
Додаток 1. Критерії оцінювання студентів затверджені 
на засіданні стипендіальної комісії ННІІДС 
(протокол №1 від 25.09.2018 р.) 

 
І. Критерії оцінювання студентів за досягнення (участь) у науковій роботі 

 
1.1 Патент, свідоцтво наінтелектуальну власність 

(авторське право) 

2,5 Ксерокопія документу 

1.2 Стаття у зарубіжному виданні або виданні, яке 

включено доНМБ  

2,5 Ксерокопії статті 

1.3 Стаття в інших виданнях, участь у конференції, 

віднесеної до НМБ 

1,5 Ксерокопія статті, тез конференцій 

1.4 Участь у міжнародній, всеукраїнській, міжвузівській 

конференції. 

1,0 Копія диплому, грамоти, довідка оргкомітету, 

повідомлення на сайті університету 

(інституту) та витяг з протоколу кафедри 
1.5 Участь у кафедральній (міжкафедральній) 

конференції. 

0,25 Копія диплому, грамоти, довідка оргкомітету, 

повідомлення на сайті університету 

(інституту) та витяг з протоколу кафедри 

1.6 Участь у 2-му турі всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт: 

- Учасник 

- Переможець 

 

 

1,5 

2,5 

Копія наказу диплому, грамоти, довідка 

оргкомітету конкурсу. 

1.7 Участь у виконанні наукових робіт за наказом. 1,5 Довідка з ВК 

 

 
 
 
 
 



Додаток 2. Критерії оцінювання студентів затверджені 
на засіданні стипендіальної комісії ННІІДС 
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II. Критерії оцінювання студентів за досягнення (участь) у науково-технічній роботі 
 

2.1 Участь у науково-технічній виставці. 1,0 Копія диплому, грамоти, довідка оргкомітету, 

повідомлення на сайті університету 

(інституту) та витяг з протоколу кафедри 

2.2 Участь у розробці та виготовленні завершених 

макетів (комп'ютерних програм) 

1,0 Акт впровадження, витяг з протоколу 

кафедри 

2.3 Технічний редактор наукового журналу (збірника 

конференцій) 

1,0 Витяг з протоколу кафедри, для 

інститутського журналу (конференції) - 

рішення адмінради інституту 

2.4 Супроводження (участь в групі по супроводженню) 

сайтів 

1,0 Витяг з протоколу кафедри, для 

інститутського сайту – рішення адмінради 

інституту 

2.5 Участь 2-му турі олімпіади: 

- Учасник 

- Переможець 

 

1,0 

2,5 

Диплом, грамота, довідка оргкомітету, 

повідомлення на сайті університету 

(інституту) та витяг з протоколу кафедри 
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ІІІ. Критерії оцінювання студентів за досягнення (участь) у громадській роботі 
 

3.1 Голова (заступник голови) студради інституту, 

гуртожитку, ТОС, голова (заступник голови) 

профбюро 

інституту. 

0,5-2,5 бали за рішенням 

органу студентського 

самоврядування та 

профспілкової організації 

Витяг з протоколу засідання органу 

студентського самоврядування та 

профспілкової організації. 

3.2 Член студради інституту, гуртожитку, ТОС, 

член профбюро інституту, командир групи, 

профорг 

0-1,5 бали за рішенням 

органу студентського 

самоврядування та 

профспілкової організації 

Витяг з протоколу засідання органу 

студентського самоврядування та 

профспілкової організації. 

3.3 Безпосередня участь в підготовці та проведенні 

студентського заходу університетського т а 

вище рівня 

1,0-2,5 бали за рішенням 

органу студентського 

самоврядування та 

профспілкової організації 

Витяг з протоколу засідання органу 

студентського самоврядування, профспілкової 

організації та інформація на сайті 

університету (інституту) про захід.. 

3.4 Безпосередня участь в підготовці та проведенні 

загальноінститутського студентського заходу 

0,5-2,0 бали за рішенням 

органу студентського 

самоврядування та 

профспілкової організації 

Витяг з протоколу засідання органу 

студентського самоврядування, профспілкової 

організації та інформація на сайті 

університету (інституту) про захід.. 

3.5 Безпосередня участь в підготовці та проведенні 

кафедрального студентського заходу 

0,2-1,5 бали за рішенням 

органу студентського 

самоврядування та 

профспілкової організації 

Витяг з протоколу засідання органу 

студентського самоврядування, профспілкової 

організації та інформація на сайті інституту 

(кафедри) про захід. 
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ІV. Критерії оцінювання студентів за досягнення (участь) у спортивній роботі 
 

4.1 Отримання спортивного звання 2,5 Копія посвідчення та інформація на сайті університету 

(інституту) 

4.2 Отримання спортивного розряду 0,5 Копія посвідчення та інформація на сайті університету 

(інституту) 

4.3 Переможець (1-3 місця) у міжнародних та 

всеукраїнських змаганнях 

2,0 Копія диплому, грамоти тощо та інформація на сайті 

університету (інституту) 

4.4 Переможець (1-3 місця) київських міських змагань 1,0 Копія диплому, грамоти тощо та інформація на сайті 

університету (інституту) 

4.5 Переможець (1-3 місця) університетських змагань 0,5 Копія диплому, грамоти тощо та інформація на сайті 

університету (інституту) 

4.6 Учасник міжнародних змагань 1,0 Завірена довідка з оргкомітету  змагань або  установи, 

яка направила на змагання та інформація сайті  на 

університету (інституту) 

4.7 Учасник всеукраїнських (міських) змагань 0,5 Завірена довідка з оргкомітету  змагань або  установи, 

яка направила на змагання та інформація сайті  на 

університету (інституту) 

4.8 Учасник університетських змагань 0,25 Завірена довідка з оргкомітету  змагань або  установи, 

яка направила на змагання та інформація сайті  на 

університету (інституту) 

4.9 Член всеукраїнської (міської) збірної команди 1,0 Довідка з оргкомітету команди 

4.10 Член збірної команди університету 0,5 Довідка з кафедри фізичного виховання 

 


