
Перелік видів діяльності, за результатами якої студент може
отримати додаткові рейтингові бали

Згідно з Положенням про призначення та виплати стипендій в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Участь в міжнародній конференції За 1 конференцію 4 бали,

max - 9 балів
Копія програми наукового заходу, у якому була б зазначена
участь (доповідь, повідомлення, виступ на круглому столі

тощо) або тези доповіді
1.2. Участь у всеукраїнській конференції За 1 конференцію 3 бали,

max - 8 балів

1.3. Участь в університетській/ факультетський
конференції

За 1 конференцію 2 бали,
max - 5 балів

1.4. Публікація статті в міжнародному виданні За 1 публікацію 4 бали,
max - 8 балів

Копія публікації з вихідними даними наукового видання

1.5. Публікація статті у фаховому виданні
України

За 1 публікацію 3 бали,
max - 6 балів

1.6. Публікація статті в університетських/факультетських
виданнях

За 1 публікацію 2 бали,
max - 4 балів

1.7. Отримання патенту (участь) 7 Копія патенту/свідоцтва

1.8. Отримання свідоцтва про авторське право на твір 7

1.9. Перемога у міжнародних конкурсах/ олімпіадах 8 Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на
конкурс наукових робіт, направлення від факультету на цей

конкурс тощо1.10. Участь у Міжнародних конкурсах /олімпіадах 6



Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження
1.11. Призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади

6

1.12. Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади

4

1.13. Призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт

6

1.14. Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт

4

1.15. Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт

3

1.16. Призові місця у І турі Всеукраїнського конкурсі
студентських наукових робіт

2

1.17. Призові місця у Всеукраїнських студентських
конкурсах, проектах, професійних, творчих конкурсах та
турнірах

6

1.18. Участь у Всеукраїнських студентських
конкурсах,проектах, професійних, творчих конкурсах та
турнірах

5

1.19. Участь у наукових проєктах За 1 захід 1 балів, max - 5
бали

Рапорт керівника проєкту/завідувача кафедри

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Голова студентської ради університету 5 Рапорт голови з прикріпленим витягом  з протоколу

засідання ради (профбюро, НСТ, ЦВК)
2.2. Член студентської ради університету 4

2.3. Голова студентської ради факультету 5

2.4. Член студентської ради факультету 4



Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження
2.5. Голова студентської ради гуртожитку 5

2.6. Член студентської ради гуртожитку 4

2.7. Голова профспілки студентів 5

2.8. Член профспілки студентів 4

2.9. Голова профбюро факультету 5

2.10. Член профбюро факультету 2

2.11. Голова НТС університету 3

2.12. Голова НТС факультету 2

2.13. Секретар НТС 1

2.14. Голова ЦВК 3

2.15. Член ЦВК 2

2.16. Член вченої ради університету 2 Витяг з протоколу про включення

2.17. Член вченої ради факультету 1

2.18. Студентський тьютор 3

2.19. Участь у волонтерській діяльності: Копія сертифікату/диплому волонтера

2.19.1. Участь у волонтерській діяльності:- міжнародного,
всеукраїнського рівня 7

2.19.2. Участь у волонтерській діяльності:-
обласного/міського рівня 5

2.19.3.Участь у волонтерській діяльності:-
університетського рівня 3

2.19.4. Участь у волонтерській діяльності:-
факультетського рівня 2



Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження

2.20. Координатор академічної групи/ житлового блоку
3 Рапорт голови з прикріпленим витягом з протоколу

засідання групи/блоку

2.21. Профорг академічної групи 1

2.22. Участь в організації заходів на факультеті/ в
університеті

3 Рапорт голови з прикріпленим витягом з протоколу
засідання ради

2.23. Участь в організації благодійної допомоги та
проведення соціально- патріотичних акцій

3 Рапорт організатора/протокол засідання ради

2.24. Профорієнтаційна робота:

2.24.1. Профорієнтаційна робота: Робота в області, виїзд у
віддалені куточки області

5

2.24.2. Профорієнтаційна робота: Створення відео,
брошур, плакатів

4

2.24.3.Профорієнтаційна робота: Проведення лекцій,
семінарів

3

ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА РОБОТА
3.1. Гран-прі 8 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.

3.2. Призові місця у фестивалях та конкурсах:

3.2.1. Призові місця у фестивалях та конкурсах:-
міжнародних

7

3.2.2. Призові місця у фестивалях та конкурсах:-
всеукраїнських

6

3.2.3. Призові місця у фестивалях та конкурсах:-
обласних/міських

4

3.2.4. Призові місця у фестивалях та конкурсах:-
університетських

2



Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження
3.3. Участь у фестивалях та конкурсах:

3.3.1. Участь у фестивалях та конкурсах:- міжнародних 6

3.3.2. Участь у фестивалях та конкурсах:- всеукраїнських 4

3.3.3. Участь у фестивалях та конкурсах:-
обласних/міських

3

3.3.4. Участь у фестивалях та конкурсах:-
університетських

1

3.4. Участь у культурно-масових заходах університету
(Максимальна кількість балів ставиться за участь у 5 і
більше заходах)

5

3.5. Член оргкомітету культмасових заходів:

3.5.1. Член оргкомітету культмасових заходів:-
всеукраїнських

4

3.5.2. Член оргкомітету культмасових заходів:-
обласних/міських

3

СПОРТИВНА РОБОТА

3.6. Одержання призового місця/участь в Олімпійських
іграх

10 Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на
змагання, направлення від факультету, кафедри, спортивної

організації на це змагання тощо
3.7. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:

3.7.1. міжнародних:

3.7.2. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
міжнародних: світ 8

3.7.3. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
міжнародних: Європа 7



Назва виду діяльності Кількість балів Підтвердження
3.7.4. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
всеукраїнських 5

3.7.5. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
обласних/міських

3

3.7.6. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
університетських 2

3.7.7. Призові місяця у чемпіонатах, змаганнях:
факультетських 1

3.8. Участь у чемпіонатах, змаганнях:

3.8.1 міжнародних:

3.8.1.1. Участь у чемпіонатах, змаганнях міжнародних
Світ

7

3.8.1.2. Участь у чемпіонатах, змаганнях міжнародних
Європа 6

3.8.2. Участь у чемпіонатах, змаганнях всеукраїнських 5

3.8.3. Участь у чемпіонатах, змаганнях обласних/міських 3

3.8.4. Участь у чемпіонатах, змаганнях університетських 1

3.9. Здобуття звання:

3.9.1. Здобуття звання Заслужений майстер спорту України 9

3.9.2. Здобуття звання Майстер спорту України
міжнародного класу

8

3.9.3. Здобуття звання майстер спорту України 7

3.9.4. Здобуття звання кандидат у майстри спорту 6


