Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету
щодо змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам
Хмельницького національного університету
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з НПР Матюха С.А., члени Вченої ради
університету постановили: інформацію про пропозиції щодо змін до Правил призначення
стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету
прийняти до відома.
Внести наступні зміни до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та
докторантам Хмельницького національного університету:
1. Зміни у таблиці 1 (щодо видів діяльності, за результатами яких студент може
отримати додаткові бали)
№ з/п

Назва виду діяльності (отримані нагороди)

Кількість
балів

1. Патенти та авторські свідоцтва, участь у науково-дослідній діяльності
1.1
Патент на винахід*
1
1.2
Патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право (твір)*
0,8
1.3
Участь у науково-дослідних роботах (НДР) з фундаментальних, прикладних досліджень
0,6
(госпдоговірних роботах)
1.4
Член студентського наукового товариства Університету (член студентського
0,2
конструкторського (проектно-конструкторського) бюро (СКБ))
2. Публікації у наукових збірниках та журналах*
2.1
Автор (співавтор) наукової статті у виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus
1
(або Web of Science)*
2.2
Автор (співавтор) наукової статті у науковому фаховому виданні України, яке входить до
0,6
Переліку видань затвердженого наказами МОНУ, в яких
можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук*
2.3
Автор (співавтор) наукової статті (тез доповідей конференцій), яка не відповідає пп.2.1,
0,2
2.2*
3. Участь у завершальному етапі (ІІ і ІІІ - етапи) у міжнародних та всеукраїнських фахових олімпіадах (призове
місце) і конкурсах наукових робіт (одержані нагороди)
3.1.
Перше місце
3
3.2.
Друге місце
2
3.3.
Третє місце
1
3.4.
Науково-дослідні роботи, які відібрані галузевими конкурсними комісіями базових ВНЗ
0,5
для участі у завршальних ІІ та ІІІ етапах конкурсу (диплом за участь)
Одержані нагороди на міжнародних конкурсах або виставках
4.1

– гран-прі

4.2

– перше місце

0,7

4.3

– друге місце

0,4

4.4

– третє місце

0,2

1

5. Спортивна робота
Одержання звання:
5.1

– Заслужений майстер спорту

5.2

– Майстер спорту міжнародного класу

0,8

5.3

– майстер спорту

0,6

5.4

– кандидат у майстри спорту

0,4

1

Одержання нагороди (золота, срібна, бронзова медаль) на:
5.5

– Олімпійських іграх

1

5.6

– чемпіонатах (кубках) світу, Європи, України

1

5.7

– всесвітніх/всеукраїнських універсіадах
Участь у змаганнях з окремих видів спорту:

0,8/0,6

– міжнародних/всеукраїнських

5.8

0,4/0,2

6. Участь у суспільно-корисній та громадській діяльності
6.1

Член Вченої ради університету

0,6

6.2

Член вченої ради факультету

0,4

6.3

Член профкому первинної профспілкової організації студентів

0,6

6.4

Голова студентської ради Університету

6.5

Голова студентської ради факультету

0,8

6.6

Член студентської ради Університету

0,6

6.7

Член студентської ради факультету

0,4

6.8

Староста групи

0,6

6.9

Член студентського наукового товариства Університету

0,4

6.10

Художня самодіяльність (за видами)

0,2

6.11

Волонтерська та благодійна діяльність

0,4

1

2. На сторінці 11 Примітку до таблиці викласти у редакції:
* У разі наявності кількох співавторів – загальна сума балів за досягнення в пп.1.1-1.2, п.2
– ділиться на кількість співавторів у рівних частках.
3. На сторінці 16 зверху після формули додати наступну інформацію:
Для проведення розрахунку Рейтингу здійснювати заокруглення чисел так:
1) середньозважений бал, отриманий студентом з конкретної дисципліни, заокруглювати з
точністю до сотих,
2) бал рейтингу успішності заокруглювати з точністю до десятитисячних,
3) додатковий бал за участь в науковій, науково-технічній (творчій) чи спортивній
діяльності та у громадському житті заокруглювати з точністю до тисячних,
4) бал рейтингу студента заокруглювати з точністю до десятитисячних.
4. Внести зміни в таблицю 1А на сторінці 16 в частині відповідальних посадових осіб
за розділи 1-3:
№ з/п

Назва виду діяльності

Патенти та авторські свідоцтва, участь у науково-дослідній діяльності
Патент на винахід*
Декан факультету
Патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право (твір)*
Участь у науково-дослідних роботах (НДР) з фундаментальних, прикладних Начальник науководосліджень (госпдоговірних роботах)
дослідної частини
Член студентського наукового товариства Університету (член студентського
конструкторського (проектно-конструкторського) бюро (СКБ))
2. Публікації у наукових збірниках та журналах*
Автор (співавтор) наукової статті у виданні, що індексується в наукометричній Декан факультету
базі Scopus (або Web of Science)*
Автор (співавтор) наукової статті у науковому фаховому виданні України, яке
входить до Переліку видань затвердженого наказами МОНУ, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук*
Автор (співавтор) наукової статті (тез доповідей конференцій), яка не відповідає
пп. 2.1, 2.2*
3. Участь у завершальному етапі (ІІ і ІІІ - етапи) у міжнародних та всеукраїнських фахових
олімпіадах (призове місце) і конкурсах наукових робіт (одержані нагороди)
Перше місце
Декан факультету
Друге місце
Третє місце
Науково-дослідні роботи, які відібрані галузевими конкурсними комісіями
базових ВНЗ для участі у ІІ та ІІІ етапах конкурсу (диплом за участь)
1.

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

2.3

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Відповідальні
посадові особи

