ЗАТВЕРДЖЕНО
дльського національного
Ііені Івана Огієнка
Ь., протокол №6
'наказом ректора від
2017 р..№

ПЕРЕЛІК
показників участі студентів Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка у науковій і науково-технічній
діяльності, творчій активності (для мистецьких спеціальностей),
громадському житті та спортивній діяльності
№
з/п

1.1
1.2

1.3

1.3

1.4
1.7

2.1

Назва показника

Кількість
балів

Підстава

Відповідальна
особа за
подання
інформації

1. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Копія патенту
Наявність
отриманих
патентів
на
50
винаходи, корисну модель (одноосібне).
Копія статті
Публікація (одноосібна):
•у
виданнях, що індексуються 40
міжнародними наукометричними базами;
ЗО
• у зарубіжних виданнях;
20
• у фахових виданнях України;
10
• в інших виданнях.
Доповідь (з публікацією тез) на наукових,
науково-методичних,
науковопрактичних конференціях:
• міжнародних;
• всеукраїнських;
• регіональних;
• університетських.
Призові місця у II турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних
наук.
Призові місця у II турі Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальних
дисциплін або спеціальностей.
Участь у науково-дослідницькій роботі
(держбюджегаі тагоспрозрахункові теми).
2. ГРОМАДСЬКЕ
Виконання громадських обов'язків:
* спікер сенату університету, писар
сенату університету, голова профкому
студентів, аспірантів і докторантів

Копія тез
Керівник
відділу
наукової
роботи і
міжнародних
зв'язків

ЗО
20
15
10
40
Диплом

40

Диплом

35

Наказ

ЖИТТЯ
Довідка

ЗО

Керівник
відділу
навчальновиховної

2.3

3.1

4.3

4.5

університету, голова молодіжної ради
міста, голова громадської ради при
виконавчому
комітеті
Кам'янецьПодільської міської ради; .
• голова студентської ради, голова
профбюро
факультету,
голова
студентської ради гуртожитку, голова
зареєстрованої студентської громадської
організації («Лабораторія молодіжних
ініціатив», «Школа лідера «Вожак»,
«Академія волонтерства»);
• член студентської ради факультету
(гуртожитку), профбюро факультету,
староста, профорг академічної групи
студентів,
староста
поверху
в
гуртожитках;
• член
зареєстрованої
університетської
студентської
громадської організації, член молодіжної
ради міста, громадської ради при
виконавчому
комітеті
Кам'янецьПодільської міської ради.
Участь у суспільно-громадських заходах
(освітньо-виховних,
мистецьких,
екологічних, благодійних тощо):
• міжнародних;
• всеукраїнських;
• регіональних; університетських.

роботи та
гуманітарної
освіти, голова
профкому
студентів,
аспірантів і
докторантів
університету

20

10

5

Керівник
відділу
навчально10
виховної
роботи та
8
гуманітарної
5
освіти
3. ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ (ДЛЯ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
Диплом
Декан
Перемога у творчих конкурсах,
фестивалях, виставках:
педагогічного
факультету
40
• міжнародних;
ЗО
• всеукраїнських;
20
• регіональних; університетських.
4. СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Призери:
Копія
Директор
протоколу
спортивного
• чемпіонатів, кубків Європи та
50
змагань
клубу
Світу, Всесвітніх ігор, Олімпійських ігор,
Паралімпійських
ігор,
Всесвітньої
універсіади;
ЗО
• першості України, Універсіади
України.
Присвоєння спортивного звання:
Посвідчення
50
• заслуженого
майстра
спорту
України;
• майстра
спорту
України 40
міжнародного класу;
ЗО
, * майстра спорту України;
:
20
• кандидата в майстри спорту
України.
Довідка

