
КРИТЕРІЇ НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО 
РЕЙТИНГУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сфера 
діяльності 

Вид діяльності Деталізація Документи-
підтвердження 

1.Наукова-
дослідницька 
діяльність та 
особливі 
успіхи у 
навчанні 

Публікація статті у 
науковому журналі: 

А) Міжнародному 
індексованому –до 5 б. 
Б) Інші міжнародні – 
до 3 б. 
В) Державному 
індексованому–до 4 б. 
Г) Інші державні – до 
2 б. 

Копія публікації з 
вихідними даними 
наукового видання 

Участь у науковій 
конференції: 

А) Міжнародній – до 3 
б. 
Б) Всеукраїнскьій – до 
2 б. 
В) Університетьскій – 
до 1 б. 

Копія програми 
наукового заходу, де 
зазначена участь 
(доповідь, повідомлення 
тощо) або тези доповіді. 

II тур 
Всеукраїнських 
конкурсів 
студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності: 

А) Призове місце – до 
5 б. 
Б) Участь – до 2 б. 

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

II тур 
Всеукраїнських 
студентських 
предметних 
олімпіад: 

А) Призове місце – до 
5 б. 
Б) Участь – до 2 б. 

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

Міжнародні 
олімпіади, турніри, 
змагання, конкурси 
за спеціальністю 
тощо: 

А) Призове місце – до 
5 б. 
Б) Всеукраїнський 
рівень призове – до 4 
б. 
В) Участь (обидва 
рівні) – до 2 б. 

Копія диплому про 
призове місце/участь, 
лист запрошення на 
студента, направлення 
від факультету тощо 



2.Громадська 
діяльність 

Діяльність в органах 
студентьского 
самоврядування 
Університету/ 
Студмістечка 

А) Голова 
студентського 
парламенту 
Університету (СПУ), 
Голова центральної 
виборчої комісії 
(ЦВК), Голова 
студентської ради 
студмістечка (СРС) – 
до 3 б. 
Б) Президія 
СПУ/ЦВК/СРС, 
голови департаментів 
– до 2,5 б. 
В) Члени 
департаментів та інші 
представники ОСС 
Університетьского 
рівня – до 2 б. 

Рішення студентського 
парламенту 
Університету, 
мотиваційний лист, в 
якому має бути детально 
обгрунтована 
ефективність роботи 
члена студентського 
самоврядування (перелік 
проектів, в яких була 
участь студента, перелік 
виконаних функцій, 
загальна характеристика 
роботи за останній 
семестр). 

Діяльність в органах 
студентського 
самоврядування 
факультету 
/гуртожитку 

А) Голова 
Студентського 
парламенту 
факультету (СПФ), 
Голова Студентської 
ради гуртожитку 
(СРГ), Голова 
профбюро студентів 
факультету, Голова 
ВКС – до 3 б.  
Б) Президія СПФ/СРГ, 
Голови департаментів 
– до 2,5 б. 
В) Члени 
СПФ/СРГ/ВКС, члени 
профбюро факультету 
– до 2 б. 

Рішення Студентського 
парламенту факультету , 
Студентської ради 
гуртожитку, Профбюро 
студентів, мотиваційний 
лист на кожного 
студента, в якому має 
бути детально 
обґрунтована 
ефективність роботи 
члена студентського 
самоврядування (перелік 
проектів, в яких була 
участь студента, перелік 
виконуваних функцій, 
загальна характеристика 
роботи за останній 
семестр тощо) 

Діяльність в 
громадських заходах 
факультету/ 
гуртожитку 

А) Консультант 
абітурієнтів – до 2 б. 
Б) Студкураратор – до 
1,5 б. 

Мотиваційний лист в 
якому має бути детально 
обґрунтована 
ефективність роботи 



 Участь в 
студентських 
ініціативах (Project/, 
Мовний клуб КНУ, 
Ораторський клуб 
КНУ тощо)/ 
Організація заходів 
на факультеті або 
університеті 

А) Участь – до 1,5 б. 
Б) Організація –до 2 б. 

Мотиваційний лист в 
якому має бути детально 
обґрунтована 
ефективність роботи 

3.Спортивна 
діяльність 

Призові місця у 
спортивних 
змаганнях 

А) Міжнародних – до 
2,5 б. 
Б) Всеукраїнських – 
до 2 б. 
В) Університетських/ 
факультетських – до 
1,5 б. 

Копія диплому про 
призове місце, лист-
запрошення на змагання, 
направлення від 
факультету, кафедри 
фізичного виховання, 
спортивної організації 
на це змагання тощо. 

Участь у 
спортивних 
змаганнях 

А) Міжнародних – до 
1,5 б. 
Б) Всеукраїнських – 
до 1 б. 
В) Університетьских/ 
факультетських – до 
0,5 б. 

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 

А) Міжнародних – до 
2,5 б. 
Б) Всеукраїнських – 
до 2 б. 
В) Університетьских/ 
факультетських – до 
1,5 б. 

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

Участь у творчих 
конкурсах 

А) Міжнародних – до 
1,5 б. 
Б) Всеукраїнських до 
1 б. 
В) Університетьсикх/ 
факультетських –   до 
0,5 б. 

Лист-запрошення від 
організаторів конкурсу 
та інші документи, які 
підтверджують та/або 
характеризують участь 
цієї особи у творчому 
конкурсі 



ПРИМІТКИ: 

1. Шкала градації – 0.5 б. 
2. Бали з різних напрямків діяльності можуть підсумовуватися, але якщо їх 

сума перевищує 5, то особа все одно отримає максимальний бал – 5. Бали 
в одному напрямку діяльності між собою не сумуються. Береться 
найбільша оцінка. 

3. Голові СПУ, СРС, ЦВК, КРК рекомендації щодо нарахування додаткових 
балів формуютьяс на основі середнього арифметичного від результатів 
таємного голосування на заключному засіданні КСУ, у якому беруть 
участь представники СП факультетів. 

4. Головам СП 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 студентського 
парламенту відповідних структурних підрозділів. 

5. Культурна та спортивна діяльність враховується лише в рамках 
університетьских проектів або під егідою Університету/факультету, 
представництва Університету на державному або мінжародному рівнях. 

6. Для нарахування додаткових балів обов’язковим є заповнення Google-
форми, яка розміщена на офіційному ресурсі СП факультету. 

7. Рекомендації до нарахування додаткових балів за науково-дослідницьку 
діяльність та особливі успіхи в навчанні формується Головою СП за 
погоджувальною візою заступника декана факультету з науково-
педагогічної роботи. 

 

 

 

 

 

Голова студентського парламенту 

Факультета Інформаційних технологій                                        Є.А.Готовщиков 


