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Затверджено вченою радою юридичного факультету 

Протокол №____ від  __  «_______»  2019 року 

 

ПРАВИЛА ПРО ДОДАТКОВІ БАЛИ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження: 

1. Науково-дослідницька 

діяльність та особливі 

успіхи у навчанні: 

 

Публікація статті у 

науковому виданні 

а) міжнародному індексованому (яке 

входить до міжнародних 

наукометричних баз Scopus, Web of 

Science, Copernikus)  –до 5 балів  

б) інші міжнародні – до 3 балів 

в) державному індексованому – до 4 

балів 

г) інші державні – до 2 балів 

Копія публікації з вихідними 

даними наукового видання, 

змістом; для публікацій у 

виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних 

баз, надати електронну адресу 

сторінки відповідної бази, де 

розміщено інформацію про 

видання та його індекс 

цитування. 

Віза або посвідка у вигляді 

підпису викладача або 

наукового керівника з 

рекомендацією відповідного 

балу 

 Участь у науковій 

конференції та публікація тез 

(з права або суміжних 

дисциплін)  

а) міжнародній закордонній  – 3 бали 

б) міжнародній в Україні –  2.5 бали 

в) всеукраїнській – 2 бали 

г) університетській – 1,5 балу 

в) загально факультетській – до 1 

балу 

Копія програми наукового 

заходу, де була зазначена участь 

або довідка від оргкомітету 

конференції про участь у 

конференції та прийняття тез до 

друку  

Копія тез доповіді  

 ІІ тур Всеукраїнських 

студентських олімпіад (з 

права) 

а) участь – 1 бал; 

б) призове місце: 

1. 1 місце – 4 бали 

2. 2 місце – 3 бали 

3. 3 місце – 2 бали  

 

Копія диплому про призове 

місце, лист-запрошення та 

направлення від факультету з 

відмітками про участь або інші 

документи, які підтверджують 

участь 
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 ІІ тур Всеукраїнських 

конкурсів студентських 

наукових робіт (з права) 

а) участь – 1 бал; 

б) призове місце: 

1. 1 місце – 4 бали 

2. 2 місце – 3 бали 

3. 3 місце – 2 бали  

Копія диплому про призове 

місце, лист-запрошення та 

направлення від факультету з 

відмітками про участь або інші 

документи, які підтверджують 

участь 

 Всеукраїнські та міжнародні 

олімпіади, турніри, змагання, 

конкурси, тощо (з права) 

а) всеукраїнський рівень:  

1 м. – 4 б.  

2 та 3 м. – 3 б.  

участь – 1 б. 

б) міжнародний рівень:  

1 м. – 5 б.  

2 та 3 м. – 4 б.  

участь – 2 б. 

Копія диплому про призове 

місце, лист-запрошення та 

направлення від факультету з 

відмітками про участь або інші 

документи, які підтверджують 

участь 

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), Президія ЦВК, 

Голови департаментів, Президія СРС, 

Президія СПУ, Контрольно-ревізійна 

комісія – до 3 балів.  

Рішення Студентського 

парламенту Університету (для 

членів Контрольно-ревізійної 

комісії рекомендації щодо 

нарахування додаткових балів 

формуються на основі 

середнього арифметичного від 

рекомендації голови СПУ та 

результатів таємного 

голосування на заключному 

засідання КРК), Мотиваційний 

лист у Google-формі, в якому 

має бути детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

студентського самоврядування 

(перелік проектів, в яких 

претендент брав участь, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр).  

 

  Члени департаментів, члени ЦВК, 

інші члени ОСС Університетського 

рівня (в залежності від характеру та 

обсягу участі)  – до 2 балів   
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Діяльність в органах 

студентського 

самоврядування 

факультету/гуртожитку 

 

а) Голова Студентського парламенту 

факультету(СП)/ Голова Студентської 

ради гуртожитку (СРГ) / Голова 

профспілкової організації факультету 

–  до 3 балів 

Рішення Студентських 

парламентів факультетів, 

Студентських рад гуртожитків, 

затверджене на засідання 

Студентського парламенту 

Університету, 

Мотиваційний лист у Google-

формі, в якому має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

студентського самоврядування 

(перелік проектів, в яких 

претендент брав участь, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр).   

б) Президія СП, СРГ, Голови 

департаментів – до 2.5 балів 

в) члени департаментів, члени СРГ, 

члени виборчих комісій студентів 

(ВКС) та члени виборчих комісій 

гуртожитків (ВКГ), члени 

профспілкової організації студентів 

та інші представники ОСС 

факультетського рівня (в залежності 

від характеру та обсягу участі)  – до 

2 балів. 

 

 

Участь в студентських 

ініціативах (Ш-ТБ, Мовний 

клуб, РадіоКНУ тощо) / та 

реалізація проектів в 

Університеті та факультеті. 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 1,5 балу 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням організаторів 

студентських ініціатив, 

Мотиваційний лист у Google-

формі, в якому має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи учасника 

студентської ініціативи (перелік 

проектів, в яких претендент брав 

участь, перелік виконуваних 

функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр).   

 Робота консультантом 

абітурієнтів під час вступної 

кампанії / робота в комісії з 

поселення та проведення 

поселення до гуртожитків 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 1,5 балу 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням Студентських 

парламенту факультетів 

(Інститутів) або координаторів 

«Консультанта абітурієнта», 

Мотиваційний лист у Google-
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формі, в якому має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи 

консультанта під час вступної 

кампанії. 

 Студкураторство (в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 1,5 балів 

Рішення Студентського 

парламенту Університету за 

поданням Студентських 

парламенту факультетів 

(Інститутів) або координаторів 

«Студкуратор КНУ», 

Мотиваційний лист у Google-

формі, в якому має бути 

детально обґрунтована 

ефективність роботи 

студентського куратора 

першокурсників. Заповнені 

першокурсниками, з якими 

працював студкуратор, анкети-

відгуки щодо якості його роботи 

– обов’язково.  

 Діяльність у 

позауніверситетських 

організаціях / ініціативах, 

діяльність яких спрямована 

на розвиток Університету / 

факультету та діяльність 

яких реалізовується у стінах 

Університету / факультету  

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 3 балів 

Рішення Студентського 

парламенту факультету / 

Університету. 

Рекомендаційний лист 

Президента / Голови організації / 

ініціативи. 

Мотиваційний лист, в якому має 

бути детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

організації (перелік проектів, в 

яких була участь претендента, 

перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи 

за останній семестр).   

 Участь в діяльності Ради 

молодих вчених або 

Науковому товаристві 

1) член Правління Ради молодих 

вчених факультету, Голова Наукового 

товариства студентів факультету (в 

Подання голови Ради молодих 

вчених або Голови Наукового 

товариства (відповідно) 
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факультету залежності від характеру та обсягу 

участі) – до 3 балів; 

2) робота в оргкомітеті двох і більше 

Всеукраїнських (міжнародних) 

наукових заходів (в залежності від 

характеру та обсягу участі) – до 3 

балів; 

3) заступники керівників наукових 

гуртків, заступники Голови 

Наукового товариства студентів 

факультету (в залежності від 

характеру та обсягу участі)  - до 2 

балів; 

3) актив Наукового товариства 

студентів факультету (в залежності 

від характеру та обсягу участі)  – до 

2 балів. 

 

Мотиваційний лист, в якому має 

бути детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

організації (перелік проектів, в 

яких претендент брав участь, 

перелік виконуваних функцій, 

загальна характеристика роботи 

за останній семестр).   

 Участь в діяльності 

Юридичної клініки «Pro 

bono» 

а) Голова Юридичної клініки – до 3  

балів 

б) Консультанти (в залежності від 

обсягу участі) –  до 2 балів 

в) Слухачі (в залежності від обсягу 

участі) – до 1 балу 

Подання координатора 

Юридичної клініки «Pro bono» 

Мотиваційний лист, в якому має 

бути детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

юридичної клініки (перелік 

справ, в яких була участь 

претендента, перелік 

виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр).   

 Участь в діяльності 

Університету юних 

правознавців 

(в залежності від характеру та 

обсягу участі) - до 2 балів 

Подання координатора проекту 

«Університету юних 

правознавців» 

Мотиваційний лист, в якому має 

бути детально обґрунтована 

ефективність роботи члена 

Університету юних правознавців 

(перелік проектів, в яких 

претендент брав участь, перелік 
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виконуваних функцій, загальна 

характеристика роботи за 

останній семестр).   

3. Спортивна діяльність: Участь у спортивних 

змаганнях (перша 20-ка в 

рейтингу) 

а) міжнародних –до 2 балів Копія диплому про участь або 

документ, що підтверджує 

результат. Лист-запрошення на 

змагання, направлення від 

факультету, кафедри фізичного 

виховання, спортивної 

організації на це змагання тощо  

 

 

 

Призові місця у спортивних 

змаганнях 

 

а) міжнародних – до 3 балів 

б) всеукраїнських –  до 2 балів 

в) загальноуніверситетських – до 1 

бала 

Копія диплому про призове 

місце; документ, що 

підтверджує результат 

Лист-запрошення на змагання, 

направлення від факультету, 

кафедри фізичного виховання, 

спортивної організації на це 

змагання тощо 

 

4. Культурно-мистецька  

діяльність: 

 

Призові місця у творчих 

конкурсах: 

 

в) університетських – до 1,5 балу Копія диплому про призове 

місце; документ, що 

підтверджує результат 

Лист-запрошення від 

організаторів конкурсу та інші 

документи, які підтверджують 

та/або характеризують участь 

цієї особи у творчому конкурсі. 

а) міжнародних – до 3 балів 

б) всеукраїнських – до 2 балів 

 

 

ПРИМІТКИ: 

 Бали з різних сфер діяльності підсумовуються але загальна сума додаткових балів не може перевищувати 5 балів. 

 Бали різних видів діяльності в межах однієї сфери не підсумовуються. 

 Остаточний бал за певний вид діяльності та загальну суму балів визначатиме стипендіальні група факультету, враховуючи специфіку 

свого факультету. 

 Шкала градації – 0,5 балів. 

 Бали нараховуються лише за ту діяльність, яка відбувалася від кінця семестрового контролю попереднього семестру до початку 

семестрового контролю поточного семестру. 

 Голові Студентського парламенту Університету, Голові Студентської ради студмістечка, Голові Центральної виборчої комісії Голові 
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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 

представники студентського парламенту факультету/інституту, Президія Студентського парламенту Університету.  

 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.  


