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ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ СТИПЕНДІЙ 

 

Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи-підтвердження 

1. Науково-дослідницька 
діяльність та особливі 
успіхи у навчанні: 

 
 
 

Публікація статті у 
академічному журналі: 

а) іноземному - до 5 б. 
 
(Індексовані - 5 б. 
Неіндексовані - 3 б.) 
 
б) українському - до 4 б. 
 
(Індексовані - 4 б. 
Неіндексовані - 2 б.) 
 

 
Копія публікації з вихідними 
даними наукового видання. 

 
Індексовані та неіндексовані 

видання. 

 Публікація у фаховому 
виданні: 

а) іноземному - 3 б. 
 
б) українському - 2 б. 
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 Участь у науковій 
конференції: 

а) закордонній - 5 б. 
 
б) українській - 4 б. 
 
в) університетській - до 1 б. 

Копія програми наукового 
заходу, де була зазначена 

участь (доповідь, 
повідомлення, виступ на 
круглому столі тощо) або 

тези доповіді. 

 ІІ тур Всеукраїнських 
конкурсів студентських 

наукових робіт зі 
спеціальності:  

 
ІІ тур Всеукраїнських 

студентських предметних 
олімпіад: 

 
Призове місце - до 4 б. 
 
Участь - 3 б. 
 
Перемога - 4 б. 

 
Копія диплому про призове 
місце, лист-запрошення на 

конкурс наукових робіт, 
направлення від факультету 

на цей конкурс тощо. 

  
 

Всеукраїнські та 
міжнародні турніри, 

змагання, конкурси тощо 
за спеціальністю: 

а) Участь - Міжнародний - 
до 2 б. 
 
б) Призове місце - 
Всеукраїнський рівень -  
до 4 б. 
 
Міжнародний - до 5 б. 
 

 
 

Копія диплому про участь 
або призове місце, 

лист-запрошення від 
організаторів турніру тощо. 

 Міжнародні предметні 
олімпіади зі спеціальності 

а) Участь - до 5 б. 
 
б) Призове місце - 5 б. 

Копія диплому про участь 
або призове місце, 

лист-запрошення на 
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олімпіаду, направлення від 
факультету на олімпіаду 

тощо. 

2. Громадська діяльність: Діяльність в органах 
студентського 

самоврядування 
факультету та 
Університету 

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, члени 
департаментів СПУ, члени 
ЦВК та інші представники 
ОСС Університетського 
рівня. 
 
Голова Студентського 
парламенту факультету, 
Голова Студентської ради 
гуртожитку, Голова НТС, 
Президія СП, СРГ, Голови 
департаментів СП, члени 
департаментів СП, керівні 
члени СРГ, члени Виборчої 

Рішення Студентського 
парламенту факультету, 
Студентської ради 
гуртожитку, затверджене на 
засіданні 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). 
 
Тільки залежно від обсягів 
та успішності виконаної 
роботи можуть 
нараховуватися додаткові 
бали. 
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комісії студентів (ВКС) та 
члени Виборчої комісії 
гуртожитку (ВКГ) -  
 
(в залежності від 
характеру та обсягу 
участі - до 3 б.) 
 

 
Голову і президію оцінює 
команда шляхом 
анкетування, яке буде 
офіційно затверджене 
СПФФ. 

 Участь в студентських 
ініціативах (Ш-ТБ, 

Мовний клуб, РадіоКНУ 
тощо) 

(В залежності від 
характеру та обсягу 
участі - до 3 б.) 
 

Рішення Студентського 
парламенту факультету 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). 

 Проектна діяльність До 3 балів. Надання звіту про роботу, 
відгуки і рекомендації 
членів команди. 
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 Організація та проведення 
тематичних заходів 

(конференції, круглі столи, 
дебати, дні науки тощо) на 

факультеті або від імені 
факультету 

До 3 балів. Рішення Студентського 
парламенту факультету 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 
характеру та обсягу 
участі - до 2 б.) 

Рішення стипендіальної 
групи факультету 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 
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учасника-волонтера (перелік 
проектів, в яких була участь 
претендента, 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 

 

До 1 балу. Рішення стипендіальної 
групи факультету за 
поданням Студентського 
парламенту факультету або 
координаторів 
«Консультанту 
Абітурієнта», 
характеристика на кожного 
претендента на додаткові 
бали, в якій має бути 
детально обґрунтована 
ефективність роботи 
консультанта під час 
вступної кампанії. 

 Студкураторство До 2 балів. Рішення стипендіальної 
групи факультету за 
поданням Студентського 
парламенту факультету або 
координаторів проекту 
«Студкуратор КНУ», 
характеристика на кожного 
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претендента на додаткові 
бали, в якій має бути 
детально обґрунтована 
ефективність роботи цієї 
особи у якості студентського 
куратора першокурсників. 
 
Заповнені 
першокурсниками, з 
якими працював 
студкуратор, 
анкети-відгуки щодо 
якості його роботи - 
обов’язкові. 
 

 Участь в організації 
заходів на факультеті або в 

Університеті 

(В залежності від 
характеру та обсягу 
участі - до 3 б.) 

Рішення Студентського 
парламенту факультету за 
поданням Студентського 
парламенту факультету 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 
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претендента, перелік 
виконуваних функцій, 
загальна характеристика 
роботи за останній семестр). 

 Призові місця у творчих 
конкурсах: 

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. 

3. Спортивна діяльність: Участь у спортивних 
змаганнях:  

а) міжнародних - до 2 б. 
 
б) всеукраїнських - до 1 б. 

Копія диплому про участь, 
лист-запрошення на 
змагання, направлення від 
факультету, кафедри 
фізичного виховання, 
спортивної організації на це 
змагання тощо. 
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 Призові місця у 
спортивних змаганнях: 

а) міжнародних - до 3 б. 
 
б) всеукраїнських - до 2 б. 
 
в) університетських -  
до 1 б. 
 

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

 
ПРИМІТКИ: 
● Бали з різних напрямів діяльності можуть підсумовуватися, але якщо їхня сума перевищує 5, то особа все одно 

отримає максимальний бал - 5. Бали одного напряму діяльності між собою не додаються, до уваги береться 
найбільший наявний бал. 

● Шкала градації - 0,25 балів. 
● Бали можуть нараховуватися за діяльність впродовж літнього періоду і останнього навчального семестру перед 

нарахуванням додаткових балів. 
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