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ЗАТВЕРДЖЕНО
на зас1данн1 Вчено! Ради ОДЕКУ
л« » лютого 2020 року
^ /у
Ректор ОДЕКУ
Степаненко СМ.

ПОЛОЖЕНЫ
про порядок нарахування кредит1в СКТС студенту
за наукову та науково-техн1чну д1яльн1сть
в Одеському державному еколопчному ун1верситет1
(з1 змшами за ршенням Вченог ради вгд 06.02.2018р.)

1. Цей Порядок розроблений вхдповщно до Закону Укршни «Про вищу
осв1ту» та Порядку призначення \и стипенд1й, затвердженого постановою
Каб1нету М1н1стр1в Украши В1д 12.07.2004 р. № 882 (в редакци постанови Кабхнету
Мш1стр1в Украши В1д 28.12.2016 р. № 1050), 1 визначае принципи урахування у
рейтингу участ! студентхв у науков1й та науково-техн1чнш д1яльност1 Одеського
державного еколопчного ун1верситету (ОДЕКУ).
2. Визначен! зпдно з цим Порядком кредити використовуються для
розрахунку рейтингу усп1шност1 студента, як це визначено у чинних Правилах
призначення академ1чних стипенд1й в Одеському державному еколопчному
ун1верситет1 (ОДЕКУ), може враховуватися при формуванн! 1ндив1дуального
навчального плану студента на наступний навчальний р1к зпдно з д1ючим в
ун1верситет1 Положениям, а також при конкурсному в1дбор1 осхб, як! вступають на
навчання для здобуття ступеня мапстра за кошти державного бюджету, як це
визначено в Правилах прийому ОДЕКУ.
3. До науковоТ д1яльност1 студента вхдносяться:
> виступи 3 ДОПОВ1ДЯМИ в наукових гуртках та сем1нарах;
> участь в ол1мп1адах та конкурсах наукових роб1т;
> участь 3 ДОНОВ!дями в ун1верситетських, всеукраше ьких та м1жнародних
конференщях;
> пщготовка наукових публ1кац1Й;
> участь у виконанн! науково-дослщних роб1т (НДР) кафедр, проблемних
лабораторхй науково-досл1дно1 частини;
> участь в робот! студентських наукових шк1л, стажуванн! за програмами
м1жнародного сп1вроб1тництва.
4. Наукова та науково-техн1чна д1яльн1сть студента оц1нюеться
щосеместрово через нарахування наукових кредит1в в залежност! в1д усп1Х1в
студента та виду д1яльност1, що була зд1Йснена студентом, зг1дно з табл. 1.

Таблиця 1 – Нарахування наукових кредитів ЄКТС студентам ОДЕКУ за
видами діяльності
Вид діяльності
місце
І етап
ІІ етап (заключний)

Кількість кредитів
Всеукраїнська олімпіада
1
2
3
1,0
0,5
0,25
1,75
1,5
1,25
Міжнародна олімпіада
1
2
3

місце
Відбірковий етап
1,0
0,5
0,25
регіонального рівня
Відбірковий етап
1,25
0,75
0,5
всеукраїнського рівня
Заключний етап
2
1,75
1,5
міжнародного рівня
Всеукраїнській конкурс наукових робіт
місце
1
2
3
І етап
1,25
0,75
0,50
ІІ етап (заключний)
2
1,75
1,50

4
0,10
0,75
4
0,10
0,25
1
участь
0,25
1

Примітка: 1, 2, 3 - місця переможців олімпіад, конкурсів; 4 - участь в олімпіадах і
конкурсах (для студентів, які набрали не менше 50% від максимальної кількості балів при
оцінюванні робіт)

Гурток
Семінар

Наукові гуртки та семінари

0,25
0,25

Примітка: за кожну індивідуальну доповідь згідно протоколу засідання гуртка, семінару

Університетська
Всеукраїнська
Міжнародна

Участь у конференціях

0,25
0,50
0,75

Примітка: відповідні кредити нараховуються за наявності документів, що підтверджують
участь у заході (сертифікат, диплом, грамота, роздруківка титульного аркушу збірника
матеріалів та першої сторінки матеріалів, тез доповіді, протокол засідання секції
університетської конференції). Якщо матеріали на конференцію представляються
декількома студентами, то відповідні кредити поділяються на кількість співавторів

Наукові публікації
Статті у зарубіжних наукових виданнях, включених до
наукометричної бази Scopus
Статті у фахових зарубіжних виданнях
Статті у фахових українських виданнях (включених до переліку
ДАК)
Нефахові видання, збірники статей, матеріалів конференцій

3,00
2,00
1,50
0,25

Примітка: відповідні кредити визначені для всього авторського колективу; для визначення
індивідуального внеску – вказані значення поділяються на кількість співавторів

Участь у виконанні НДР (за навчальний семестр)
Кафедральна
за фінансуванням МОН України або госпдоговірній темі

0,20
0,25

За міжнародними грантами

0,40

Примітка: кредити нараховуються лише за наявності ПІБ студента в списку співавторів
розділів НДР та роботи його не менш 3-х місяців. Списки студентів, яких планується
залучити до виконання НДР мають бути подані до відділу наукової роботи студентів на
початку семестру або на початку робіт за грантовою та госпдоговірною тематикою.

Участь у наукових школах, стажуванні за програмами міжнародного
освітньо-наукового, наукового співробітництва, академічного обміну
студентами
В Україні
0,50
За кордоном
1

Примітка: відповідні кредити нараховуються за наявності документів, що підтверджують
проходження стажування, участь у роботі наукової школи, семінару (сертифікат, диплом)

5. Облік балів, які нараховані певному студенту протягом семестру,
здійснюється відповідальними за організацію науково-дослідної роботи студентів
на кафедрах університету, на базі яких готувався та/або проводився відповідний
захід. На цих же кафедрах протягом двох календарних років зберігаються усі
документальні підтвердження участі певних студентів у науковій та науковотехнічній діяльності університету.
6. Відповідальність за облік підтверджуючих документів та нарахування
кредитів покладається на призначених рішеннями кафедр (згідно з протоколами їх
засідань) відповідальних за організацію науково-дослідної роботи студентів на
кафедрах університету та завідуючих кафедрами.
7. За тиждень до завершення семестрового контролю відповідальні за
організацію науково-дослідної роботи студентів на кафедрах подають до відділу
наукової роботи студентів затверджені списки студентів, яким відповідною
кафедрою були нараховані кредити, за встановленою формою (див. додаток 1).
Ці списки зберігаються у Відділі протягом трьох років.
8. Відділ наукової роботи студентів систематизує списки студентів з
нарахованими кредитами, оприлюднює їх у встановленому порядку на сайті
університету та подає до відповідних деканатів не пізніше двох робочих днів після
завершення семестрового контролю, визначеного графіком навчального процесу.
9. Контроль за обліком підтверджуючих документів та правильністю
нарахування кредитів студентам на кафедрах університету здійснюється відділом
наукової роботи студентів університету.
Розгляну та прийняте на засіданні Вченої ради університету 27.04.2017 р. зі
змінами за рішенням Вченої ради університету від 06.02.2020 р.

Додаток 1

Список студентів,

яким кафедрою_____________ були нараховані наукові кредити у _____ семестрі

Загальна кількість
кредитів

Участь у наукових
школах, стажуванні

Участь у виконанні
НДР

Публікація статей

Участь у конференціях

Наукові гуртки та
семінари

ВКНР

Всеукраїнська
олімпіада

Міжнародна олімпіада

Група

ПІБ

№

20__- 20__ навчального року

1
2
3

Завідуючий кафедри

_________ ______________

Відповідальний за НДРС

__________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

прізвище, ім’я, по батькові)

