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Критерії оцінювання за видами діяльності 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 
наукової, науково-технічної, творчої, громадської та спортивної діяльності студента  

при формуванні рейтингу успішності для призначення академічної стипендії 

 

№ Групи критеріїв 

Показники 

Бали Підстава 

Відповідальний 

за підготовку 

службового 

подання  

Назва  

критерію 
Рівень  

1 Наукова  діяльність 
Перемога/призове місце у олімпіаді (з 

галузі, зі спеціальності, з дисципліни) 

Всеукраїнський (МОНУ) 2,0 Скан диплому/грамоти  

Міжнародний  1,0 

Інші 0,5 

Перемога/призове місце у конкурсі 

студентських наукових робіт (за 

спеціальністю навчання) 

Всеукраїнський (МОНУ) 2,0 Скан диплому/грамоти 

Міжнародний  1,0 

Інші  0,5 

Публікація наукової статті 

Міжнародне наукове видання, що 

видається поза межами України / 

Наукове фахове видання України 

затверджене МОН 

2,0 

Скан копія обкладинки видання, 

розворот з вихідними даними 

видання, зміст видання, першу 

сторінку тексту публікації або 

посилання на електронний 

ресурс 

Інші (в межах України) 1,5 

Публікація тез доповіді у збірнику 

матеріалів міжнародної науковій 

конференції 

Поза межами України 1,5 

Публікація тез доповіді у збірнику 

матеріалів міжнародної/всеукраїнської 

науковій конференції 

В межах України 1,0 

Участь у міжнародній/всеукраїнській 

науковій конференції без публікації тез 
 0,5  

Виконання наукової роботи, що 

фінансується загальним бюджетом, 

інвесторами, спецфондами, іноземними 

організаціями, гранти 

 1,0 

 

За активну участь у наукових заходах  0,5 

 Завідувач кафедри/ 

декан/заступник 

декана 

Загалом можна набрати не більше 2,5 балів 

 

 



2 Науково-технічна 

діяльність 

Патент на корисну модель, авторське 

свідоцтво 
 2,0 

Скан патенту/авторського 

свідоцтва 

 

Участь з презентацією у хакатоні, 

науково-технічній/мистецькій виставці, 

як автор/співавтор розробки/проекту 

Перемога/призове місце 2,0 Скан диплому/грамоти/ 

сертифікату 

 

Участь  1,0 

Участь у наукових темах кафедр  0,5   

     

Загалом можна набрати не більше 2,5 балів 

3 Громадське життя Участь в роботі студентського 

самоврядування 

Голова студентської Ради НАУ/ 

студмістечка/факультету/  

гуртожитку 

1,0 

  

Заступник голови студентської Ради 

НАУ/студмістечка/ факультету/  

гуртожитку 

0,5 

 

Секретар відповідного ООС/ Голова 

комітету (департаменту) СРФ/СРГ 
0,5 

 

Заступник голови комітету 

(департаменту) СРФ/СРГ 
0,25 

 

Староста секції/крила/поверху 0,25  

Голова та секретар ЦВК, ДВК 1,0  

Член ЦВК, ДВК 0,5  

Організація заходів студентського 

самоврядування 
1,0 

 

Профспілкова робота  Голова профспілки факультету 1,0  

Профорги груп 0,5  

Організація заходів студентської  

профспілки 
1,0 

 

Взаємодія з адміністрацією Староста групи (потоку) 1,0  

Інша взаємодія з адміністрацією 0,5  

Громадська активність Організація та участь у соціальних, 

екологічних, волонтерських, 

просвітницьких заходів (день 

відкритих дверей) 

1,0 

 

Активна участь у творчій діяльності 

(зокрема у ЦКМ НАУ) 

Конкурс «НАУ має таланти» 0,5  

Конкурс «Кубок Ректора» 0,5 

Конкурс «STARFest» 0,5 

Конкурс «Міс НАУ» 1,0 

Конкурс «Студентська весна» 1,0 

Участь у творчих колективах ЦКМ 

НАУ (народний духовий оркестр, 

ансамбль танцю тощо) 

1,0 

Голова ТОСА факультету 1,0 

Участь у творчих конкурсах все-

українського та міжнародного рівнів 
1,0 

Загалом можна набрати не більше 2,5 балів 



4 Спортивна діяльність Участь у збірних командах  Університетський 0,5 Службове подання завідувача 

кафедри фізичного виховання та 

спортивної підготовки 

 

Всеукраїнський 1,0 

Міжнародний  1,5 

Призери спортивних змагань  Університетський 0,5 

Всеукраїнський  1,0 

Міжнародний  1,5 

Загалом можна набрати не більше 2,5 балів 

 

 

Примітки: 

Студенти особисто подають (або надсилають на електронну скриньку за встановленою формою) відповідальному за підготовку службового 

подання (в залежності від виду діяльності, див. таблицю) заяву на ім’я голови стипендіальної комісії ФККПІ Нестеренко К.С., про нарахування 

додаткових балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності з відповідними доказами, які 

підтверджують достовірність додаткових балів оригіналами або копіями (при умові перевірки достовірності копій) відповідних підтверджуючих 

документів (сертифікати, грамоти, довідки, службові подання, тощо). 

Додаткові бали встановлюються в межах не більше 2,5 балів за кожним видом діяльності та не більше 10 балів за усіма видами діяльності; в разі 

виявлення недостовірної інформації студент знімається з процедури рейтингування. 
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Вчений секретар  _______________  Вікторія ЛУКАШЕНКО 


