
назва  підтвердження назва підтвердження назва підтвердження назва підтвердження назва підтвердження

10

Призер (1-3 місце)  ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
/ ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт

Диплом

Лауреат (1-3 місце) 
Міжнародного 
професійного 
мистецького  конкурсу, 
музичної олімпіади 

Диплом

Призер 
Міжконтинентальн
их спортивних 
змагань (Олімпіад) 

Офіційні 
протоколи 

змагань

Системна участь 
впродовж навчального 
року у соціальному 
проекті «З Києвом і для 
Києва»

Сертифікат 
волонтера 

Університету 
Грінченка

10
Призер (1-3 місце) 
Міжнародного 
наукового конкурсу 

Диплом

Участь у Міжнародних 
виставках 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного мистецтва

Каталог учасника

Призер 
Міжнародних 
спортивних 
чемпіонатів, 
турнірів

Офіційні 
протоколи 

змагань

10
Завершення наукового 
дослідження за рахунок 
отриманого гранту

Офіційний лист 
про отримання 

гранту на 
проведення 
наукового 

дослідження та 
звіт

Призер (1-3 місце) 
Міжнародного 
фестивалю, конкурсної 
програми професійного 
спрямування на основі 
творчих проектів

Диплом/             
Грамота

10
Публікація у 
міжнародному 
науковому  виданні

Копія першої 
сторінки 
видання, 

копія публікації

8
Призер (1-3 місце) 
Всеукраїнського 
наукового конкурсу

Диплом

Лауреат (1-3 місце) 
Всеукраїнського 
мистецького конкурсу, 
фестивалю, музичної 
олімпіади

Диплом

Призер 
Всеукраїнських 
спортивних 
чемпіонатів, 
турнірів

Офіційні 
протоколи 

змагань

8

Участь у 
Всеукраїнських 
виставках 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного мистецтва

 Каталог 
учасника

Корпоративна культура Спортивна діяльністьКількі
сть 

балів

Творча діяльністьНаукова, науково-технічна діяльність Громадська діяльність



8

Призер (1-3 місце) 
Всеукраїнського 
фестивалю, конкурсної 
програми професійного 
спрямування на основі 
творчих проектів

Диплом/                
Грамота

6
Призер (1-3 місце) 
міського наукового 
конкурсу

Диплом

Призер (1-3 місце) 
міського 
(регіонального) 
мистецького конкурсу, 
фестивалю, музичної 
олімпіади

Диплом

6

Участь у міських 
(регіональних) 
виставках 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного мистецтва

 Каталог 
учасника

Призер міських 
(міжуніверситетськ
их) спортивних 
змагань, турнірів

Офіційні 
протоколи 

змагань

5

Публікація у науковому 
фаховому виданні, 
включеному до 
затвердженого переліку 
МОНУ

Копія першої 
сторінки 
видання, 

копія публікації

Участь у 
Міжнародній академії 
лідерства (зовнішній: 
пропедевтичний 
курс+менторська 
програма+літня 
академія)

Сертифікат

5

Презентація наукових 
досягнень на 
конференціях, 
семінарах, круглих 
столах тощо 
(міжнародний рівень) 

Програма заходу 
із зазначенням 

учасника

4
Призер (1-3 місце) 
загальноуніверситетськ
ого наукового конкурсу

Диплом

Призер (1-3 місце) 
загальноуніверситет
ського спортивного 
змагання

Офіційні 
протоколи 

змагань

4

Презентація наукових 
досягнень на 
конференціях, 
семінарах, круглих 
столах тощо 
(всеукраїнський рівень)

Програма заходу 
із зазначенням 

учасника



3

Презентація досягнень 
на конференціях, 
семінарах, круглих 
столах тощо (міський 
рівень)

Програма заходу 
із зазначенням 

учасника

Відзнаки Громадських 
організацій, Державних 
установ  за 
волонтерську, 
благодійну діяльність

Відповідна 
відзнака

0,5 (за 
кожни

й 
захід)

Участь у благодійних 
проектах міста, 
культурно-мистецьких 
заходах, громадських 
акціях та 
профорієнтаційних 
заходах, спрямованих 
на популяризацію 
діяльності Університета 

Програма заходу 
або інше 

об'єктивне 
підтвердження
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