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БОНУСНІ БАЛИ  

за творчі досягнення студентів  
під час 1 семестру 

 

Варіанти творчих досягнень для нарахування бонусних балів: 

 Участь у конкурсах, фестивалях, тематично пов’язаних із дисциплінами 1 семестру магістратури 
 Участь у тренінгах, майстер-класах, воркшопах, вебінарах, курсах 
 Створення авторських творчих проєктів за напрямами навчання в магістратурі (журналістські матеріали, 

публікації/блоґи; аудіо-, відео-, фото-, рекламні, PR- і медіаарт-проєкти, подкасти, інтерв`ю тощо) 
 Участь у конференціях і олімпіадах, наукові публікації 

 
 

Правила нарахування балів та надання робіт на катедру 

 Бонусні бали можна отримати лише за творчі досягнення, отримані протягом семестру, у період  
з 1 вересня до 13 грудня 2021 року  

 Бонусні бали можуть бути додані лише за тими дисциплінами, до яких відносяться надані студентами 
матеріали 

 Усього за семестр студент(ка) має право отримати не більше 10 бонусних балів за кожною дисципліною 
 Максимальна кількість балів – 30  
 Рішення щодо надання студентам бонусних балів приймається колегіально на засіданні катедри окремо за 

кожною дисципліною її викладачами  
 Нараховані бонусні бали будуть оголошені після складання відповідного заліку/іспиту 
 Місце для завантаження творчих робіт студентів для отримання бонусних балів 

 
 

Вимоги до робіт  

Творчі роботи можуть бути наданими у будь-якому форматі: *.mp3, *.mp4, *.mpeg, *.avi, *.gif, *.jpg, *.png, *.pdf тощо.  
Для отримання бонусних балів за творчі досягнення студент(ка) може представити такі електронні матеріали: 

 Сертифікати, дипломи  
 Скриншоти та інші документи, що підтверджують участь в конкурсі, семінарі тощо 
 Посилання на інтернет-ресурси з виконаними студентськими проєктами  
 Авторські творчі роботи  

 
 

Терміни 

 Дедлайн надання матеріалів для отримання бонусних балів:  
13 грудня 2021 року – для студентів денної форми навчання 
10 січня 2022 року – для студентів заочної форми навчання 

 
 Рішення щодо можливості отримання бонусних балів:  

17 грудня 2021 року – для студентів денної форми навчання 
14 січня 2022 року – для студентів заочної форми навчання 
 
 

 

Примітка: за дисципліною «Відеопродакшн» бонусні бали не нараховуються  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1axUelyvSt-I_GNT9V_lKka04o9VwIsO9

