ДОДАТОК № 2
Перелік основних досягнень в науковій, науково-технічній діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності
Досягнення:
Опублікована стаття у
фаховому виданні.

1. Наукова, науково-технічна
Кількість додаткових балів:
5 балів

Тези доповідей на науковій
конференції

3 бали

Участь у конкурсах
студентських наукових робіт,
студентських олімпіад з
навчальних дисциплін або
спеціальностей чи інших
наукових, науково-технічних
фахових конкурсах і змаганнях.

Переможці міжнародних конкурсів,
олімпіад, змагань і т.д. – 10 балів
Призери та учасники міжнародних
конкурсів, олімпіад, змагань і т.д. – 6 балів
Переможці та призери всеукраїнських
конкурсів, олімпіад, змагань і т.д. (які
проводяться під егідою МОН) – 6 балів
Переможці обласних конкурсів, олімпіад,
змагань і т.д. – 2 бали

2. Громадська діяльність
За участь у громадському житті на підставі подання з відповідним обґрунтуванням
щодо досягнень студентів в поточному семестрі – до 6 балів
А. На підставі подання голови Студентської ради факультету/коледжу або голови
Профбюро студентів факультету/коледжу на ім’я голови стипендіальної комісії
факультету/коледжу.
1) голові Студентського уряду Університету/Профкому студентів/ Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених - 6 балів;
2) голові Студентської ради/Профбюро студентів факультету/коледжу – 4 бали;
3) члену Студентської ради/Профбюро студентів факультету/коледжу – 2 бали;
4) члену Вченої/Педагогічної ради (якщо він не входить за посадою) :
- Університету – 2 бали
- факультету/коледжу – 1 бал
5) іншим активним студентам, які не є обраними членами студентських організацій за
спільним поданням голови Студентської ради та голови Профбюро студентів
факультету/коледжу – 1 бал.
Б. На підставі подань голів інших студентських організацій на ім’я голови
стипендіальної комісії факультету/коледжу
1) Головам студентських організацій (осередку організації) – 4 бали.
2) Членам студентських організацій – 2 бали

В. За участь в громадсько-культурному житті Університету – на підставі подань
відповідальних осіб на ім’я голови стипендіальної комісії факультету/коледжу:
1) членам колективів художньої самодіяльності – за поданням директора Центру
культури та дозвілля на ім’я голови стипендіальної комісії факультету/коледжу –
2 бали;
2) за участь у роботі служб Приймальної комісії Університету – за поданням
відповідального секретаря Приймальної комісії – до 3 балів.
3.Творча діяльність
1) переможці міжнародних творчих конкурсів – 10 балів
2) призери міжнародних творчих конкурсів – 6 балів
3) переможці всеукраїнських творчих конкурсів – 6 балів
4) призери всеукраїнських творчих конкурсів – 4 бали
5) переможці обласних творчих конкурсів – 2 бали
4. Спортивна діяльність
За участь у спортивній діяльності на підставі подання завідувача кафедрою
фізичного виховання і спорту Університету та відповідного обґрунтування досягнень
студентів у поточному семестрі - до 10 балів:
1) призерам спортивних змагань міжнародного рівня, Чемпіонатів Європи або світу –
10 балів;
2) призерам всеукраїнських спортивних змагань – 6 балів;
3) призерам регіональних спортивних змагань – 2 бали;
4) заняття у спортивних секціях Університету за умови участі в спортивних змаганнях
– до 2 балів.
Максимальне значення додаткових балів становить – 10 балів.
Додаткові
бали
нараховуються
за
рішенням
Стипендіальної
комісії
факультету/коледжу. Якщо сума додаткових балів студента за участь у науковій,
науково-технічній діяльності, громадському житті, спортивній діяльності
перевищує максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним
максимальному значенню.
У випадку досягнень студентів не зазначених у цьому додатку додатковий бал може
бути наданий студенту за рішенням Стипендіальної комісії факультету/коледжу.

