
Додаток 8 до Правил прийому до ХНУРЕ в 2018 році 

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність 

№ Види активності Категорія та бали
*) 

Підтвердження 

1 
Участь у студентських 

олімпіадах з фаху 

Призери/учасники олімпіад 

міжнародного рівня 

Призери/учасники ІІ туру 

Всеукраїнської олімпіади 

Учасники, відмічені 

дипломами та грамотами 
Накази, грамоти, 

дипломи (за рішенням 
фахової комісії) 30 / 10 20 / 8 5 

Конкурси наукових 

студентських робіт 

Призери/учасники конкурсів 

міжнародного рівня  

Призери/учасники ІІ туру 

Всеукраїнських конкурсів 

Призери регіональних 

(обласних) конкурсів / учасники, 

відмічені дипломами та грамотами 

Накази, грамоти, 
дипломи (за рішенням 

фахової комісії) 
30 / 10 20 / 8 10 / 5 

Науково-практичні студентські 

конкурси, турніри 

Призери/учасники конкурсів 

міжнародного рівня  

Призери/учасники 

Всеукраїнських конкурсів 

Призери регіональних 

(обласних) конкурсів / учасники, 

відмічені дипломами та грамотами 

Накази, грамоти, 
дипломи (за рішенням 

фахової комісії) 
20 / 10 15 / 5 10 / 5 

Наявність патенту, авторського свідоцтва або прийнятої заявки на патент Копія патенту, заявки 
за (рішенням фахової 

комісії) 20 

Навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва Рапорт декана (за 
рішенням фахової 

комісії) 20 

Наукові статті у фахових 

виданнях  

У міжнародних виданнях, що 

входять до наукометричних БД  
У виданнях з переліку ВАК Інші видання Копії статей (за 

рішенням фахової 
комісії) 20 10  5 

Участь у наукових 

конференціях з публікацією тез 

Міжн. за межами України або 

що проводяться в Україні під 

егідою міжн. орг. (робоча 

мова англ. або ін.) 

На території України з 

обсягом тез більше трьох 

сторінок іноземною мовою 

Інші конференції 

Копії тез, 
програми 

конференцій (за 
рішенням фахової 

комісії) 15 8 4 

Виставкова діяльність 

(нагорода/участь) 

Державний рівень Регіональний рівень Університетський рівень Копія каталогу, 
диплому (за рішенням 

фахової комісії) 20 / 5 10 / 5 5 / 2 

Участь у науково-дослідних держбюджетних, госпдоговорних, ініціативних роботах кафедр або ЦНТМ та науково-технічне 

співробітництво 
Копія звіту (за 

рішенням фахової 
комісії) до 10 

2 Суспільна активність, що 

підтверджена документально 

(дипломи, грамоти, інші 

нагороди) 

до 10 
За рішенням вчених 

рад факультетів 

*)
 При  колективній участі виконавців (співавторстві) кількість балів розраховується пропорційно ступеню участі 

Примітка: пункт 1 обмежується максимальною кількістю в 30 балів; пункт 2 обмежується максимальною кількістю в 10 балів; загальна 

сумарна можлива кількість балів обмежена 30 балами. 


