
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ У СТИПЕНДІАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВСЧЕНКА 
  

З метою заохочування студентів до участі в науковій та громадській діяльності встановити додаткові бали у стипендіальному рейтингу по наступним категоріям: 
  

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження: 
1. Науково 

дослідницькадіяльність та о
собливіуспіхи у навчанні: 

  

  

Публікація статті у            
  науковому  
журналі: 
  

  

а) міжнародному –
 до 5 б. 

Копія публікації з вихідними даними наукового видання 
(на розгляд стипендіальної групи факультету)  

    б) державному – 
до 4 б. 

  

  Участь у науковій 
конференції: 
  
  
  
  

а) міжнародній –
 до 5 б. 

Копія програми наукового заходу, де була б зазначена участь 
(доповідь, повідомлення, виступ на круглому столі тощо) або тези доповіді. 
(на розгляд стипендіальної групи факультету) 

    б) всеукраїнській –
 до 4 б. 

  

    в) університетській –
 до 1.5 б. 
 

  

  ІІ тур Всеукраїнських 
конкурсів студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності: 
  

Призове місце –
 до 4 б. 

Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на 
конкурс наукових робіт, направлення від факультету на цей конкурс тощо. 



  ІІ тур Всеукраїнських 
студентських предметних 
олімпіад: 
  

  
Призове місце –
 до 4 б. 

Копія диплому про призове місце, лист-
запрошення на олімпіаду, направлення від факультету на олімпіаду тощо. 

  Всеукраїнські та  
міжнародні 
турніри, змагання,  
конкурси 
тощо за спеціальністю: 
  
  

а) участь –
 Міжнародний –
 до2 б. 

Копія диплому про участь або призове місце, лист-
запрошення від організаторів турніру тощо. 
(на розгляд стипендіальної групи факультету) 

    б) призове місце –
 Всеукраїнський рівен
ь – до 4б. 
Міжнародний –
 до 5 б. 

  

  Міжнародні предметні 
олімпіади зі спеціальності 
  
  

а) участь – до 3 б. Копія диплому про участь або призове місце, лист-
запрошення на олімпіаду, направлення від факультету на олімпіаду тощо. 

    б) призове місце –
 до 5 б. 

  

2. Громадська  діяльність Діяльність в 
органах студентськогосам
оврядування 
Університету/Студмістечк
а 
  
  

Голова СПУ, Голова 
ЦВК, Голова СРС -
 до 4 б. 

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). 

    

  

Президія ЦВК, Голов
и 
департаментів, Прези
дія 
СРС, Президія СПУ, 
КРК  
до 3 б. 

  



    Члени департаментів, 
члени ЦВК 
та інші представники 
ОСС Університетсько
го рівня– до 2 б. 

  

  Діяльність в 
органах студентського 
самоврядування факульте
ту (Інституту)/гуртожитку 

  

  

Голова СП/ Голова 
СРГ – до 3б. 

Рішення Студентських парламентів факультетів(Інститутів), Студентських 
рад гуртожитків, ЗАТВЕРДЖЕНЕ НА ЗАСІДАННІ СПУ, 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). 

    Президія СП, 
СРГ, Голови 
департаментів, 
члени департаментів, 
члени СРГ (в т.ч. 
старости), 
члени ДВК та ВКГ -
 до 2 б. 

  

  Участь в студентських 
ініціативах (Ш-ТБ, 
Мовний 
клуб, РадіоКНУ тощо) 

(в залежності від хара
ктеру 
та обсягу участі) 
до 3 б. 

Рішення Студентського парламенту Університету за поданням організаторів 
студентських ініціатив, характеристика на кожного претендента на додаткові 
бали, в якій має бути детально обґрунтована ефективність роботи 
учасника студентської ініціативи (перелік проектів, в яких була участь 
претендента, перелік 
виконуваних функцій, загальна характеристика роботи за останній семестр). 

  Волонтерська діяльність 
соціального спрямування 

(в залежності від хара
ктеру 
та обсягу участі) -
 до 3 б. 
  

Рішення Студентського 
парламенту Університету за поданням волонтерських 
організацій, об’єднань, організаторів волонтерських 
заходів тощо,  характеристика на кожного претендента на додаткові бали, 
в якій має бути детально обґрунтована ефективність роботи цього учасника-
волонтера (перелік проектів, в яких була участь претендента, перелік 
виконуваних функцій, загальна характеристика волонтерської діяльності за о
станній семестр). 

  Робота 
консультантом абітурієнті
в під час вступної 
кампанії / робота 

до 2 б. Рішення Студентського парламенту Університету за поданням Студентських 
парламентів факультетів(Інститутів) або 
координаторів «Консультанту Абітурієнту»,  характеристика на кожного 
претендента на додаткові бали, в якій має бути детально обґрунтована 



в комісії з поселення +   п
роведення 
поселення до гуртожитків 

ефективність роботи цього консультанта під час вступної кампанії. 

  Студкураторство до 1 б. Рішення Студентського парламенту Університету за поданням Студентських 
парламентів факультетів(Інститутів) або координаторів проекту 
«Студкуратор КНУ»,  характеристика на кожного претендента на додаткові 
бали, в якій має бути детально обґрунтована ефективність роботи цієї особи 
у якості студентського 
куратора першокурсників. Заповнені першокурсниками, 
з якими працювавстудкуратор, анкети-відгукищодо якості його роботи –
 обов’язково. 

  Участь 
в організації заходів 
на     факультеті або в    У
ніверситеті 

(в залежності від хара
ктеру 
та обсягу участі) 
до 1 б. 

Рішення Студентського парламенту Університету за поданням Студентських 
парламентів факультетів(Інститутів) або організаторів 
вказаних заходів,  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). 

  Профорієнтаційна робота 
на факультеті  

(в залежності від хара
ктеру 
та обсягу участі) 
до 1.5 б. 

Рішення Студентських парламентів факультетів(Інститутів), 
ЗАТВЕРДЖЕНЕ НА ЗАСІДАННІ СПУ характеристика на кожного 
претендента на додаткові бали, в якій має бути детально обґрунтована 
ефективність роботи цієї особи (перелік профорієнтаційних проектів, 
в яких була участь претендента, перелі 
квиконуваних функцій, загальна характеристика роботи над проектом, які 
реалізовувались протягом останнього семестру). 

 Діяльність в органах 
Студенстького Профбюро 

Голова Студентського 
Профбюро – до 4б. 

Рішення Студентських Профбюро факультетів (Інститутів), характеристика 
на кожного претендента на додаткові бали, в якій має бути 
детально обґрунтована ефективність роботи цієї особи (перелік 
профорієнтаційних проектів, в яких була участь претендента, перелік 
виконуваних функцій, загальна характеристика роботи над проектом, які 
реалізовувались протягом останнього семестру). 

  Заступник/заступники 
Голови Студентського 
Профбюро – до 3б. 

 

  Секретар/особи 
відповідальні за 
проїзні – до 2б. 

 



  Профорги курсів 
(в залежності від         
         характеру 
та обсягу участі) – до 
1,5б. 

 

  Члени Студентського 
Профбюро – до 1б. 

 

3. Спортивна діяльність: Участь у спортивних 
змаганнях: 

а) міжнародних –
 до 2 б. 

Копія диплому про участь, лист-запрошення на змагання, направлення від 
факультету, кафедри фізичного виховання, спортивної організації на це 
змагання тощо. 
(на розгляд стипендіальної групи факультету) 

    б) всеукраїнських –
 до 1 б. 

  

  Призові місця у спортивн
их змаганнях 
  
  
  

а) міжнародних –
 до 4 б. 

Копія диплому про призовемісце, додатково – лист-
запрошення на змагання, направлення від факультету, кафедри фізичногових
овання, спортивноїорганізації на це змаганнятощо. 
(на розгляд стипендіальної групи факультету) 

    б) всеукраїнських –
 до 3 б. 

  

    в) університетських –
 до 1 б. 

  

4. Культурно-
мистецька діяльність: 

Призові місця у творчих 
конкурсах: 
  

  

  

а) міжнародних –
 до 3 б. 

Копія диплому про участь або призове місце у творчому 
конкурсі, додатково – лист-запрошення від організаторів конкурсу 
та інші документи, які підтверджують та/або характеризують участь цієї 
особи у творчому конкурсі. 

    б) всеукраїнських –
 до 2 б. 

  

    в) університетських –
 до 1 б. 

  

 
 



 

 

 

 

Шкала градації – 0,5 балів. Мінімальний бал – 0,5, максимальний – 5. 
ВАЖЛИВО: Бали з різних напрямків діяльності можуть сумуватись але якщо їх сума перевищує 5, то людина все одно отримає максимальний бал – 5. Бали в 

одному напрямку діяльності між собою не сумуються, береться найбільша оцінка. 

Директор ННІ «Інститут геології»,  
голова стипендіальної комісії                              проф. В.А. Михайлов 
  
Голова студентського парламенту 
ННІ «Інститут геології»                                        студ. А.С. Хмелевський  
  
Голова студентського профбюро 
ННІ «Інститут геології»                                        студ. М.Ю. Сахарчук 

  
Затверджено Вченою Радою ННІ «Інститут геології», Проток №        від         
  
Секретар Вченої Ради 
ННІ «Інститут геології»                                         доц. О.В. Шабатура 
 

 
 


