
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ( зі змінами від 27.12.2019) 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи - підтвердження 
1.Науково- 1. Публікація статті у 56 Копія першої сторінки публікації, з 
дослідницька фаховому науковому підписом Заступника директора з 
діяльність та журналі науково-педагогічної роботи: 
особливі успіхи у «Справжність статті і авторство 
навчанні підтверджую», підпис або 

посилання на документи, що 
розміщені на офіційному 
інформаційному ресурсі заходу 

2. Участь у міжнародній 46 Копія тез з підписом Заступника 
науковій конференції (за директора з науково-педагогічної 
умови наявності тез) роботи: «Справжність статті і 

авторство підтверджую» , підпис. 
3. Участь у всеукраїнській 3 б Копія тез з підписом Заступника 
науковій конференції (за директора з науково-педагогічної 
умови наявності тез) роботи: «Справжність статті і 

авторство підтверджую», підпис. 
4. Участь у всеукраїнських до 5 6 Диплом/грамота, що засвідчує 
конкурсах студентських участь - 2 бали здобуття студентом призового 
наукових робіт зі 3 місце - 3 бали місця на відповідному конкурсі. 
спеціальності 2 місце- 4 бали 

1 місце - 5 балів 
5. Участь у міжнародних та до 4 б Диплом/грамота, що засвідчує 
всеукраїнських студентських участь - 1 бал участь студента у відповідній 
предметних 3 місце - 2 бали олімпіаді/турніру. 
олімпіадах/турнірах 2 місце - 3 бали 

1 місце - 4 бали 
6. Участь у студентських до 2 б Диплом/грамота, що засвідчує 
олімпіадах рівня ВНЗ участь студента у відповідній 

олімпіаді. 



2. Громадська 
діяльність 1. Діяльність в органах 

студентського 
самоврядування 
Університету/Студмістечка 

Голова Студентського 
парламенту Університету 
(СПУ), Голова Центральної 
виборчої комісії (ЦВК), 
Голова Студентської ради 
студмістечка (СРС), 
Президія ЦВК, Голови 
департаментів, Президія 
СРС, Президія СПУ, 
Контрольно-ревізійна 
комісія - до 3 б. 

Рішення Студентського 
парламенту Університету, 
мотиваційний лист, в якому 
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). 

2. Громадська 
діяльність 1. Діяльність в органах 

студентського 
самоврядування 
Університету/Студмістечка 

Члени департаментів, члени 
ЦВК та інші представники 
ОСС Університетського рівня 
- д о 2 б. 

Рішення Студентського 
парламенту Університету, 
мотиваційний лист, в якому 
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). 

2. Громадська 
діяльність 

2. Діяльність в органах 
студентського 
самоврядування 
Інституту/гуртожитку 

1.Голова Студентського 
парламенту Інституту, Голова 
студентської, ради 
гуртожитку, Голова 
профбюро Інституту, Голова 
НТСА, Голова виборчої 
комісії студентів та Голова 
виборчої комісії гуртожитку 

-до 36 

Рішення Студентських 
парламентів факультетів 
(Інститутів), Студентських рад 
гуртожитків, затверджене на 
засіданні Студентського 
парламенту Університету, 
мотиваційний лист, в якому 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). 

2. Громадська 
діяльність 

2. Діяльність в органах 
студентського 
самоврядування 
Інституту/гуртожитку 

2. Члени СПІ, СРГ, профбюро, 
ВКС, ВКГ, НТСА 

-до 2 б 

Рішення Студентських 
парламентів факультетів 
(Інститутів), Студентських рад 
гуртожитків, затверджене на 
засіданні Студентського 
парламенту Університету, 
мотиваційний лист, в якому 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). 



3. Участь у 
профорієнтаційній роботі 
інституту 

1. Профорієнтаційна робота 
особисто у школах та 
соцмережах- Від 0 до 2 б. 

Відповідальний за 
проведення 
профорієнтаційної роботи в 
Інституті. 

Довідка з місця проведення 
профорієнтаційних робіт, 
фотозвіт. 
Скріншоти та посилання на пости 
у соцмережах. 

2. Робота літнього 
консультанта абітурієнтів під 
час приймальної компанії 
інституту - від 0 до 1,5 б. 

Голова (або секретар) Штабу 
«Абітурієнт» 

Затвердження стандартної заяви 
головою або секретарем 
приймальної комісії інституту. 

4. Діяльність студентських 
кураторів 

Від Одо 1,5 6 Група, для якої студент є 
студентським куратором. 

Лист оцінювання групою якості 
виконання студентським 
куратором обов'язків . 

5. Участь у організації 
інститутських наукових 
конференцій, олімпіад, днів 
відкритих дверей, суспільних 
заходів в інституті 

Від Одо 2 б Організаційний комітет заходу Подання від організаційного 
комітету відповідного заходу або 
Студпарламенту Інституту 

6. Старости академічних груп Від Одо 1,5 6 Група, для якої студент є 
старостою 

Заповнений бланк оцінювання 
старости групою 

7.Заступники старости 
академічних груп 

Від 0 до 0,5 6 Група, для якої студент є 
заступником старости 

Заповнений бланк оцінювання 
заступника старости групою 



3. Спортивна 
діяльність 

1. Призери чемпіонатів світу 
та Європи 

36 Копія диплому та посилання на 
офіційну сторінку чемпіонату. 

2. Призери чемпіонатів 
України 

26 Копія диплому та посилання на 
офіційну сторінку чемпіонату. 

3. Представлення Інституту в 
університетських та 
інститутських командах. 

до 1,5 6 Подання куратора ІВТз 
фізичного виховання. 

4.Творча діяльність 1. Призові місця у 
міжнародних та 
Європейських конкурсах 

36 Копія диплому/грамоти та 
посилання на офіційну сторінку 
конкурсу. 

2. Призові місця у 
Всеукраїнських конкурсах 

26 Копія диплому/грамоти та 
посилання на офіційну сторінку 
конкурсу. 

З.Участь у заходах 
культурно-мистецького 
спрямування 

до 1,5 6 Копія диплому/грамоти 

Примітки: 

Заповнення гугл-форми є обов'язковою умовою для отримання додаткових балів 



1) Голові Студентського парламенту Університету, Голові Студентської ради студмістечка, Голові Центральної виборчої комісії, Голові 
Контрольно-ревізійної комісії рекомендації щодо нарахування додаткових балів формуються на основі середнього арифметичного від 
результатів таємного голосування на заключному засіданні Студентського парламенту Університету, у якому беруть участь представник 
студентського парламенту факультету/інституту, Президія СПУ. 

2) Головам Студентських парламентів факультетів/інститутів рекомендації щодо нарахування додаткових балів формуються на основі 
середнього арифметичного від рекомендованого балу, який визначає Студентський парламент Університету, та результатів таємного 
голосування членів студентських парламентів відповідних структурних підрозділів. 

3) Бали з різних напрямків діяльності можуть підсумовуватися, але якщо їх сума перевищує 5, то все одно максимальний бал - 5. Бали в 
одному напрямку діяльності між собою не підсумовуються, береться найбільша оцінка. 

4) Культурна та спортивна діяльність враховується лише в межах університетських проектів або під егідою Університету/інститутуту 

5) Шкала градації 0,5 балів. 

Голова Вченої ради 

Інституту високих технологій 

Секретар Вченої ради 

Інституту високих технологій 

В.о. Голови Студпарламенту 

Інституту високих технологій 


