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Критерії для оформлення документів, які надаються студентом,  

для призначення рейтингових балів за досягнення в науковій, науково-

технічній, громадській та спортивній діяльності в ІІ семестрі 2019-2020 

навчального року 

 

№ пп 

відповідно до 

П 5.16 Правил 

призначення 

стипендій 

Досягнення 
Критерії подачі документів, що підтверджують 

досягнення 

1. 

Участь у наукових 

конференціях, 

семінарах, інтернет-

конференціях 

 

ВАЖЛИВО! Якщо в збірнику однієї 

конференції опубліковані декілька тез, то це 

є підтвердженням участі в одній 

конференції, і  здобувачу зараховується 20 

балів.  

 

1. Сертифікат за участь у конференції 

враховується для призначення балів, якщо 

разом із ним подається програма або тези 

конференції. 

2. При подачі документів, які підтверджують 

досягнення студента по цьому пункту, 

необхідно, щоб у сканкопії були:  

- титульна сторінка, де зазначено назву 

конференції, дату її проведення; 

- бібліографія збірника; 

- зміст збірника тез із зазначенням прізвища 

здобувача (виділити кольором); 

- копія тез (у повному обсязі). 

3. Копія програми конференції має бути 



прикріплена у повному обсязі. Прізвище 

здобувача має бути виділено кольором 

2. 

Публікація, виступ 

та отримання 

відзнаки за участь у 

конференції 

ВАЖЛИВО! У разі, коли досягнення 

студента може бути віднесеним до кількох 

критеріїв, зазначених у пункті 5.16 Правил 

призначення стипендії, то рішення 

приймається на користь студента, тобто 

зараховується найвищий бал. 

3. 

Публікація статей за 

матеріалами 

конференцій 

ВАЖЛИВО! Зазначену кількість балів 

можна отримати в разі, якщо це зазначено в 

бібліографії збірника (наприклад: збірник 

статей за матеріалами конференцій).  

7. 

Публікація статті у 

виданні, що 

індексується 

системами 

SCOPUS та/або Web 

of Science. 

При подачі документів, які підтверджують 

досягнення студента по цьому пункту, 

необхідно, щоб у сканкопії були:  

- титульна сторінка, де зазначено назву 

видання; 

- дата публікації статті; 

- зміст видання із зазначенням прізвища 

(виділити кольором); 

- копія статті (в повному обсязі); 

 - підтвердження індексації SCOPUS та/або 

Web of Science (скріншот із офіційного сайту 

SCOPUS та/або Web of Science - 

https://openscience.in.ua/ua-journals ).  

8. 

Публікація статті в 

іншому 

науковому виданні. 

При подачі документів, які підтверджують 

досягнення студента по цьому пункту, 

необхідно, щоб у сканкопії були:  

- титульна сторінка, де зазначено назву 

видання; 

- дата публікації статті; 

- зміст видання із зазначенням прізвища 

(виділити кольором); 

- копія статті. 

 

ВАЖЛИВО! Якщо, стаття прийнята до 

публікації у період надання документів, що 

підтверджують досягнення студента, а саме з 

21 січня по 23 травня, але вихід наукового 

https://openscience.in.ua/ua-journals


видання можливий після кінцевої дати  

подачі документів, що унеможливлює 

надання сканкопій, тоді необхідно надати 

довідку підтвердження про прийняття до 

публікації вашої статті. 

9. 

Включення до 

складу 

збірної команди 

університету 

1. Студент САМОСТІЙНО має виділити 

кольором своє прізвище в наказі кафедри 

фізичного виховання та прикріпити його до 

Google Форми. 

14. 

Отримання звання 

майстер 

спорту України 

міжнародного класу 1. Для нарахування балів за досягнення 

необхідно, щоб до посвідчення прикладався  

інший документ, що підтверджує 

продовження спортивної кар’єри, який 

повинен містити дату відповідного семестру. 

15. 

Отримання звання 

майстер 

спорту України 

16. 

Отримання звання 

кандидат 

у майстри спорту 

України 

24. 

Лідер громадського 

руху університету, 

який представляє 

інтереси студентів у 

Всеукраїнських, 

регіональних або 

міжнародних 

об’єднаннях 

1. Лідер громадського руху університету 

повинен представляти інтереси студентів, а 

не входити до складу політичних партій, 

церковних об’єднань та інших об’єднань, які 

жодним чином не стосуються студентства та 

університету імені В. Н. Каразіна. 

26. 

Призове місце у 

наукових, творчих 

заходах на 

регіональному, 

всеукраїнському 

рівнях 

1. Інтелектуальні ігри (ЧГК), чемпіонати, 

турніри та конкурси, участь в 

університетському хорі та театрі відносяться 

до підпункту 26 П.5.16 

 


