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Розділ 2 «Основні принципи організації поточного та підсумкового
контролю» останній абзац замінити в наступній редакції:
«Для студентів бакалаврату та магістратури із дисципліни, з якої
навчальним планом передбачений екзамен (залік) у кінці семестру, здобувач
вищої освіти може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх
видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 10% за показники
наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської
активності і до 30% підсумкової оцінки - на екзамені (заліку) (Додаток 1).

Додаток 1
Показники наукової, інноваційної,
навчальної, виховної роботи та
студентської активності
Види студентської активності
Публікація наукової статті в періодичному виданні
студентських наукових праць з тем, що відповідають фаху
підготовки (за поданням головних редакторів збірників
студентських наукових праць)
Виступ на Міжнародній, Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції:
- пленарне засідання
- секційне засідання
Публікація наукової статті у фахових періодичних
виданнях, які входять до переліку наукових фахових видань
України з тем, що відповідають фаху підготовки (за
поданнями проректора з науково-педагогічної, наукової та
інноваційної діяльності)
Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських олімпіад :
- 1-3 місце (за умови надання диплому та наказу МОН)
- диплом про участь
(за поданням проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи)
Співвиконавець
у
виконанні
державної
госпдоговірної, ініціативної тематики (за умови надання
облікової картки реєстрації в УкрІНТЕІ і програми НТР та
підтвердження виконання завдань згідно програми)
Участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу
наукових робіт:
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1-3 місце (за умови надання диплому та наказу МОН)
- диплом про участь
Участь у загально-університетських заходах,
художньої самодіяльності
(за поданням проректора з
виховної роботи та діяльності відокремлених структурних
підрозділів)
Виступи на форумах Школа Лідерства ВНАУ,
участь в профорієнтаційних заходах (за поданням проректора
з науково-педагогічної роботи, перспективного розвитку та
гуманітарної політики)
Участь у стартапах, конкурсах та виставках
інноваційних розробок (за поданнями проректора з науковопедагогічної, наукової та інноваційної діяльності)
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