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Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів у 2021 році
Оцінка
наукового
керівника
«5» - до 30 балів
«4» - до 20 балів
«3» - до 10 балів

Оцінка від
випускаючої
кафедри

До 30 балів

До 10 балів

До захисту роботи (70 балів)*
Оцінка
Оцінка
результатів
академічної
нормоконтролю** доброчесності
К1 < 10% - 5
К1 = 10 – 20% К1 = 20 – 30% К1 = 30 – 40% К1 = 40 – 50% До 10 балів

До 5 балів

На захисті роботи (30 балів)
Презентація
Відповіді на
запитання

Оцінка
рецензента

Оцінка
публікаційної
активності***

Доповідь

До 5 балів

До 10 балів

До 10 балів
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До 10 балів

До 10 балів

*додаткові бали можно отримати представивши довідку про практичний ефект, апробацію роботи, впровадження
результаів від зовнішніх фахових стейкхолдерів (до 5 балів)
** Критерії оцінки проходження нормоконтролю
Критерій
Робота виконана з незначною кількістю помилок, виправлена одразу після
зауважень. Вчасно надіслана.

Кількість
балів
10

Робота виконана з незначною кількістю помилок, виправлена одразу після
зауважень. Не вчасно надіслана.
Робота проходила нормоконтроль 2 рази, після першого не були внесені всі
правки. Вчасно надіслана.
Робота проходила нормоконтроль 2 рази, після першого не були внесені всі
правки. Не вчасно надіслана.
Робота проходила процедуру нормоконтролю 3 рази, проте всі помилки було
виправлено. Вчасно надіслана.
Робота проходила процедуру нормоконтролю 3 рази, проте всі помилки було
виправлено. Не вчасно надіслана.
Робота проходила процедуру нормоконтролю 4 та більше разів, проте всі
помилки було виправлено. Вчасно надіслана
Робота проходила нормоконтроль 4 та більше разів, всі помилки не було
виправлено. Не вчасно надіслана.
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** Критерії оцінки публікаційної активності
Критерій
Стаття у науковому виданні категорії А

Кількість
балів
10

Стаття у закордонному виданні

8

Стаття у науковому виданні категорії Б, Index Copernicus, Ulrichs web

6

Стаття у науковому виданні без категорії

4

Тези у матеріалах конференції

2

