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ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Методичної Ради ОДЕКУ
« 25 » лютого 2010 року
Проректор з НМР
_______________ Гопченко Є.Д.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо врахування результатів науково-дослідної роботи студентів і магістрів
у кредитно-модульній системі організації навчального процесу ОДЕКУ
1. Загальні положення
В інструкції викладені деякі рекомендації та загальний порядок урахування кредитів науково-дослідної роботи студентів і магістрів при застосуванні
«Положення по врахуванню науково-дослідної роботи студента у кредитно-модульній системі організації навчального процесу в ОДЕКУ», затвердженого
25.01.07 методичною радою ОДЕКУ.
2. Організаційні заходи та порядок урахування наукових кредитів
студентам і магістрам
Відповідно до «Положення», оцінювання науково-дослідної роботи студентів і магістрів у кредитно-модульній системі здійснюється за трьома напрямами.
Науково-дослідна робота студентів і магістрів за першим та другим напрямами п.1 «Положення» здійснюється викладачами як складовий елемент
змістовних модулів окремих дисциплін і не передбачає нарахування наукових
кредитів.
Врахування науково-дослідної роботи студентів і магістрів за третім напрямом, який передбачається у робочих програмах дисциплін як окремий модуль з назвою «Наукова робота», здійснюється наступним чином:
1. На засіданнях кафедр (за один – два тижні до закінчення семестру), за
поданням відповідального за НДРС кафедри, затверджується список студентів і
магістрів, які приймали участь у НДР (форма 1 Додатку). Форма зберігається на
кафедрі протягом всього терміну навчання студентів в університеті (5 років).
Кількість кредитів, що нараховуються кожному студентові, визначається
за таблицями п.3 «Положення», а саме:
Оцінювання 1 рівня науково-дослідної роботи студента
Кількість кредитів
Елементи НДР
1
2
3
4
Е1 (Всеукраїнська олімпіада, 1 етап)
1,0
0,5
0,25
0,1
Е2 (Конкурс наукових робіт, 1 етап)
1,0
0,75
0,5
0,25
Е3 (Конференції, семінари, виставки, екс0,25
педиції, гуртки)
Примітка: 1, 2, 3 – місця переможців олімпіад, конкурсів; 4 – участь у олімпіадах, (для студентів, що набрали не менше 75% від максимальної кількості балів), конкурсах наукових робіт.

Оцінювання 2 рівня науково-дослідної роботи студента
Елементи НДР
Е1 (Всеукраїнські та міжнародні олімпіади, заключний етап)
Е2 (Конкурс наукових робіт, 2 етап)
Е3 (Конференції, семінари)
Е4 (Статті)*
Е5 (Гранти тощо)**

1

Кількість кредитів
2
3

4

1,5

1,25

1,0

0,5

1,5

1,25

1,0

0,5

0,5
0,5

—
—

0,5
2,0
2,0

1,0
1,0

Примітка: 1, 2, 3 – місця переможців олімпіад, конкурсів; 4 – участь у олімпіадах, конкурсах
наукових робіт.
* Оцінюється рівень публікації: 1 – стаття у провідному зарубіжному фаховому виданні; 2 –
стаття у фаховому виданні; 3 – інші статті, винаходи і ін.
** Оцінюється статус гранту: 1 – міжнародний, 2 – всеукраїнський; 3 – регіональний, міжвузівський, університетський.

Якщо стаття, наукова робота на конкурс та ін. представляються декількома авторами, то відповідні кредити поділяються на всіх співавторів відповідно
до внеску (за рекомендацією керівника).
Участь студентів і магістрів у НДР засвідчується наступними документами, які додаються до протоколу засідання кафедри і знаходяться на кафедрі:
Е1 – копія наказу про результати студентської олімпіади; копія звіту журі
про проведення олімпіади за напрямами; рапорт декана аспірантської та магістерської підготовки про результати участі у 2-му турі олімпіади;
Е2 – копія наказу про результати конкурсу студентських наукових робіт,
звіт конкурсних комісій за напрямами;
Е3 – програми конференцій,
звіти керівників наукових студентських гуртків та семінарів,
копії наказів чи посилання на наказ про проведення експедицій,
копії дипломів чи інших документів, які свідчать про участь у виставках, наукових форумах тощо;
Е4 – копії статей або посилання на них, якщо це видання ОДЕКУ;
Е5 – копія документа, що підтверджує надання гранту.
2. По кожному з напрямів підготовки або спеціальності складається окремий список.
Витяг з засідання кафедр (форма 2 Додатку) затверджується проректором
з наукової роботи.
3. Затверджені витяги кафедрами, у тижневий термін, передаються до відповідних деканатів для занесення наукових кредитів до облікових карток студентів і магістрів та врахування їх згідно п.4 «Положення».

Додаток
Форма 1
Участь студентів у НДР по кафедрі ________________________________
у __ семестрі 20__–20__ н.р.
№
П.І.Б. студента Група
п/п

Кількість кредитів за рівнями НДР
1 рівень
2 рівень
Загалом за
Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 семестр

Завідуючий кафедрою

Форма 2
«Затверджую»
Проректор з НР
________________
«__» _______ 200_ р.
Участь студентів у НДР по кафедрі ________________________________
у __ семестрі 20__–20__ н.р.
№
Види НДР, в яких
П.І.Б. студента Група
п/п
приймав участь студент

Завідуючий кафедрою

Кількість
зарахованих
кредитів

Звітний
матеріал

