
Додаток 7 

до Правил прийому на навчання до 

ДУІТЗ в 2021 році 

 

Інструкція 

щодо нарахування додаткових балів 
до конкурсного балу при вступі на навчання за ступенем магістра за активну участь у науково-

дослідній, профорієнтаційній, спортивній, художньо-масовій діяльності та студентському 

самоврядуванні Закладу Вищої Освіти (ЗВО)  

1. Нарахування додаткових балів за участь у науково-дослідній роботі 

 Участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт (за кожну участь) 
Рівень Участь Призові місця Перемога 

ЗВО 0,3 1,5 2,5 

Україна 1,5 2,5 3,5 

Міжнародні 2,5 3,5 5 

 

Публікація тез доповідей (за кожну публікацію): 

− в Україні – 1 

− за кордоном або науково-метричній базі Scopus – 3,5 

Публікація статей (за кожну публікацію): 

− звичайні видання – 1,75 

− фахові видання рекомендовані МОН – 3 

− за кордоном або в науково-метричній базі Scopus – 5 

Отримання авторського свідоцтва, патентів (за кожне свідоцтво, патент): 

− в Україні – 3 

− за кордоном – 5 

Участь в ініціативних, держбюджетних або госпрозрахункових науково-дослідних 

роботах – 2 (за кожний рік). 

 

2. Участь в профорієнтаційній роботі – 0,75 (за кожного абітурієнта, який став 

студентом ДУІТЗ). 

 

3. Нарахування додаткових балів за участь у творчих та художньо-масових 

конкурсах та фестивалях та спортивних змаганнях (за кожну участь) 

Рівень Участь Призові місця Перемога 

ЗВО 0,25 0,75 1,25 

Місто/область 0,5 1 2 

Україна 1 2 3 

Міжнародні 2 3,25 5 

 

 

 

 

 



4.  Нарахування додаткових балів за участь у виборних органах студентського 

самоврядування ЗВО 
№ Посада Термін перебування на посаді (роки) 

1 2 3 4 

1 Староста групи (блоку, поверху 

гуртожитку) 
0,25 0,75 1 1,5 

2 Голова студентської ради 

ННІ/факультету  

(гуртожитку) 

0,8 1,9 2,75 3,5 

3 Заст. голови студентської ради 

ННІ/факультету 

(гуртожитку) 

0,4 1 2,25 3 

4 Голова студентської ради ЗВО 1,5 3,2 - - 
5 Заст. голови студентської ради ЗВО 1 2,5 - - 
6 Голова профбюро ННІ/факультету 0,5 1 1,5 2 

7 Голова профкому студентів ЗВО 1,5 3,2 4,7 6,25 
8 Заст. голови профкому студентів 

ЗВО 
1 2,5 3,5 4,5 

 

Відповідно до Правил прийому до ДУІТЗ у 2021 році при вступі на рівень магістра додаткові бали 

додаються у «Показник 3» (згідно пп.2  п.7  Розділу VII – «Показник 3» не більше 20 балів). 

Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів ділиться на кількість співавторів. 

Додаткові бали вносяться в ЄДЕБО після затвердження Приймальною комісією, згідно інформації наданої від 

ННІ/факультету/кафедри або особисто від вступника, з документальним підтвердженням.  

 

 


