
 
 

Шановні студенти! 
 

З метою своєчасного нарахування 
додаткових балів до рейтингу успішності  

за наукову, науково-технічну, творчу, 
спортивну, громадську діяльність та 

корпоративну культуру, просимо надати 
відповідні документи  

до 16:30 22 січня 2019 року  
в каб. 232 (Приймальна директора 

Педагогічного інституту). 
 
 
 
 
 
 
 



Показники, що враховуються в рейтингу успішності 
 

Показники, що враховуються в рейтингу 
успішності 

Документи для 
підтвердження  

Кількість 
балів 

НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Призер (1-3 місце) ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади / ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт 

Диплом 10 

Призер (1-3 місце) Міжнародного наукового 
конкурсу / Міжнародної олімпіади зі 
спеціальності 

Диплом 10 

Завершення наукового дослідження за 
рахунок отриманого гранту 

Офіційний лист про 
отримання гранту на 

проведення наукового 
дослідження та звіт 

10 

Публікація у міжнародному науковому 
виданні 

Копія першої сторінки 
видання, копія публікації 10 

Призер (1-3 місце) Всеукраїнського 
наукового конкурсу Диплом 8 

Призер (1-3 місце) міського наукового 
конкурсу Диплом 6 

Публікація у науковому фаховому виданні, 
включеному до затвердженого переліку 
МОНУ 

Копія першої сторінки 
видання, копія публікації 5 

Презентація (доповідь та/або публікація) 
наукових досягнень на конференціях, 
семінарах, круглих столах тощо 
(міжнародний рівень) 

Програма заходу із 
зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 
конференції 

5 

Призер (1-3 місце) загально-
університетського наукового конкурсу Диплом 4 

Презентація (доповідь та/або публікація) 
наукових досягнень на конференціях, 
семінарах, круглих столах тощо 
(всеукраїнський рівень) 

Програма заходу із 
зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 
конференції 

4 

Презентація (доповідь та/або публікація) 
досягнень на конференціях, семінарах, 
круглих столах тощо (міський рівень) 

Програма заходу із 
зазначенням учасника / 

Збірник матеріалів 
конференції 

3 

Організація наукових заходів (у т.ч. у межах 
діяльності Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Університету) (загальноуніверситетський, 
міський, регіональний, всеукраїнський, 
міжнародний рівень) 

Програма заходу або інше 
об'єктивне підтвердження 

0,5  
(за 

кожний 
захід) 

 



Показники, що враховуються в рейтингу 
успішності 

Документи для 
підтвердження  

Кількість 
балів 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Лауреат (1-3 місце) Міжнародного 
професійного мистецького конкурсу, 
музичної олімпіади  

Диплом 10 

Участь у Міжнародних виставках 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва 

Каталог учасника 10 

Призер (1-3 місце) Міжнародного фестивалю, 
конкурсної програми професійного 
спрямування на основі творчих проектів 

Диплом / Грамота 10 

Лауреат (1-3 місце) Всеукраїнського 
мистецького конкурсу, фестивалю, музичної 
олімпіади 

Диплом 8 

Участь у Всеукраїнських виставках 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва 

Каталог учасника 8 

Призер (1-3 місце) Всеукраїнського 
фестивалю, конкурсної програми 
професійного спрямування на основі творчих 
проектів 

Диплом / Грамота 8 

Призер (1-3 місце) міського (регіонального) 
мистецького конкурсу, фестивалю, музичної 
олімпіади 

Диплом 6 

Участь у міських (регіональних) виставках 
образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва 

Каталог учасника 6 

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Призер Міжконтинентальних спортивних 
змагань (Олімпіад)  

Офіційні протоколи 
змагань 

10 

Призер Міжнародних спортивних 
чемпіонатів, турнірів 

Офіційні протоколи 
змагань 

10 

Призер Всеукраїнських спортивних 
чемпіонатів, турнірів 

Офіційні протоколи 
змагань 

8 

Призер міських (міжуніверситетських) 
спортивних змагань, турнірів 

Офіційні протоколи 
змагань 

6 

Призер (1-3 місце) загальноуніверситет-
ського спортивного змагання 

Офіційні протоколи 
змагань 

4 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Системна участь впродовж навчального року 
у соціальному проекті «З Києвом і для 
Києва» 

Сертифікат волонтера 
Університету Грінченка 

10 



Показники, що враховуються в рейтингу 
успішності 

Документи для 
підтвердження  

Кількість 
балів 

Відзнаки Громадських організацій, 
Державних установ  за волонтерську, 
благодійну діяльність 

Відповідна відзнака 3 

Організація і участь у благодійних проектах, 
культурно-мистецьких заходах, громадських 
акціях та профорієнтаційних заходах (у т.ч. у 
межах діяльності Студентського парламенту 
Університету), спрямованих на 
популяризацію діяльності Університета 
(загальноуніверситетський, міський, 
регіональний, всеукраїнський, міжнародний 
рівень) 

Програма заходу або інше 
об'єктивне підтвердження 

0,5  
(за 

кожний 
захід) 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

Участь у Міжнародній академії лідерства 
(зовнішній: пропедевтичний 
курс+менторська програма+літня академія) 

Сертифікат 5 

 


