КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДО ЗАХИСТУ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра здійснюється членами
Екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності,
комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з
урахуванням набутої системи типових універсальних і спеціальних професійних
компетенцій.
Автор дипломної (бакалаврської) роботи має продемонструвати вміння:
логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати
статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження;
володіння навичками узагальнення та формулювання висновків; працювати з
інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи
та напрями вирішення задачі, що досліджується.
Критеріями оцінювання дипломної (бакалаврської) роботи є:
• чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і
теми роботи в цілому;
• науковість стилю викладання;
• відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;
• правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.
Дипломна (бакалаврська) робота, в якій розкрито тему, прореферовано
необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та
статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без
необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути
оцінена вище ніж «задовільно».
Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних
джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані
установи/підприємства/організації, на базі якої досліджувалася тема, проведено
комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але
вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».
Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел,
використано сучасні методи дослідження, проведено комплексні наукові
дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та
обґрунтовано пропозиції, може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту дипломних (бакалаврських) робіт оцінюються з
використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за
шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»); національної системи
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (за
100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання.
За результатами публічного захисту дипломної (бакалаврської) роботи на
закритому засіданні ЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки
захисту й роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст
доповіді, відповіді на запитання).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДО ІСПИТУ
ЗДОБУВАЧІВ РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Оцінкою «відмінно» оцінюється повна та аргументована відповідь на
теоретичні запитання, а також подано правильний розв'язок виробничої
ситуації, що розкриває суть матеріалу, свідчить про вміння аналізувати матеріал
та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і
послідовною.
Відповідь оцінюється на «добре» / В за умови розкриття теоретичних
питань білету, виробничої ситуації, але містить неточності, що не суттєво
впливають на зміст завдання.
Відповідь оцінюється на «добре» / С за умови повного та правильного
розкриття питань білету. При цьому виробнича ситуація розв’язана з
математичними помилками.
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недостатнє його розуміння, і в той же час виробнича ситуація розв'язана з
деякими неточностями виставляється оцінка «задовільно» / D.
Відповідь оцінюється на «задовільно» / Е у випадку правильного підходу
до викладення теоретичного матеріалу та розв'язання виробничої ситуації.
В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx».

