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Додаток 1.1 

Наукова робота 

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 

Бали сумуються, множаться на коефецієнт k=0,1, але до рейтингу враховуються 
максимум 2,5 бала. 

Враховуються наукові напрацювання та досягнення за навчальний семестр. 
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Додаток 1.2 

Громадська діяльність 

Бали Вид діяльності 

4 бали Член факультетських (інститутських чи коледжу) студентських 
утворень, які діють на основі положення, затвердженого Вченою 
радою факультету, інституту, Педагогічною радою коледжу та 
інших офіційних громадських утворень, що функціонують на базі 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
члени регіональних або всеукраїнських громадських об’єднань, 
статутною метою яких є діяльність у студентській сфері. 
 
Списки осіб формуються вищим виконавчим органом 
факультетських (інститутських чи коледжу) студентських 
утворень, які діють на основі положення, затвердженого Вченою 
радою факультету, інституту, Педагогічною радою коледжу та 
інших офіційних громадських утворень, що функціонують на базі 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
Радою з гуманітарних питань Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, на основі рекомендацінйих 
листів від регіональних або всеукраїнських громадських об’єднань, 
статутною метою яких є діяльність у студентській сфері   
відповідно, які завіряються підписом керівника та печаткою (якщо 
є). 

7 балів Староста, профгрупорг, представник до парламентської групи 
факультету/інституту/коледжу від академічної групи. 

Бали виставляються за рішенням деканату (для старост), 
профбюро студентів (для профгрупоргів) та президії 
парламентської групи (для представника до парламентської 
групи), які завіряються підписом керівника та печаткою (якщо є). 

11 балів Члени профбюро студентів, члени комісій профбюро студентів, 
члени парламентської групи, члени відділів парламентських груп, 
члени студради, старости поверхів гуртожитків, заступники 
керівника факультетського (інститутського чи коледжу) 
студентського утворення, яке діє на основі положення, 
затвердженого Вченою радою факультету, інституту, Педагогічною 
радою коледжу та інших офіційних громадських утворень, що 
функціонують на базі Чернівецького національного університету 
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імені Юрія Федьковича. 
 
Списки осіб формуються профбюро студентів, президією 
парламентської групи, студрадою та виконавчим (керівним) 
органом факультетських (інститутських чи коледжу) 
студентських утворень, які діють на основі положення, 
затвердженого Вченою радою факультету, інституту, 
Педагогічною радою коледжу та інших офіційних громадських 
утворень, що функціонують на базі Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича  відповідно, які завіряються 
підписом керівника та печаткою (якщо є). 

16 балів Заступники голови профбюро студентів, заступники голови 
парламентської групи, заступники голови студради, голова 
(керівник) відділу, комісії чи підрозділу парламентської групи та 
профбюро студентів, актив комісій, відділів та інших підрозділів 
профкому студентів та студентського парламенту. 
 
Списки осіб формуються профкомом студентів, президією 
студентського парламенту та студрадою відповідно, які 
завіряються підписом керівника та печаткою (якщо є). 

23 бали Голова профбюро студентів, голова парламентської групи, голова 
студради факультету/інституту/коледжу, заступники голови 
профкому студентів, студентського парламенту та комітету рад 
студмістечка, керівники та голови комісій, відділів та інших 
підрозділів профкому студентів та студентського парламенту, 
керівники факультетських (інститутських чи коледжу) 
студентських утворень, які діють на основі положення, 
затвердженого Вченою радою факультету, інституту, Педагогічною 
радою коледжу та інших офіційних громадських утворень, що 
функціонують на базі Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. 
 
Списки осіб формуються профкомом студентів, президією 
студентського парламенту, студрадою та виконавчим (керівним) 
органом факультетських (інститутських чи коледжу) 
студентських утворень, які діють на основі положення, 
затвердженого Вченою радою факультету, інституту, 
Педагогічною радою коледжу та інших офіційних громадських 
утворень, що функціонують на базі Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича  відповідно, які завіряються 
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підписом керівника та печаткою (якщо є). 
25 балів Голова студентського парламенту, голова профкому студентів, 

голова комітету рад студмістечка, керівники університетських 
студентських утворень, які діють на основі положення, 
затвердженого Вченою радою університету та інших офіційних 
громадських утворень, що функціонують на базі Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, керівники 
регіональних або всеукраїнських громадських об’єднань, 
статутною метою яких є діяльність у студентській сфері. 
 
Списки осіб формуються президією студентського парламенту, 
профкомом студентів, студрадою та виконавчим (керівним) 
органом університетських студентських утворень, які діють на 
основі положення, затвердженого Вченою радою університету та 
інших офіційних громадських утворень, що функціонують на базі 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
Радою з гуманітарних питань Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича на основі рекомендаціних 
листів від регіональних або всеукраїнських громадських об’єднань, 
статутною метою яких є діяльність у студентській сфері   
відповідно, які завіряються підписом керівника та печаткою (якщо 
є). 

До рейтингу враховується лише найвищий бал відповідно до досягнень студента, 
множиться на коефецієнт k=0,1. 

Враховується участь у громадській діяльності за останні пів року. 
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Додаток 1.3 

Мистецькі досягнення  

Бали Вид діяльності 
2 бали 

 
Участь в університетському мистецькому, творчому чи 
інтелектуальному конкурсі 
 
(бали за участь в університетських мистецьких, творчих чи 
інтелектуальних конкурсах сумуються, але загальна сума балів не 
може перевищувати 6 балів). 

6 балів Призер університетського мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (3 місце). 

8 балів Призер університетського мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (2 місце). 

10 балів Призер університетського мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (1 місце). 

4 бали Участь на міському та обласному мистецькому, творчому чи 
інтелектуальному конкурсі  
 
(бали за участь на міських та обласних мистецьких, творчих чи 
інтелектуальних конкурсах сумуються, але загальна сума балів не 
може перевищувати 8 балів). 

12 балів Призер міського та обласного мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (3 місце). 

14 балів Призер міського та обласного мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (2 місце). 

16 балів Призер міського та обласного мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (1 місце). 
 
Призер всеукраїнського мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (3 місце). 

7 балів 
 

Участь у всеукраїнському мистецькому, творчому чи 
інтелектуальному конкурсі  
 
(бали за участь у всеукраїнських мистецьких, творчих чи 
інтелектуальних конкурсах сумуються, але загальна сума балів не 
може перевищувати 14 балів). 

18 балів Призер всеукраїнського мистецького, творчого чи 
інтелектуального конкурсу (2 місце). 

20 балів Призер всеукраїнського мистецького, творчого чи 
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інтелектуального конкурсу (1 місце). 
 
Призер міжнародного мистецького, творчого чи інтелектуального 
конкурсу (3 місце). 

13 балів Участь у міжнародному мистецькому, творчому чи 
інтелектуальному конкурсі. 

22 бали Призер міжнародного мистецького, творчого чи інтелектуального 
конкурсу (2 місце). 

25 балів Призер міжнародного мистецького, творчого чи інтелектуального 
конкурсу (1 місце). 

До рейтингу враховується лише найвищий бал відповідно до досягнень студента, 
множиться на коефецієнт k=0,1. 

Враховуються мистецькі досягнення за навчальний семестр. 
Для підтвердження досягнень студент надає копії відповідних документів 

(грамоти, сертифікати, подяки та ін.) 
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Додаток 1.4 

Спортивні досягнення  

Бали Вид діяльності 
2 бали 

 
Участь у збірній команді факультету/інституту/коледжу в 
університетському спортивному змаганні 
 
(бали за участь у збірній команді факультету/інституту/коледжу 
з різних видів спорту сумуються, але загальна сума балів не може 
перевищувати 6 балів). 

6 бали Призер університетського спортивного змагання (3 місце). 

8 бали Призер університетського спортивного змагання (2 місце). 
10 бали Призер університетського спортивного змагання (1 місце). 
4 бали Участь у регіональному (місто, область, західний регіон України і 

т.д.) спортивному змаганні 
 
(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 Призер регіонального (місто, область, західний регіон України і 
т.д.) спортивного змагання (3 місце). 

14 балів Призер регіонального (місто, область, західний регіон України і 
т.д.) спортивного змагання (2 місце). 

16 балів Призер регіонального (місто, область, західний регіон України і 
т.д.) спортивного змагання (1 місце). 
 
Призер всеукраїнського спортивного змагання (3 місце). 

7 балів Участь у всеукраїнському спортивному змаганні 
 
(бали за участь у всеукраїнських спортивних змаганнях з різних 
видів спорту сумуються, але загальна сума балів не може 
перевищувати 14 балів). 

18 балів Призер всеукраїнського спортивного змагання (2 місце). 
20 бали Призер всеукраїнського спортивного змагання (1 місце). 

 
Призер міжнародного спортивного змагання (3 місце). 

13 балів Участь у міжнародному спортивному змаганні. 

22 бали Призер міжнародного спортивного змагання (2 місце). 
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25 балів Призер міжнародного спортивного змагання (1 місце). 
До рейтингу враховується лише найвищий бал відповідно до досягнень студента, 

множиться на коефецієнт k=0,1. 
Враховуються спортивні досягнення за навчальний семестр. 
Для підтвердження досягнень студент надає копії відповідних документів 

(грамоти, сертифікати, подяки та ін.) 
 


