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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності  (далі – ЛДУБЖД або Університет) є складовою комплексу 

документів щодо організації та здійснення освітнього процесу в Університеті. 

Положення визначає порядок і критерії комплексного оцінювання успішності 

результатів навчання здобувачів вищої освіти (далі – здобувачів) і розроблене з 

метою вдосконалення системи оцінювання якості професійної підготовки 

(компетентності) здобувачів та її адаптації до європейських стандартів. 

1.2. Положення розроблено на підставі Закону України “Про освіту”, 

Закону України “Про вищу освіту”, Кодексу цивільного захисту України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій», стандартів вищої освіти, 

Положення про організацію освітнього процесу в ЛДУ БЖД, Положення про 

практичну підготовку курсантів, студентів та слухачів ЛДУ БЖД, Положення 

про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у ЛДУ БЖД, 

інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти та організацію освітнього процесу в 

Університеті. 

 

2.  ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

2.1. Оцінювання рівня успішності здобувачів вищої освіти – важлива 

складова освітнього процесу, яка відповідно до європейських стандартів і 

рекомендацій, будується на принципах об’єктивності визначення міри 

досягнення запланованих результатів навчання, використання чітких й 

оприлюднених критеріїв оцінювання, здійснення адміністративних перевірок 

точності проведення оцінювальних процедур. 

2.2. Провідним принципом, що забезпечує формування проєктної якості 

вищої освіти в системі ЄКТС, є оцінювання результатів навчання здобувачів на 

основі наскрізного компетентнісного підходу (рис.1). 

Зміст критеріїв оцінювання спирається на компетентнісні характеристики, 

що визначені для кожного рівня вищої освіти Національною рамкою 

кваліфікацій (НРК). Рівень компенентностей відносно вимог НРК, досягнутий 

здобувачем вищої освіти і підтверджений оцінюванням, відображають його 

результати навчання.  

Результати навчання повинні: 

- адекватно відображати контекст, рівень, сферу діяльності і зміст 

освітньої програми; 
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- бути зрозумілими та легко піддаватися контролю на основі реальних 

досягнень здобувача вищої освіти після завершення освітньої програми; 

- бути досяжними в межах встановленого навантаження; 

- пов’язуватися з відповідними видами навчальної діяльності, формами і 

критеріями оцінювання. 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема оцінювання результатів навчання здобувачів на основі 

наскрізного компетентнісного підходу 
 

Результати навчання із відповідними критеріями оцінювання та 

процедурами оцінювання визначаються для кожного компонента освітньої 

програми. 

 

3. ВИДИ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

3.1. Результати навчання здобувача вищої освіти, що відображають 

досягнутий ним рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікують і 

 

Результати навчання за програмами дисциплін 

 

Засоби діагностики 

 

Критерії оцінювання 

 

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій 

 

Компетентності та програмні результати за стандартом вищої освіти 

 

Результати навчання за освітньою програмою 
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вимірюють у процесі контрольних заходів за допомогою критеріїв. Контрольні 

заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку в освітньому процесі. Вони 

визначають відповідність рівня набутих здобувачами знань, умінь і навичок 

вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне 

коригування освітнього процесу. Реалізація основних завдань контролю 

результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЛДУБЖД досягається 

системними підходами до оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, 

комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням 

очікуваних компетентностей. 

Вимоги до результатів навчання для забезпечення наскрізного 

компетентнісного підходу необхідно корелювати з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій (Додаток А, табл. А.1). 

3.2. Оцінювання здобувачів охоплює низку письмових, усних, практичних 

контрольних процедур, які задіюють відповідно до компетентністних 

характеристик (знання, вміння, комунікація, автономність, відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Вимірювання рівня досягнення результатів навчання здійснюється за 

допомогою коефіцієнтів засвоєння (додаток Б, табл Б.1), або експертно за 

критеріями, що корелюються на основі критеріїв із дескрипторами НРК (табл. 

3.1). 

3.3. Згідно з прийнятою в Університеті системою комплексної діагностики 

результатів навчання здобувачів, з метою стимулювання планомірної та 

систематичної навчальної роботи, результати (складання екзаменів, 

диференційованих заліків, заліків, захистів курсових проектів (робіт) і практик) 

оцінюються за 100-бальною шкалою і переводяться в національну 

(чотирибальну) шкалу (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, ”незадовільно”, для 

заліків – “зараховано”, “не зараховано”).  

Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної 

відомості, залікової книжки (позитивні результати) здобувача в національній, 

100-бальній шкалі та шкалі ЄКТС відповідно до співвідношень, поданих у 

таблиці 3.1. У документах про освіту (академічній довідці, додатку до диплома) 

оцінки виставляються в національній, 100-бальній шкалі та шкалі ЄКТС.  

 

Таблиця 3.1. Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого 

заліку, курсового проєкту (роботи), 

практики 

для заліку 

91–100 А відмінно зараховано 
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81–90 В 
добре 

71–80 C 

61–70 D 
задовільно 

51–60 E 

36–50 FХ  
незадовільно не зараховано 

0–35 F 

Невиконання умов допуску до поточного контролю не допущений 

 

В освітньому процесі Університету використовуються контроль 

успішності з навчальних дисциплін, курсових робіт (проєктів), практик, 

підсумкова атестація, контроль залишкового рівня знань. 

3.4. Оцінювання успішності з навчальних дисциплін 

До контрольних заходів з оцінювання рівня засвоєння навчальних 

дисциплін належить поточний контроль і семестровий контроль. Форма 

проведення екзамену/заліку, зміст і структура екзаменаційних білетів 

(контрольних завдань) визначаються відповідною кафедрою.  

3.4.1. Поточний контроль здійснюється науково-педагогічним 

персоналом (далі – НПП) під час усіх видів аудиторних занять.  

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачами та здобувачами у процесі навчання, забезпечення управління 

навчальною мотивацією здобувачів. Він передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу), яка поступово формується цілою низкою навчальних 

дисциплін і питань, розглянутих та обговорених на семінарських, практичних і 

лабораторних заняттях. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня засвоєння 

матеріалу дисципліни та підготовка здобувачів до виконання конкретних 

завдань.  

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на лабораторних, практичних заняттях та 

лекціях, виступах здобувачів при обговоренні питань на семінарських заняттях, 

комп’ютерного тестування, звітів з лабораторних робіт, виконання 

індивідуальних завдань тощо. 

Обов’язковим видом поточного контролю є виконання індивідуального 

завдання (реферат, розрахункова, графічна, контрольна робота, курсова робота 

або проект тощо), яке необхідно передбачити при формуванні робочої 

програми дисципліни.  

Оцінювання результатів поточного контролю здійснюється за 

національною (чотирибальною) шкалою. 

Перелік компетентностей, які формуються в результаті вивчення певної 

дисципліни, форми проведення поточного контролю, перелік обов’язкових до 
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виконання індивідуальних та групових (практичних, лабораторних) завдань, 

визначаються НПП та подаються в робочій програмі з кожної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) визначають допуск 

чи недопуск здобувача до підсумкового контролю та можуть враховуватись 

викладачем при виставленні підсумкової оцінки за диференційований залік чи 

екзамен.  

3.4.2. Семестровий контроль забезпечує оцінювання результатів 

навчання здобувачів певного рівня вищої освіти на проміжних етапах їхнього 

навчання. Об’єктом оцінювання є опанування програмного матеріалу в 

повному обсязі.  

Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді екзамену, диференційованого заліку, або заліку в терміни, встановлені 

графіком освітнього процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою програмою навчальної дисципліни. 

Допуск до семестрового контролю з кожної конкретної дисципліни 

здійснюється за умови виконання здобувачем таких обов’язкових умов: 

- виконання всіх видів робіт, передбачених робочим навчальним планом; 

- виконання всіх індивідуальних завдань, передбачених робочою 

програмою дисципліни;  

- успішно пройдені тести в середовищі «Віртуальний університет» за всіма 

вивченими протягом семестру тематичними розділами (змістовими модулями, 

темами). 

В разі невиконання однієї із зазначених умов здобувач вважається таким 

що не допущений до семестрового контролю з даної дисципліни. В 

екзаменаційній  (заліковій) відомості робиться запис «не допущений».  

Допуск здобувача до повторного складання екзамену (заліку) можливий за 

умови відпрацювання ним заборгованостей за індивідуальним графіком.  

3.4.2.1. Екзамен – це форма семестрового контролю засвоєння здобувачем 

теоретичного, практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за 

семестр і набуття певних компетентностей. Компетентності формуються в 

різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах. У робочій 

програмі навчальної дисципліни результати вивчення дисципліни викладені у 

вигляді завдань, програмних результатів і компетентностей. На екзамені 

оцінюванню підлягають: 

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни; 

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;  

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань; 

- точність виконання розрахунків, тощо. 

При проведенні екзамену викладач має право врахувати результати 

поточного контролю, але не більше ніж 30 балів від максимальної оцінки за 

екзамен у 100-бальній шкалі. Детальні критерії нарахування цих балів  
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описують в робочій програмі дисципліни. Підсумки поточного контролю, 

переведені в бали, необхідно внести до журналу академічної групи не пізніше 

останнього практичного заняття.  

3.4.2.2. Залік – це вид семестрового контролю, при якому засвоєння 

здобувачем навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі 

результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, 

виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях) упродовж семестру.  

Оцінювання семестрового контролю у формі заліку допускається 

здійснювати за результатами поточного контролю. 

3.4.2.3. Диференційований залік – це форма семестрового контролю, що 

полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем навчального матеріалу з певної 

дисципліни на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань 

(розрахункових, графічних тощо), роботи здобувача на семінарських, 

практичних, лабораторних заняттях, рівня засвоєння теоретичного матеріалу.  

При проведенні диференційованого заліку викладач має право врахувати 

результати поточного контролю, але не більше ніж 50 балів від максимальної 

залікової оцінки у 100-бальній шкалі. Детальні критерії нарахування цих балів 

описують в робочій програмі дисципліни. Підсумки поточного контролю, 

переведені в бали, необхідно внести до журналу академічної групи та 

повідомити здобувачам освіти не пізніше ніж напередодні заліку. 

Загальні вимоги оцінювання знань здобувачів на екзамені та 

диференційованому заліку наведені в додатку Б. 

3.4.3. Результати семестрового контролю використовують як критерій 

виконання здобувачем вищої освіти навчального плану та зарахування 

кредитів, рекомендацій щодо отримання премій, нагород, переведення, 

відрахування, поновлення на навчання тощо. 

З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

семестровий контроль здійснюється кожного семестру у формі, передбаченій 

навчальним планом. Загальна підсумкова оцінка проставляється за 

результатами останнього семестру. 

3.4.4. Під час проведення диференційованого заліку або екзамену 

екзаменатор повинен мати таку документацію: 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- затверджений начальником (завідувачем) кафедри комплект 

конкретизованих засобів діагностики (завдання на екзамен, залік); 

- затверджений начальником (завідувачем) кафедри перелік матеріалів, 

які дозволяється використовувати під час підсумкового контролю; 

- журнал обліку успішності академічної групи; 

- екзаменаційну (залікову) відомість, підписану керівником навчально-

наукового інституту. 
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Екзаменаційну (залікову) відомість науково-педагогічний працівник, 

призначений для проведення підсумкового контролю, отримує в деканаті 

напередодні або в день проведення семестрового контролю, заповнює одразу 

після завершення підсумкового контролю та повертає в деканат до кінця 

робочого дня. 

3.4.5. Форма проведення підсумкового контролю зазначається в робочій 

програмі навчальної дисципліни та завданні для проведення підсумкового 

контролю. Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань, 

питань) та критерії оцінювання обговорюють та схвалюють рішенням кафедри, 

про що інформують здобувачів на першому семінарському (практичному) 

занятті.  

Підсумковий контроль може бути проведений у письмовій (у тому числі з 

застосування тестів), усній і змішаній формах. У випадку усної форми 

підсумкового контролю та усної частини змішаної форми до аудиторії 

запрошують одночасно не більше шести здобувачів вищої освіти. Наступні 

здобувачі заходять до аудиторії після звільнення відповідного місця. У кінці 

підсумкового оцінювання екзаменатор залишає в аудиторії 1-2-х здобувачів 

вищої освіти, які вже завершили здачу екзамену (диференційованого заліку), 

щоб у їхній присутності прийняти екзамен (диференційований залік) у 

крайнього (останнього) здобувача вищої освіти. 

За рішенням кафедри та погодженням з начальником (директором) 

навчально-наукового інституту підсумковий контроль може проводитись у 

середовищі «Віртуальний університет» (MOODLE – Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище).  

3.4.6. Повторне складання екзаменів (заліків, диференційованих заліків) 

допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, 

другий – комісії, яка створюється за розпорядженням директора інституту. 

3.4.7. Перескладання екзамену, диференційованого заліку для підвищення 

позитивної оцінки допускається не раніше наступного семестру та не більше 

ніж із трьох дисциплін для рівня бакалавра та однієї для рівня магістра за весь 

період навчання за певним рівнем вищої освіти. Дозвіл на це дає керівник 

(начальник/директор) навчально-наукового інституту на підставі заяви 

здобувача. Екзамен, диференційований залік приймає комісія у складі не менше 

трьох НПП. 

3.5. Оцінювання курсових проектів (робіт). 

3.5.1. Курсовий проект (робота) є одним із видів індивідуальних завдань 

навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського 

характеру, який має на меті застосування знань з однієї або декількох 

навчальних дисциплін під час вирішення конкретного фахового завдання і 

набування вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 
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електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, 

використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. 

3.5.2. Виконання курсового проекту (роботи) є завершальним етапом 

вивчення дисципліни і спрямоване на: 

- розвиток навичок самостійної роботи, використання теоретичних і 

практичних знань щодо розрахунку, конструювання, проєктування; 

- самостійну кваліфіковану роботу з нормативними та довідковими 

документами; 

- набуття вмінь планування і проведення досліджень, аналізу та 

систематизації наукових фактів і експериментальних даних; 

- програмування розрахункових, конструкторських та організаційно-

виробничих рішень, висновків і пропозицій. 

При цьому важливим є також формування у здобувача навичок 

дослідницької роботи, які необхідні для майбутньої професійної діяльності 

випускника.  

3.5.3. Вимоги до оформлення курсових проектів (робіт) розробляє 

відповідна кафедра з урахуванням державних стандартів щодо оформлення 

науково-технічної інформації в Україні. 

Виконаний курсовий проект (робота) у встановлені терміни здається на 

кафедру та після реєстрації передається науковому керівнику для перевірки. 

Науковий керівник повинен: 

- визначити позитивні моменти курсового проекту (роботи); 

- оцінити ступінь самостійності розрахунків і висновків; 

- визначити недоліки або дискусійні питання; 

- дати оцінку запропонованих здобувачем заходів і пропозицій та їх 

практичної цінності; 

- зробити висновок щодо допуску до захисту (рекомендована чи не 

рекомендована робота до захисту).  

До захисту допускається курсовий проект (робота), який відповідає 

вимогам і поставленим завданням.  

3.5.4. Об’єктами оцінювання курсового проекту (роботи) є дві складові: 

1. Якість змісту курсової роботи (проекту); 

2. Якість захисту курсової роботи (проекту). 

3.5.4.1. Якість виконання курсового проекту (роботи) оцінюється за 

такими показниками: 

- відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; 

- ступінь самостійності розв’язання поставленої задачі, проєктного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків і таблиць; 
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- обґрунтування основних інженерних, технологічних, суспільно-

гуманітарних рішень, відповідність прийнятих рішень виданому завданню на 

проєктування; 

- дотримання вимог державних норм під час виконання розрахунків, 

проєктування та конструювання; 

- забезпечення ефективності та раціональності прийнятих рішень; 

- відповідність отриманих результатів сучасній практиці;  

- використання новітніх комп’ютерних технологій; 

- уміння працювати з нормативними і довідковими документами, наявність 

посилань на використані джерела. 

3.5.4.2. Якість захисту курсового проекту (роботи) оцінюється такими 

показниками: 

- змістовність доповіді здобувача про основні результати розрахунків і 

дослідження; 

- чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; 

- обґрунтованість та якість висновків та рекомендацій щодо практичного 

використання результатів роботи; 

- використання фахової галузевої, наукової термінології; 

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на запитання членів комісії 

за змістом роботи . 

3.5.5. Результати виконання та захисту курсового проекту (роботи) 

оцінюються за національною (чотирибальною) шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та 100-бальною шкалою. 

Максимальну кількість балів, які може одержати здобувач за курсовий 

проект (роботу), в межах кожного критерія, розподіляють і визначають на 

кафедрі, що веде курсове проектування згідно таблиці Б.3 додатку Б.  

3.5.6. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у 

складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсового проекту 

(роботи) до початку екзаменаційної сесії. 

Члени комісії задають здобувачеві питання за темою курсового проекту 

(роботи) та запитання, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи 

на запитання, здобувач може використовувати текст свого виступу, 

ілюстративний матеріал, курсовий проект (роботу), робочі записи. 

Після проведення захисту курсового проекту (роботи) члени комісії 

більшістю голосів виносять рішення про оцінку роботи.  

В екзаменаційній відомості та заліковій книжці підсумкова оцінка 

виставляється в національній та 100-бальній шкалі.  

3.5.7. У разі отримання незадовільної оцінки (35–50) здобувач має 

можливість, за рішенням кафедри, доопрацювати попередню роботу відповідно 

до визначених зауважень і представити виправлену роботу на повторний захист 

у термін, визначений керівником навчально-наукового інституту. 
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При отриманні незадовільної оцінки (0–34) здобувачу видається нова тема 

проекту (роботи) та призначається строк його виконання і захисту. 

Здобувач, який без поважної причини не захистив курсовий проект 

(роботу) у затверджений термін, вважається таким, що має академічну 

заборгованість. 

3.6. Оцінювання практичної підготовки. 

3.6.1. Практична підготовка є невід’ємною складовою частиною процесу 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти і проводиться на оснащених 

відповідним чином базах Університету, а також на сучасних підприємствах і в 

організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, 

торгівлі, державного управління тощо. Проходження практики передбачає: 

– одержання й закріплення на практиці теоретичних знань та умінь відповідно 

до освітнього ступеня;  

– встановлення органічного зв’язку теоретичних знань з практичним 

навчанням та вихованням;  

– надання можливості для самостійної діяльності здобувачів (курсантів), 

вияву їх творчого потенціалу;  

– зв'язок навчання з науково-дослідницькою роботою, професійною освітою, 

самоосвітою  

3.6.2. Навчальна та виробнича практика може передбачати вхідний 

контроль та обов’язково завершуватися підсумковим контролем. 

Питання (завдання) вхідного контролю формуються відповідною 

кафедрою для окремих навчальних і виробничих практик, з метою діагностики 

рівня здобутих компетенцій необхідних для проходження практики. У випадку 

отримання негативної оцінки з вхідного контролю здобувач вищої освіти не 

допускається до проходження практики.  

Після закінчення практики здобувачі вищої освіти оформляють і подають 

на кафедру звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання, 

а також за потреби щоденник практики та додаткові матеріали.  

3.6.3. Оцінювання результатів практики здійснюється експертним 

методом. Підсумкова оцінка за практику виставляється з врахуванням 

підготовки звіту, його захисту, оцінки (відгуку) отриманої на базі практики, 

поточного контролю керівника практики. 

Оцінка за практику складається з оцінки: 

1) керівника від бази практики; 

2) керівника від кафедри; 

3) презентації здобувачем результатів проходження практики під час 

захисту звіту; 

4) відповіді на запитання. 
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Додаткові умови визначаються з урахуванням специфіки та особливостей 

спеціальності підготовки фахівців, видів практик, які проходить здобувач і 

зазначаються у програмі відповідної практики. 

Оцінка результатів проходження практики у балах  і за національною 

шкалою зазначається у відомості за підписами керівника практики і членів 

комісії, створеної для проведення захисту практики. 

3.7. Оцінювання атестації 

3.7.1. Атестацію здобувачів вищої освіти проводить екзаменаційна 

комісія після закінчення навчання за певним освітнім ступенем (рівнем вищої 

освіти). Основним завданням атестації є встановлення відповідності рівня та 

обсягу набутих здобувачами вищої освіти компетентностей вимогам 

відповідної освітньої програми. 

3.7.2. Атестація проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи 

та/або комплексного кваліфікаційного екзамену (єдиного державного 

кваліфікаційного екзамену) згідно з вимогами відповідного стандарту вищої 

освіти та/або освітньої програми. 

3.7.3. До атестації допускаються здобувачі, які виконали навчальний план 

зі спеціальності і успішно склали всі екзамени та заліки.  

3.7.4. Оцінювання результатів складання екзамену та/або захисту 

кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною та національною шкалою. 

Підсумкова оцінка кваліфікаційного екзамену визначається як сума балів за 

кожен вид екзаменаційних завдань, передбачених програмою екзамену.  

3.7.5. Методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, 

тестування, комп’ютерне тестування або їх поєднання), критерії оцінювання 

компетентностей на екзамені визначаються та описуються в програмі 

комплексного кваліфікаційного екзамену випусковою кафедрою. 

В випадку проведення єдиного державного кваліфікаційного екзамену 

вимоги до нього зазначаються у відповідних нормативно-правових актах. 

3.7.6. При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи приймається до уваги 

рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувачів. 

3.7.6.1. Якість виконаної кваліфікаційної роботи оцінюється за такими 

показниками: 

- відповідність кваліфікаційної роботи завданню та вимогам навчально- 

методичних рекомендацій щодо її виконання; 

- ступінь самостійності розв’язання поставленої задачі, проєктного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків і таблиць; 

- актуальність, ступінь новизни обраної теми, спосіб вирішення завдань 

(задач) і практична значущість отриманих результатів; 

- обґрунтування основних узагальнень, висновків і пропозицій, 

відповідність ухвалених рішень сучасному рівню науки і практики; 

- дотримання вимог державних і галузевих норм; 
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- якість і глибина наукового, теоретичного та практичного аналізу 

проблеми; використання сучасних комп’ютерних програм, інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- уміння працювати з нормативними і довідковими документами, наявність 

посилань на використані джерела; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з 

вимогами конструкторської та технологічної документації, ДСТУ. 

3.7.6.2. Якість захисту кваліфікаційної роботи оцінюється критеріями : 

- змістовність доповіді здобувача про зміст та основні результати роботи; 

- чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; 

- обґрунтованість, якість висновків і рекомендацій щодо практичного 

використання роботи; 

- використання фахової, галузевої, наукової термінології; 

- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні положення 

проведеного дослідження; 

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії за 

змістом роботи. 

3.7.7. Здобувачу вищої освіти, який успішно склав комплексний 

кваліфікаційні екзамени і захистив кваліфікаційну роботу рішенням 

екзаменаційної комісії присвоюється освітній ступінь (бакалавр, магістр), 

відповідна кваліфікація та видається документ про освіту. 

3.7.8. Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену і 

захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Оскарження результатів атестації регламентується Положенням про 

екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності. 

3.8. Контроль залишкового рівня знань (моніторинг набутих знань і 

вмінь) проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид 

контролю не впливає на результативність навчання (оцінку) здобувача і 

проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього чи внутрішнього 

контролю якості навчання, з метою вивчення стійкості засвоєних здобувачами 

знань і вмінь та реалізації зворотного зв’язку. Контроль залишкового рівня 

знань проводиться за 100-бальною та національною шкалою. Підсумкова 

оцінка контролю залишкового рівня знань визначається як сума балів за кожен 

вид екзаменаційних завдань.  

 

4. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

У випадку незгоди здобувача вищої освіти щодо результату підсумкового 

контролю, ця особа має право звернутися з заявою до керівника навчально-

наукового інституту. Начальник (директор) розглядає заяву та має право 
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створити комісію для повторного приймання екзамену/диференційованого 

заліку, до якої входить начальник (завідувач) або уповноважений ний науково-

педагогічний працівник випускової кафедри, науково-педагогічний працівник 

профілем дисципліни, представник деканату. Під час роботи такої комісії має 

право бути присутнім представник курсантського (студентського) 

самоврядування. 

У випадку виникнення конфлікту інтересів між науково-педагогічним 

працівником і здобувачем вищої освіти, викладач може звернутися із заявою до 

начальника (директора) навчально-наукового інституту щодо створення комісії 

з приймання у здобувачів вищої освіти екзамену (диференційованого заліку). 

У випадку незгоди здобувача вищої освіти з результатом атестаційної 

оцінки така особа має право звернутись із відповідною заявою до проректора з 

навчальної та методичної роботи, який ухвалює рішення в визначеному 

законодавством порядку. 
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Додаток А 

 

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів відповідної науки, характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Таблиця А.1. Загальні критерії досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК (бакалавр) 
 

Дескриптори 

НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки 

Знання 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень; 

критичне осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і 
понять у навчанні та 

професійній 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності 

96–100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 91–95 

Відповідь правильна, але має певні неточності 81–90 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена 

71–80 

Відповідь фрагментарна, демонструє нечіткі 

уявлення здобувач вищої освіти про об’єкт вивчення 

61–70 

Рівень знань мінімально задовільний 51–60 

Рівень знань незадовільний <51 

Уміння 

розв’язання складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 
навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

96–100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

у практичній діяльності з негрубими помилками 

91–95 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 
у практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї – двох вимоги 

81–90 
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Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

у практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох-чотирьох вимог 

71–80 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

у практичній діяльності при виконанні завдань за 
зразком 

61–70 

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

51–60 

рівень умінь незадовільний <51 

Комунікація 

донесення до 
фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності; 

здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну 
стратегію 

Вільне володіння проблематикою галузі. 
Зрозумілість відповіді (доповіді).  

1) Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 
2) Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки і формулювати 
пропозиції 

96–100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними вадами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними вадами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 
вадами 

91–95 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

одну-три вимоги) 

81–90 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири–п’ять вимоги) 

71–80 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано шість-вісім вимог) 

61–70 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять-десять вимог) 

51–60 

Рівень комунікації незадовільний <51 
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Автономність і відповідальність 

управління 

комплексними діями 

або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

відповідальність за 

професійний 
розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб; 

здатність до 

подальшого навчання 

з високим рівнем 

автономності 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати 

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, 

виявляти і відстоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 
- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що передбачає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 
3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок; 

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями; 
- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загально 

навчальних умінь і навичок; 

самостійний пошук та аналіз джерел інформації 

96–100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги) 

91–95 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три-чотири вимоги) 

81–90 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано п’ять-шість вимог) 

71–80 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім-вісім вимог) 

61–70 

Рівень автономності та відповідальності 

фрагментарний 

51-60 

Рівень автономності та відповідальності 

незадовільний 

<51 

 

 

Начальник навчально-методичного центру 

полковник служби цивільного захисту    Роман СТАСЬО 
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Додаток Б (рекомендований) 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Таблиця Б.1. Загальні критерії поточного оцінювання  здобувачів 

 
% від кількості 

балів, визначеної 

робочою програмою 

дисципліни на 

відповідну тему 

(визначає викладач) 

Критерії оцінювання 

5 (відмінно) У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних/розрахункових завдань, використовуючи при цьому 

нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі розрахункові/тестові завдання. Здобувач здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і 

узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями. 

4 (добре) Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість розрахункових/тестових завдань. Здобувач здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі 

несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, вільно 

оперувати фактами та відомостями. 

3 (задовільно) В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину розрахункових/тестових завдань. 

Здобувач має ускладнення під час виділення суттєвих ознак 

вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків. 

2 (незадовільно) Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення випадкових 

ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і 

синтезу; робити узагальнення, висновки. 
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Таблиця Б.2. Відповідності результатів контролю результатів навчання здобувачів за різними шкалами і загальні 

критерії оцінювання здобувачів під час семестрового контролю 

Сума 

балів 
Оцінка Критерії оцінювання Рівень компетентності 

Запис в 

екзаменаційну 

відомість і залікову 

книжку 

Іспит, 

диф. залік 

Залік 

1 2 3 4 5 6 

91–100 Відмінно Здобувач демонструє повні й міцні знання 

навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, правильно й 

обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. 

Вміє реалізувати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, може 

аналізувати і співставляти дані об’єктів діяльності 

фахівця (окремих складових частин споруд, 

пристроїв, обладнань, технологічних процесів, 

механізмів, апаратних та програмних засобів тощо) 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін 

знань та умінь. Знає сучасні технології та методи 

розрахунків з даної дисципліни. 

За час навчання при проведенні практичних 

/лабораторних занять, при виконанні індивідуальних 

/ контрольних завдань/ курсовому проєктуванні. 

проявив вміння самостійно вирішувати поставлені 

завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, 

що розглядаються.  

Зменшення 100-бальної оцінки може бути 

пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни яка вивчається, але виходить 

за рамки об’єму матеріалу передбаченого робочою 

програмою, або здобувач проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи складних 

практичних завдань. 

Високий, що повністю забезпечує 

вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в робочій програмі 

дисципліни. 

Власні пропозиції здобувача в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння 

використовувати знання, які він 

отримав при вивчені інших 

дисциплін, а також знання набуті при 

самостійному поглибленому вивчені 

питань, що відносяться до 

дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно 

(91–100) 

Зарахова

но 

(91–100) 
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81–90 Добре Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє 

матеріалом, що відповідає робочій програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих 

ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення 

при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені 

помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні 

технології та методи розрахунків з даної дисципліни. 

За час навчання при проведенні практичних 

/лабораторних занять, при виконанні індивідуальних 

/ контрольних завдань/ курсовому проєктуванні та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні 

пояснення. 

Достатній, що забезпечує з 

основних практичних задач в умовах, 

коли вихідні дані в них змінюються 

порівняно з прикладами, що 

розглянуті при вивчені дисципліни 

ди 

Добре  

(81–90) 

Зарахова

но 

(81–90) 

71–80 Добре Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, 

знає основні положення матеріалу, що відповідають 

робочій програмі дисципліни, робить на їх основі 

аналіз можливих ситуацій та використовує для 

рішення характерних/типових практичних завдань на 

професійному рівні. 

Вміє пояснити основні положення виконаних 

завдань, та дати правильні відповіді про зміну 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. 

Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є 

системними. 

Знає характеристики основних положень, що 

мають визначальне значення для практичних 

/лабораторних занять, при виконанні індивідуальних 

/ контрольних завдань/ курсовому проєктуванні в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній, конкретний рівень, за 

вивченим матеріалом робочої 

програми дисципліни. Додаткові 

питання про можливість 

використання теоретичних положень 

для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре  

(71–80) 

Зарахова

но 

(71–80) 

61–70 Задовіль-

но 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений робочою програмою дисципліни, та 

розуміє постанову стандартних практичних завдань, 

має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. 

Розуміє основні положення, що є визначальними в 

курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що 

розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може 

усувати за допомогою викладача. 

Середній, що забезпечує 

достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень 

дисципліни. 

 

Задовільно 

(61–70) 

Зарахова

но 

(61–70) 
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51–60 Задовільно Здобувач має певні знання, передбачені в 

робочій програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, 

здобувач з труднощами пояснює правила вирішення 

практичних / розрахункових завдань дисципліни. 

Виконання практичних / лабораторних / 

контрольних / індивідуальних завдань, курсового 

проєкту/ роботи значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими 

дисциплінами. 

Середній, що є мінімально 

допустимим у всіх складових 

навчальної програми з дисципліни. 

Задовільно 

 (51–60) 

Зарахо-

вано 

 (51–60) 

35–50 Незадовіль

но 

Здобувач може відтворити окремі фрагменти з 

курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної 

дисципліни здобувач виконав, працював він 

пасивно, його відповіді під час практичних і 

лабораторних робіт в більшості є невірними, 

необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з 

дисципліни у здобувач а відсутні. 

Низький, не забезпечує 

практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни. 

Незадовіль

но – запис 

в 
екзаменаці

йній 

відомості. 
У залікову 
книжку не 

проставляє

ться 

Незадові

льно – 
запис в 
екзамена

ційній 

відомості. 
У 
залікову 

книжку 

не 
проставля

ється 

0–34 Незадовіль

но 

Здобувач повністю не виконав вимог робочої 

програми навчальної дисципліни. Його знання на 

підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Здобувач не допущений до здачі екзамену/заліку. 

Незадовільний, здобувач не 

підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета 

та завдання дисципліни. 

Не 

допущений 

– запис в 

екзаменаці

йній 

відомості. 

У залікову 

книжку не 

проставляє

ться 

Не 

допущен

ий – 

запис в 

екзамена

ційній 

відомості

. У 

залікову 

книжку 

не 

проставл

яється 



Таблиця Б.3. Оцінювання курсової роботи/проєкту 

 

Оцінка Критерії оцінювання курсової роботи/проєкту 

Оцінка 

«Відмінно» 

(91–100) 

• Курсова робота/проєкт виконана в повній 

відповідності до вимог завдання, державних норм, робочої 

програми дисципліни; 

• Зміст графічних матеріалів відображає результати, які 

отримані в розрахунковій частині та оформлено згідно 

нормативних вимог; 

•  Здобувач показав глибокі теоретичні знання з даної 

дисципліни, оволодів первинними навиками дослідної 

роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, 

обґрунтувати основні інженерні, технологічні рішення; 

•  Самостійно, досконало виконав розрахунки, 

креслення, продемонстрував розуміння зв’язку отриманих 

результатів з практичним застосуванням; 

• Використав сучасні комп’ютерні програми; 

• Виконав роботу грамотно, літературною українською 

мовою; 

• Оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до 

захисту у визначений кафедрою термін; 

• Доповідь і захист роботи обґрунтовані, виявлені 

комплексні знання зі спеціальних дисциплін стосовно теми 

курсового проєкту, впевнено і обґрунтовано відповів на 

запитання членів комісії 

Оцінка  

«Добре» 

(81–90) 

• Курсова робота/проєкт виконано в повній 

відповідності із завданням, вимогами державних норм, 

робочої програми дисципліни і методичних вказівок до 

виконання курсової роботи/проєкту 

• Зміст графічних матеріалів відображає результати, які 

отримані в розрахунковій частині та оформлено згідно 

нормативних вимог; 

• Здобувач показав досить глибокі теоретичні знання з 

даної дисципліни, оволодів первинними навиками дослідної 

роботи: збирати дані, аналізувати, але вагається при виборі 

основних інженерних, технологічних рішень; 

• Самостійно виконав графічну частину і пояснювальну 

записку, продемонстрував розуміння зв’язку отриманих 

результатів з практичним застосуванням; 

• Використав сучасні комп’ютерні програми; 

• Виконав роботу грамотно, літературною українською 

мовою; 

• Оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до 

захисту у визначений кафедрою термін; 

• На захисті продемонстрував добрі знання зі 

спеціальних дисциплін стосовно теми курсового проєкту з 
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теми дослідження, відповів на запитання членів комісії. 

Оцінка  

«Добре» 

(71–80) 

• Курсова робота/проєкт виконані в повній 

відповідності до вимог завдання, державних норм, робочої 

програми дисципліни та методичних вказівок до виконання 

курсової роботи/проєкту; 

• Зміст графічних матеріалів відображає результати, які 

отримані в розрахунковій частині. 

• Здобувач показав добрі теоретичні знання з даної 

дисципліни, оволодів первинними навиками дослідної 

роботи: збирати дані, аналізувати, але вагається при виборі 

основних інженерних, технологічних рішень; 

Самостійно виконав графічну частину і пояснювальну 

записку, але допустив дві-три незначні помилки в кресленні 

чи пояснювальній записці. 

• Продемонстрував розуміння зв’язку отриманих 

результатів з практичним застосуванням, однак відчуває 

труднощі щодо їх обґрунтування; 

• Використав сучасні комп’ютерні програми; 

• Виконав роботу грамотно, українською мовою; 

• Оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до 

захисту у визначений кафедрою термін; 

• На захисті продемонстрував добрі знання з теми 

дослідження, відповів на запитання членів комісії з 

декількома неточностями. 

Оцінка 

«Задовільно» 

(61–70) 

• Курсова робота/проєкт виконана з незначними 

порушеннями вимог завдання, державних норм, робочої 

програми дисципліни або методичних вказівок до 

виконання курсової роботи/проєкту; 

• У пояснювальній записці чи кресленні виявлені 

помилки; 

• У розрахунковій частині є надлишок елементів 

описовості; 

• Добір інформаційних ресурсів та джерел не завжди 

актуальний та обґрунтований; 

• Є певні помилки в узагальненні отриманих 

результатів, розумінні міждисциплінарних зв’язків та 

способах прикладного застосування отриманих знань; 

• Робота подана до захисту у визначений кафедрою 

термін; 

• Здобувач неякісно підготував та виконав доповідь, 

невпевнено відповідає на основні питання за змістом 

проєкту. 

Оцінка 

«Задовільно» 

(51–60) 

• Курсова робота/проєкт виконана з суттєвими 

порушеннями вимог завдання, державних норм, робочої 

програми дисципліни або методичних вказівок до 

виконання курсової роботи/проєкту; 
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• В пояснювальній записці та кресленнях виявлені 

суттєві помилки; 

• Неправильно прийняті конструкторські рішення; 

• Робота подана до захисту з порушенням терміну 

визначеного кафедрою; 

• У відповідях на запитання членів комісії допущені 

грубі помилки; 

• Не систематизована доповідь захисту в цілому. 

Оцінка 

«Незадовільно» 

(35–50) 

• Невідповідність змісту і креслень затвердженій темі 

курсової роботи/проєкту; 

• Здобувач в цілому орієнтується в матеріалі 

дисципліни. 

Оцінка 

«Незадовільно» 

(0–34) 

• Робота не виконана або виконана не самостійно, 

здобувач не орієнтується в матеріалі дисципліни і курсової 

роботи/проєкту. 

 

 

 

Начальник навчально-методичного центру 

полковник служби цивільного захисту    Роман СТАСЬО 


