Положення
про врахування науково-дослідної роботи студента у кредитно-модульній системі
організації навчального процесу
1. Загальні положення.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу орієнтована на
послідовне й системне залучення студентів до творчої пошуково-дослідницької діяльності
під час вивчення усіх навчальних дисциплін. Цьому сприяє велика частка самостійної та
індивідуальної роботи. Кафедри і викладачі можуть присвоювати додаткові кредити за
публікації, участь у конференціях, круглих столах, конкурсах наукових і творчих робіт,
виставках тощо.
Можливі три напрямки оцінювання науково-дослідної роботи студента у кредитномодульному навчанні.
Перший напрям — оцінювання навчальних елементів, які за своїм змістом
вимагають знань і умінь дослідницько-пошукового характеру. Перш за все це лабораторні
роботи, творчі проекти тощо, які виконуються на аудиторних заняттях. У цьому випадку
оцінка НДР здійснюється так, як і будь-якого іншого елементу змістового модуля. На такому
ж принципі ґрунтується оцінювання курсу „Основи наукових досліджень“, окремі модулі
інших навчальних дисциплін, що мають виражену дослідницьку спрямованість.
Другий напрям — оцінювання видів позааудиторної роботи, які інтегрують
навчальні і наукові елементи діяльності студента, а саме: індивідуальних навчальнодослідних завдань (ІНДЗ), курсової роботи, кваліфікаційної випускної (дипломної чи
бакалаврської, магістерської) роботи.
Третій напрям — оцінюється НДР як окремий модуль за назвою „Наукова робота“.
Цей модуль складається із декількох елементів НДР, а саме:
Е1 — публікації;
Е2 — участь в олімпіадах;
Е3 — участь у конкурсах наукових робіт (конкурсах творчих робіт, концертах,
виставках образотворчого мистецтва – для мистецьких спеціальностей);
Е4 — участь у конференціях, круглих столах;
Е5 — отримання наукових грантів тощо.
2. Види оцінювання науково-дослідної роботи студента.
НДР студента оцінюється за двома рівнями у залежності від статусу наукових
заходів.
1 рівень НДР.
Цьому рівню відповідають такі елементи НДР:
Е1 – 1 тур всеукраїнської студентської олімпіади;
Е2 – 1 тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук;
Е3 – регіональні (міжвузівські) наукові заходи; концерти, виставки, творчі конкурси
обласного, районного, міського та університетського рангу (для мистецьких спеціальностей).
2 рівень НДР.
Оцінюються такі елементи НДР:
Е1 – публікації (монографія, статті, брошури, тези і ін.);
Е2 – 2 етап всеукраїнської студентської олімпіади;
Е3 – 2 етап всеукраїнського конкурсу наукових робіт;
Е4 – всеукраїнські (міжнародні) конференції, семінари;

Е5 – гранти, концерти, виставки, творчі конкурси всеукраїнського (міжнародного),
міжобласного рангу (для мистецьких спеціальностей).
3. Методика оцінювання елементів НДР студента.
Обсяг і якість НДР студента оцінюється в залежності від кількості елементів НДР та
успішності їх виконання за таблицями 1,2.
Таблиця 1.
Оцінювання 1 рівня науково-дослідної роботи студента
Елементи НДР
Е1 (Всеукраїнська олімпіада, 1 етап))
Е2 (Конкурс наукових робіт, 1 етап)
Е3 (Конференції, семінари, виставки,)

1 місце
1,5
1,5

Кількість кредитів
2 місце
3 місце
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
Таблиця 2.

Оцінювання 2 рівня науково-дослідної роботи студента
Елементи НДР
Е1 (Всеукраїнська олімпіада, 2 етап))
Е2 (Конкурс наукових робіт, 2 етап)
Е3 (Конференції, семінари)
Е4 (Публікації)*
Е5 (Гранти тощо)**

1
2,0
2,0
2,0
2,0

Кількість кредитів
2
3
1,5
1,0
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5

заохоч.
0,5
0,5

*Оцінюється рівень публікації: 1 — монографія; 2 — стаття у фаховому виданні; 3 — інші
публікації, винаходи і ін.
**Оцінюється статус гранту: 1— міжнародний; 2 — всеукраїнський; 3 — регіональний,
міжвузівський, університетський (у т.ч. іменні стипендії).
4. Стимулювання НДР студентів, пільги.
На основі встановлених показників будується рейтинг студентів за успіхами у НДР.
Успіхи досягнень студентів у модулі «Наукова робота» враховуються перш за все
при вступі у магістратуру й аспірантуру, направленні на престижне місце роботи (у вищі
навчальні заклади, органи влади і престижні державні установи тощо).
Форми стимулювання НДР: грамоти, іменні стипендії, гранти, наукові відрядження,
магістратура, аспірантура.
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