Додаток до листа
Департаменту освіти
Харківської міської ради
від 10.05.2018 № 1549/02-21/18

ВИМОГИ
до оформлення пакету документів кандидатів на нагородження
стипендією Харківського міського голови «Обдарованість»
(студенти)
До експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті освіти
Харківської міської ради подаються наступні документи:
1. Клопотання до експертної комісії з призначення стипендій.
2. Список кандидатів за формою 1 (додається), затверджений ректором
вищого навчального закладу, в друкованому та електронному вигляді.
3. Матеріали кандидатів на призначення стипендії Харківського міського
голови «Обдарованість» у 2018/2019 навчальному році:
- відомості (об’єктивні дані) про кандидата за формою 2 (додається),
затверджені ректором вищого навчального закладу;
- протоколи засідань вчених рад, накази ректорів про затвердження їх
рішення;
- копії нагород: дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо;
- копії власних публікацій у виданнях, патенти на винахід, збірки творів
тощо;
- не менше двох рекомендацій спеціалістів в галузі діяльності
претендента;
- копія ідентифікаційного номеру та копія паспорта;
- згода кандидата на збір та обробку персональних даних за формою
3 (додається);
- фотографія в офіційному стилі розміром 9 на 13 (оригінал);
фотографія в електронному вигляді (на CD диску) формат JPG.
(фотографія має бути зроблена у фото-салоні)

Документи за формою 1 та формою 2 надаються
у електронному вигляді
(або електронною поштою: studcentre@karazin.ua).
Документ за формою 1 – у друкованому за підписом
конкурсанта.

Форма 1
СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів м. Харкова – кандидатів на нагородження стипендією
Харківського міського голови «Обдарованість» у 2018/2019 навчальному році
№
за/п

Прізвище, ім’я,
по батькові
кандидата

Дата
народження

Вищий
навчальний
заклад
(повна
назва)

Факультет,
курс у
2017/18
навч. році

Рівень досягнень
Всеукраїнський

Міжнародний

Інші нагороди
і досягнення

ПІБ
Педагоганаставника
Посада,
звання

1.
2.
3.
4.
5.

Примітка. Список за формою 1 надається у електронному вигляді (або електронною поштою: studcentre@karazin.ua). Всі досягнення мають бути
підтверджені копіями відповідних документів (дипломів, грамот, тощо). Дата народження вказується цифрами (наприклад 01.01.1992)
У колонці «Рівень досягнень» вказуються перемоги кандидата (або участь у змаганнях, конференціях тощо) за період з червня 2017
по червень 2018

за зразком:
Рівень досягнень
Інші нагороди і досягнення
Всеукраїнський
Переможець (ІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з правознавства 2017/2018 н.р.
Переможець (диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з юридичних
наук 2017/2018 н.р.
Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу молодих
виконавців на дерев'яних духових інструментах
ім. В. С. Антонова (м. Київ, вересень 2017)
Призер (ІІ місце) чемпіонату України зі стрільби з
лука (м. Черкаси, вересень 2017). Чемпіон України зі
стрільби з лука (м.Київ, 2018)

Міжнародний
Переможець (10 місце) Міжнародної олімпіади з
теоретичної механіки (2018). Учасник ХІХ
Міжнародної наукової конференції студентів і
молодих учених «Наука і вища освіта»
(м. Запоріжжя, 21 квітня 2018). Доповідь на
міжнародній конференції (м.Вітебськ, Білорусь, 2018)
Лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу (Мадрид,
грудень 2017). Учасник Міжнародного конкурсу
піаністів (Білорусь, 2018)
Бронзовий призер Чемпіонату Європи з самбо серед
юнаків (квітень 2018)

Публікація у збірнику «Науковий вісник. 60
випуск». Переможець університетських олімпіад з
теоретичної механіки та фізики. Патент на
винахід №…Переможець (ІІ місце) міського
конкурсу на кращій твір до Дня української
писемності та мови (м.Харків, листопад 2017).
Сольний концерт у Харківській обласній
філармонії.
Майстер спорту України міжнародного класу.
Член збірної команди України.
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Форма 2
До експертної комісії з
призначення стипендій
при Департаменті освіти
Харківської міської ради
ВІДОМОСТІ
про кандидата на нагородження стипендією Харківського міського голови
«Обдарованість» у 2018/2019 навчальному році
№
Перелік питань
за/п
1. Прізвище, ім’я, по батькові кандидата
(повністю)
2. Число, місяць, рік народження
3. Домашня адреса і телефон (обов’язково
вказується мобільний телефон та
адреса електронної пошти кандидата)
4. Повна назва вищого навчального закладу
і телефон відповідального за оформлення
матеріалів кандидата
5. Факультет та курс навчання у 2017/2018
навчальному році
6. Факультет та курс навчання у 2018/2019
навчальному році
7. Відомості про батьків (за згодою):
Мати – ПІБ (повністю), де працює,
посада, службовий телефон
Батько – ПІБ (повністю), де працює,
посада, службовий телефон
8. Відомості про наставників:
ПІБ (повністю), де працює, посада,
звання, службовий телефон;
ПІБ (повністю), де працює, посада,
звання, службовий телефон
9. Досягнення претендента за 2017/2018
навчальний рік
10. Додаткові відомості про кандидата
Ректор

Відповіді на питання

____________________

В.С. Бакіров

Форма 3
ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я, __________________________________________________________ ,
(П. І. Б.)
(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серія ___ №____________)
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ надаю згоду
Департаменту освіти Харківської міської ради на обробку моїх персональних
даних (у т. ч. паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів,
відомості, які надаю про себе) з метою проведення експертної оцінки матеріалів,
наданих кандидатами на нагородження стипендією Харківського міського
голови «Обдарованість» для дітей та молоді.

«____» ____________ 20___ року, _______________ (____________________)
Особу та підпис ________________________ перевірено
(П. І. Б.)

Відповідальна особа ______________ (____________________)
М. П.

