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ОСНОВНІ	ДАТИ
00:00	03.12.2021

10:00	22.12.2021

13:59	23.12.2021

21:00	23.12.2021

10:00	24.12.2021

23:59	17.12.2021

Початок	прийому	заяв

Кінець	прийому	заяв

Повідомлення	студентів	
про	результати	розгляду	
заяв,	початок	прийому	
апеляцій
Кінець	прийому	апеляцій

Повідомлення	студентів	про	
результати	розгляду	апеляцій

Опублікування	остаточних
результатів



ПРОЦЕДУРА	ДЛЯ	ПОДАЧІ	
ОСОБИСТИХ	ЗАЯВ

Особисті	заяви	– це	заяви	за	наукову	та	творчу	активність

Для подачі заяви студенту необхідно заповнити гугл-форму за
посиланням: https://forms.gle/f6jZ4b5PCcUXuCqw9

Під час заповнення форми, можна буде підкріпити лише один
файл у форматі pdf.
Об’єднайте всі документи, які Ви плануєте підкріпити, у один
pdf-файл, який назвіть ”ПРІЗВИЩЕ_ІМ’Я”

Pdf-файл обов’язково повинен містити заяву студента (бажано
на першій сторінці) та підтверджуючі документи

Підпис на заяві не є обов’язковим, за умови використання
корпоративної пошти

Не заповнюйте форму декілька разів, розглядатись буде
остання надіслана заява

Пам’ятайте, що результат розгляду буде залежати від
правильності Ваших дій

https://forms.gle/f6jZ4b5PCcUXuCqw9


ЗРАЗОК	ОСОБИСТОЇ	ЗАЯВИ

Підпис
(не	потрібно	у	разі	
використання
корпоративної	пошти)



ПРОЦЕДУРА	ДЛЯ	ПОДАЧІ	
ПОДАНЬ	ГОЛІВ	ОРГАНІЗАЦІЙ	ТА	

ВІДПОВІДАЛЬНИХ	ОСІБ
Подання	стосується	тільки	громадської	та	спортивної	

діяльності
Для подачі подання голові студентської організації чи іншій
уповноваженій особі необхідно надіслати таке подання на
електронну адресу addpoints.law@gmail.com

У поданні має бути обґрунтування громадської чи спортивної
діяльності

Подання має містити підпис голови студентської організації
чи іншої уповноваженої особи, а також номер телефону чи
іншу контактну інформацію

Подання має містити електронні адреси осіб, яким
пропонуються надати додаткові бали. У разі їх відсутності,
студенти отримають інформацію про результати розгляду на
корпоративні пошти

mailto:addpoints.law@gmail.com


ПОВІДОМЛЕННЯ	СТУДЕНТІВ	
ПРО	РЕЗУЛЬТАТИ	РОЗГЛЯДУ	

ЗАЯВ

О 010:00 22.12.2021 кожен студент отримає лист з інформацією
про результати розгляду його заяви на електронну адресу
зазначену при заповнені форми

У разі відмови у нарахуванні додаткових балів, студент
отримає коментар, із зазначенням мотивації такої відмови

За необхідності коментар також може містити прохання
надіслати відсутні документи, що підтверджують підставу
нарахування додаткових балів

Лист також буде містити інформацію про порядок подачі
апеляції



ДОДАТКОВІ	БАЛИ	ДО
ПОТОЧНОЇ	УСПІШНОСТІ	vs.	РЕЙТИНГУ	УСПІШНОСТІ	

Нараховуються керівниками
курсів, по поточної успішності
за заявою студента з візою
заступника декана

Нараховуються стип. комісією
до Рейтингу успішності
студентів за процедурою
визначеною у цих матеріалах

Підстави для нарахування
передбачені у Положенні про
додаткові бали за активну
участь у науковій роботі.
https://cutt.ly/qYeHMpo

Підстави для нарахування
передбачені у Правилах
призначення академічної
стипендії (Додаток 2).
https://cutt.ly/dYeJgNZ

У разі якщо, студент подав свої одні і ті ж наукові досягнення для
отримання додаткових балів як до поточної успішності, так і до
Рейтингу успішності, студенту буде відмовлено у нарахуванні
додаткових балів до Рейтингу успішності.
За однією підставою додаткові бали можна отримати лише один раз

https://cutt.ly/qYeHMpo
https://cutt.ly/dYeJgNZ


ПІДСТАВИ	ДЛЯ	НАРАХУВАННЯ	
ДОДАТКОВИХ	БАЛІВ



ПІДСТАВИ	ДЛЯ	НАРАХУВАННЯ	
ДОДАТКОВИХ	БАЛІВ



Н
ПІДТВЕРДЖУУЮЧІ	ДОКУМЕНТИ

ПІДСТАВИ	ДЛЯ	НАРАХУВАННЯ	
ДОДАТКОВИХ	БАЛІВ

ПІДТВЕРДЖУЮЧІ	ДОКУМЕНТИ
Для отримання 3 додаткових балів за тези доповіді
потрібно подати:
• Опублікований	текст	тез	доповідей
• Рецензію	наукового	керівника.

Для отримання 5 додаткових балів за наукову
статтю потрібно подати:
• Опубліковану	статтю	у	фаховому	виданні
• Рецензію	наукового	керівника


