




Блок 1. Навчальна робота 

(максимальна кількість балів – 100)

Для визначення середнього балу

успішності враховуються підсумкові оцінки,

отримані на іспитах, захистах курсових робіт

(проектів) і всіх видів виробничих практик.

Розраховується середній бал навчальної

успішності студента в 100-бальній

університетській шкалі (за останній

семестровий контроль).



Блок 2. Наукова робота 

(максимальна кількість балів – 25)
Участь у конференціях із публікацією тез

Студентська наукова конференція, конференція молодих

науковців:
3 бали

Всеукраїнська конференція: 5 балів

Міжнародна конференція: 10 балів

Участь в олімпіадах та конкурсах (без призового місця)

Всеукраїнські: 5 балів

Міжнародні: 10 балів

Участь в олімпіадах та конкурсах (здобуте призове місце)

Всеукраїнські:

1 місце: 20 балів

2 місце: 18 балів

3 місце: 16 балів

Міжнародні:

1 місце: 25 балів

2 місце: 22 балів

3 місце: 20 балів

Публікації в періодичних виданнях

Збірники наукових праць: 10 балів

Українські журнали: 20 балів

Міжнародні журнали: 25 балів



Блок 3. Громадська діяльність

(максимальна кількість балів – 25)
Бали Вид діяльності

від 1 до 9 балів

Профгрупорг, староста, представник до парламентської групи

факультету (інституту) від академічної групи (оцінка виставляється на

основі опитування думки студентів групи), члени громадських

об’єднань, статутною метою якого є діяльність у студентській сфері,

члени факультетських (інститутських) студентських утворень, які діють

на основі положення, затвердженого Вченою радою факультету

(інституту).

від 10 до 14 балів
Профгрупорг курсу, староста курсу, староста поверху, актив комісій та

інших підрозділів профкому студентів та студентського парламенту.

від 15 до 19 балів

Голова профбюро, голова парламентської групи, голова студради

факультету (інституту), заступник голови профкому студентів та

студентського парламенту університету, керівники та голови комісій та

інших підрозділів профкому студентів та студентського парламенту.

від 20 до 23 балів

Голова студентського парламенту університету, голова профкому

студентів університету, голова комітету рад студмістечка, керівник

університетського осередку громадського об’єднання, статутною метою

якого є діяльність у студентській сфері.

від 24 до 25 балів
Керівник регіонального або всеукраїнського громадського об’єднання,

статутною метою якого є діяльність у студентській сфері.



Блок 4. Культурно-мистецька діяльність

(максимальна кількість балів – 25)
Бали Вид діяльності

2 бали

Участь у мистецьких конкурсах (бали за участь у загальноуніверситетських мистецьких

та творчих конкурсах сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати

6 балів)

6 балів 3 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих конкурсах

8 балів 2 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих конкурсах

10 балів 1 місце на загальноуніверситетських мистецьких та творчих конкурсах

4 бали

Участь у міських та обласних мистецьких конкурсах (бали за участь у міських та

обласних мистецьких конкурсах сумуються, але загальна сума балів не може

перевищувати 8 балів)

12 балів 3 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах

14 балів 2 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах

16 балів
1 місце на міських та обласних мистецьких конкурсах

3 місце на всеукраїнських мистецьких конкурсах

7 балів

Участь у всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах (бали за участь у

всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах сумуються, але загальна сума балів не

може перевищувати 14 балів)

18 балів 2 місце на всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах

20 балів
1 місце на всеукраїнських мистецьких та творчих конкурсах

3 місце на міжнародних мистецьких конкурсах

13 балів Участь у міжнародних мистецьких та творчих конкурсах

22 бали 2 місце на міжнародних мистецьких конкурсах

25 балів 1 місце на міжнародних мистецьких конкурсах



Блок 5. Спортивно-масова робота

(максимальна кількість балів – 25)
Бали Вид діяльності

2 бали

Участь у збірній команді факультету (інституту) в загальноуніверситетських спортивних

змаганнях (бали за участь у збірній команді факультету (інституту) з різних видів спорту

сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати

6 балів)

6 бали 3 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях

8 бали 2 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях

10 бали 1 місце в загальноуніверситетських спортивних змаганнях

4 бали

Участь в регіональних (місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних змаганнях

(бали за участь в регіональних (місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних

змаганнях з різних видів спорту сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати 8

балів)

12 балів 3 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних змаганнях

14 балів 2 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних змаганнях

16 балів
1 місце в регіональних (місто, область, західний регіон України і т.д.) спортивних змаганнях;

3 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях

7 балів

Участь у всеукраїнських спортивних змаганнях (бали за участь у всеукраїнських спортивних

змаганнях з різних видів спорту сумуються, але загальна сума балів не може перевищувати

14 балів)

18 балів 2 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях

20 бали
1 місце у всеукраїнських спортивних змаганнях;

3 місце у міжнародних спортивних змаганнях

13 балів Участь у міжнародних спортивних змаганнях

22 бали 2 місце у міжнародних спортивних змаганнях

25 балів 1 місце у міжнародних спортивних змаганнях



Система заохочення 

та стимулювання студентів

Відповідно до отриманих результатів рейтингу студентам

надаються такі переваги і можливості:

– пріоритетне поселення в гуртожитки університету;

– можливість отримання заохочень університетського рівня

(премії, грамоти, подяки тощо);

– заохочення обласного та міського рівня (грамоти та

подяки, грошові заохочення, висування на іменні стипендії

тощо);

– заохочення державного рівня (грамоти та подяки, грошові

заохочення, висування на іменні стипендії тощо);

– надання переваг при відправленні на навчання або

стажування у закордонні ВНЗ;

– рекомендації при влаштуванні на роботу тощо.


