
 

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на 

підставі додатку відповідного диплому та поданих документів, що засвідчують 

творчі досягнення вступника.  

RA = RA + RT,  

де: RA – академічна складова,  

RT – складова творчих досягнень.  

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як 

середнє арифметичне результатів за всі показники, наведені в додатку до 

диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, 

складання екзаменів тощо), виражені у літерному або чисельному еквіваленті 

згідно наведеної вище шкали. За наявності й літерного, й чисельного показника, 

пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті 

показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати 

яких зазначені в додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).  

У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий 

освітній ( освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, 

що відповідає мінімальному можливому значенню.  

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника 

визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та 

кількості цих досягнень. 

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується при 

визначенні академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;  

 

Значення рангів творчих досягнень 

Результати творчої роботи 

студента*  

Рівень результативності та вагові 

коефіцієнти  

Стаття в університетській збірці 

наукових праць, публікація 

доповіді в збірці праць 

конференції, призове місце на 

конкурсі наукових робіт студентів 

університету (факультету), 

розроблення інноваційного 

проекту («Інкубатор інноваційних 

ідей»), прийняття до розгляду 

заявки на охоронний документ 

України на об’єкт інтелектуальної 

власності.  

Університетський  

r1 = 0,5  



Стаття у всеукраїнському 

науковому журналі, публікація 

доповіді в збірці праць 

всеукраїнської конференції, участь 

у всеукраїнській виставці з 

експонатом, призове місце у 

всеукраїнській олімпіаді з фаху, 

отримання охоронного документа  

України на об'єкт інтелектуальної 

власності або заявка на закордонне 

патентування. Отримання 

авторського свідоцтва.  

Призове місце в стартап-проекті 

«Sikorsky Challenge». 

Всеукраїнський  

r2 = 1  

Стаття (доповідь) у міжнародних 

журналах і збірках наукових 

праць, участь в міжнародних 

виставках, конкурсах і олімпіадах 

з фаху або призове місце на 

всеукраїнському рівні цих заходів, 

отримання закордонного патенту.  

Міжнародний  

r3 = 2  

 

Примітки 

1. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика 

відповідає спеціальності й науковому напрямку кафедрі, на яку проводиться 

набір (відповідність визначається атестаційної  комісією кафедри). 

2. Враховуються лише друковані статті.  

3. Тези доповідей не враховуються, крім тез інститутської конференції 

англійською мовою. 

4. Усі статті ( доповіді), крім опублікованих у журналах, що входять у фахові 

наукові  видання, які реферуються наукометричними базами, рецензуються 

співробітниками кафедри на предмет визначення  їх вагового коефіцієнта. 

5. Атестаційної  комісією   кафедри визначається  Статус конференції  на основі 

її індексу й складу оргкомітету.   

6. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх 

кількість.  

7. Якщо роботу опубліковано у Віснику НТУУ «КПІ» з науковим керівником, 

то ваговий коефіцієнт rj=1,5  поділяється тільки на кількість студентів. 

 
 


