 парламс1пу 

Унiвсрс~пету за nодшшям 

Сту дентських парламс1пi в 

факультетiв (lнст~путiв) або 

координаторiв «Консульr.11пу 

Aбiтypiorry», мотивацiйний лист. в 

я кому мае бути д<.."п1лыю 

обrру1rrована ефективнiсть роботи 

цьоrо консультаtпа niд час 

вступно1 кампанil. 

Рiшення Студентськоrо парламе1rrу 

Унiвсрс~пету за поданням 

Студентських 11арламе1rriв 

факультетiв (Iнст~путiв) або 

координаторiв проекту 

«Студкуратор КНУ», мотивацiйни 

лист, в якому мае бути детально 

обгру1rrована ефсктивнiсть роботи 

цiс1 особи у якостi cryдetrrcькoro 

куратора першокурсник1в. 



/ 

Участь в органiзацii" заходiв на 1 (в залежностi вiд характеру та 
факультстi або в Унiверситстi обсяrу участi) 

Профорiснтацiйна робота на 

факультетi 

ДО 1 б. 

(в залежностi вiд характеру та 

обсяrу участi) 

до 1 б. 

Заtюtшенi 11сршокурс11иками, 1 

яки ми 11рацював С1)'дкуратор, 

а11кt,-ти-вiщуки щодо якостi йоr·о 

роботи - обов' язково. 

Рiшсння Cry дентськоrо парламснrу 
Унiверситеrу за поданням 

Cry дентських парламентi в 

факультетiв (Iнстиrутiв) або 

орrанiзаторiв вказаних заход1в, 

мотивацiйний лист, в якому мае 

бути детально обrруIПована 

ефективнiсть роботи цici" особи 

(перелiк проектiв, в яких була 

участь претендеIПа, псрешк 

виконуваних функцiй, загальна 

характеристика роботи над 

проектом, якi реалiзовувались 

протягом останнього семестру). 

Рiшення Cry дентських парламеJПiв 
факультетiв (lнСТИl)'тiв), 

. . 
затверджене на засщанш 

Сrудентськоrо парламенrу 

Унiверситеrу, мотивацiйни лист, в 

якому мае бути детально 

обrрунтована ефективнiсть роботи 

цici" особи (перелiк 

профорiснтацiйних проектiв, в яких 

була участь претендента, перелiк 

виконуваних функцiй, загальна 

характеристика роботи над 

проектом, яю реалiзовувались 



/ 

~ --- -
11pm я1 ом ucтa11111,oro ссмссr ру ). 

J . С1юрrюша дiяш.11iсп, : l lp1пoнi мiсця у с~юртишшх а) мiж11арод1шх - до 1,5 fi . Ku11iя дишюму 1rpo нри·ювс мiсце, 
змагшшях 

;ю;щткшю - лист-·шпрошс1111я 11а 
б) 11ссукра'i11с1.ких - до I б. 

змапшня, 11а11ра1ще1111я JSIJt 

JJ) райо11их та мiс1,ких - до 0,5 б факутлс-1у, кафедри фi:.шчного 

г) у11i1Jсрситстських - до 0,25 б. нихu11а1111я, спортишнii opr,шi·saнi'i 

на не :1мага1111я тощо. 

(11а ро·ю1яд стипсндiалыюi' ll)YIIИ 

факу л t>"re-ry) 

4. Культур1ю-мистс1tька Призовi мiсця у творчих а) мiжнародних - до 1,5 б. Конiя диплому про участь або 

ДIЯЛЬIIIСТЬ : конкурсах: 
б) всеукра'iнських - до I б. 

призовс мiсце у творчому конкурсi, 

додатково - лист-запрошення вiд 

в) унiверситетських - до 0,5 б. органiзаторiв конкурсу та iншi 

документи, якi пiдтверджують 

та/або характеризують участь цici' 

особи у творчому конкурсi. 

ПРИМIТКИ: 

• Бали з рiзних напрямкiв дiяльностi можуть пiдсумовуватися але якщо 'ix сума перевищуе 5, то людина все одно отримаЕ: 

максимальний бал - 5. Бали в одному напрямку дiялыюстi мiж собою не пiдсумовуються, береться найбiльша оцiнка. 

• Остаточний бал за певний вид дiялыюстi та заrальну суму балiв визначатиме стипендiальна rрупа факультету (Iнстmуту), 

враховуючи специфiку свого факультету (lнституту). 

• Шкала rpaдaцi'i - 0,25 балiв. 
• Головi Студентськоrо парламенту Унiверситету, Головi Студентсько·i ради студмiстечка, Головi Центрально'i виборчо'i 

кoмicii', Головi Контрольно-ревiзiйно'i кoмici'i рекомендацi'i щодо нарахування додаткових балiв формуються на основi 



/ 

/"',/ 

• 

ссреднього арифмет . . . . 
Унiве ичноrо вщ результапв тасмноrо голосува1rня на заключному засщаню Сrуде1пс1>коrо 11арламс11ту 
Голо рс~ету, У якому беруть участь nредставник сrудентського nарламенrу факультету/iнституту, Президiя СПУ . 
на вам. rудеJПських парламеIПiв факультетiв/iнстиrутiв рекомендацii' щодо нарахування лодаткових балiв формуються 
рез ~нов~ . середнього арифметичноrо вiд рекомендованого балу, який виз на час Cry де1пський парламеIП У нiверситету, та 

) льтапв тасмного r . . . . . . . 
олосування члеюв сrудеlПСЬКИХ nарламеtПlВ ВlДПОВIДНИХ струК'l)'рНИХ шдроЗДIЛIВ. 
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