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Про затвердження показників
за рівнями наукової активності
студентів

Сумський державний університет, що реалізує модель університету
дослідницького типу, приділяє постійну увагу розвитку наукової діяльності студентів
шляхом залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, оприлюднення
результатів наукових досліджень, активної участі студентів у конкурсах наукових
робіт, заохочує академічний вибір здібних студентів до подальшого навчання в
аспірантурі тощо. У той же час зазначена вище діяльність потребує посилення як
заходів, що заохочують прагнення студентів до наукової роботи, так і стимулювання
відповідної діяльності наукових і науково-педагогічних працівників (далі – НП і
НПП) кафедр, наукових підрозділів, факультетів, інститутів, менеджменту усіх
рівнів. Відповідні завдання визначені Стратегічним планом розвитку Сумського
державного університету на 2020–2026 роки. З метою проведення на системному
рівні моніторингу залучення студентів до науково-дослідної діяльності, наказом
ректора № 0950-І від 18 жовтня 2021 р. були визначені показники наукової активності
студентів за відповідними рівнями, при впровадженні яких була виявлена
необхідність корегування визначеної системи показників. З урахуванням
вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити нижченаведену систему показників наукової активності студентів
із визначенням її бальної оцінки та рівня наукової активності:
Базова
Назва показника за рівнем наукової активності студента
бальна оцінка
показника
1. Показники високого рівня активності
1.1 Навчання за індивідуальним навчальним планом із
11
поглибленою науковою складовою.
1.2 Виконання
науково-дослідної
роботи
у рамках
11
держбюджетної, госпдоговірної або грантової тематики із
оплатою праці не менше 3-х місяців в еквіваленті
щонайменше 0,5 ставки від мінімальної заробітної плати
щомісячно.
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Реалізація реально діючого інноваційного та/або стартап
проєкту (за наявності підтверджуючих документів:
грамоти, дипломи, сертифікати).
Випускник магістратури СумДУ, що вступив до
аспірантури із випускників року, що передує звітному
(1-ий рік навчання).
Учасник індивідуальних грантових та інших програм
наукової спрямованості (крім програм за іншими
показниками) від державних, приватних і міжнародних
фондів.
2. Показники рівня активності вище середнього
Виконання
науково-дослідної
роботи
у рамках
держбюджетної, госпдоговірної або грантової тематики із
оплатою праці не менше 3-х місяців в еквіваленті від 0,25
до 0,5 ставки від мінімальної заробітної плати щомісячно
(у разі відсутності показника, що зазначений у п. 1.2).
Участь у програмах академічної мобільності з науковою
складовою або науковому стажуванні у ЗВО або наукових
установах країн ОЕСР або інших країнах ЄС (за наказом
СумДУ) виключно із безпосереднім находженням
студента за кордоном (у разі відсутності показника, що
зазначений у п. 1.5).
Одноосібний автор наукової статті у журналі, що
індексується наукометричними базами даних Scopus
та/або Web of Science Core Collection або входить до
переліку фахових видань категорії Б.
Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань та
спеціальностей або інших конкурсів наукових робіт
міжнародного і всеукраїнського рівнів (відповідно до
Наказів МОН).
Автор або співавтор розробленого і виготовленого
обладнання,
що
використовується
у
наукових
дослідженнях або в навчальному процесі.
Наявність патенту на винахід.
Здобуття освіти за освітнім ступенем «магістр» за
освітньо-науковою програмою.
3. Показники середнього рівня активності
Виконання гранту НТСА.
Співавтор наукової статті у журналі, що індексується
наукометричними базами даних Scopus та/або Web of
Science Core Collection.
Участь у програмах академічної мобільності з науковою
складовою або науковому стажуванні у ЗВО або наукових
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установах країн ОЕСР або інших країна ЄС (за наказом
СумДУ) із безпосереднім находженням студента за
кордоном та в онлайн-режимі (у разі відсутності
показників, що зазначені у пп. 1.5 та 2.2).
Наявність патенту на корисну модель.
Виконання
науково-дослідної
роботи
у рамках
держбюджетної, госпдоговірної або грантової тематики із
оплатою праці не менше 3-х місяців в еквіваленті від 0,1 до
0,25 ставки від мінімальної заробітної плати щомісячно (у
разі відсутності показників, що зазначені у пп.1.2 та 2.1).
Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, або
інших конкурсів наукових робіт міжнародного і
всеукраїнського рівнів за наказом Міністерства освіти і
науки України (у разі відсутності показника, що
зазначений у п. 2.5).
4. Показники рівня активності нижче середнього
Співавтор наукової статті у журналі, що входить до
переліку фахових видань категорії Б, закордонне
рецензоване видання, яке має ISSN (крім видань країниагресора).
Участь у програмах академічної мобільності з науковою
складовою або науковому стажуванні у ЗВО або наукових
установах країн ОЕСР або інших країна ЄС (за наказом
СумДУ) суто в онлайн-режимі (віртуальна мобільність) (у
разі відсутності показників, що зазначені у пп. 1.5, 2.2 та
3.3).
Наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права на
твір.
Участь у діяльності бізнес-інкубаторів, стартап-шкіл,
підприємницьких клубів, конкурсах та фестивалях
інноваційних та/або стартап-проєктів.
Участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, або
інших конкурсів наукових робіт міжнародного і
всеукраїнського рівнів (у разі відсутності показників, що
зазначені у пп. 2.4 та 3.6).
Виконання
науково-дослідної
роботи
у рамках
держбюджетної, госпдоговірної або грантової тематики із
оплатою праці від 1-го до 3-х місяців в еквіваленті
щонайменше 0,1 ставки від мінімальної заробітної плати
щомісячно (у разі відсутності показників, що зазначені у
пп.1.2, 2.1 та 3.5).
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Співавтор запиту для участі у конкурсі проєктів наукових
досліджень і розробок (крім грантів університетського
рівня).
Участь у роботі наукових семінарів, літніх/зимових шкіл,
у воркшопах тощо, що підтверджується відповідними
документами.
5. Показники початкового рівня активності
Участь у роботі молодіжних наукових творчих об’єднань.
Участь у наукових конференціях, зокрема із апробацією
результатів та публікацією тез доповіді.
Виконання комплексу індивідуальних завдань (курсова
роботи чи проєкт, дипломна (кваліфікаційна) робота) з
поглибленою науковою спрямованістю.
Наукова активність початкового рівня, що не визначена
відповідними показниками.
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2. В окремих мотивованих випадках за рішенням проректора із наукової роботи,
можуть нараховуватись бали за вагомі показники наукової активності студента, які
не визначені у п. 1 наказу.
3. За нижченаведеними показниками за кожне із досягнень (крім одного) до
базової бальної оцінки показника додається бонусна надбавка Δі:
Номер показника
1.3 2.3, 2.4, 2.6 3.2, 3.4 4.1, 4.3, 4,7
Розмір бонусної надбавки (Δі)
0,30
0,25
0,20
0,15
При цьому для кожного із вищезазначених показників Σ Δі ≤ 1 бал. За іншими
зазначеними у п. 1. показниками визначається наявність відповідних досягнень без
врахування їх кількості.
4. Визначення рівня наукової активності студентів здійснювати за базами даних,
що супроводжуються НТСА, зокрема його осередками на факультетах (інститутах),
та розраховувати як суму балів показників (за п. 1 наказу) та коефіцієнтів підвищення
(п. 3 наказу), що має студент, і яка відповідає нижченаведеним рівням:
– високий – вище 35 балів;
– вище середнього – від 21 до 35 балів включно;
– середній – від 11 до 20 балів включно;
– нижче середнього – від 5 до 10 балів включно.
5. Зазначену у наказі систему визначення наукової активності студентів
використовувати як базову щодо нормативної бази стимулювання роботи НП і НПП,
посадових осіб за відповідним розподілом повноважень, у звітах посадових осіб,
зокрема при підведенні підсумків року, у якості відповідних показників методики
рейтингу структурних підрозділів університету.
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6. Визнати таким, що втратив чинність наказ № 0950-І від 18 жовтня 2021 р. «Про
затвердження показників за рівнями наукової активності студентів».
7. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Любові АКИМЕНКО розмістити наказ в Реєстрі основної нормативної бази системи
управління якістю діяльності Сумського державного університету та організувати
доведення цього наказу до відома всіх наукових та науково-педагогічних працівників,
а також до здобувачів вищої освіти університету через сервіс «Особистий
електронний кабінет».
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