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РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ  

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (НДР) МАГІСТРІВ 
 

Оцінка проходження науково-дослідної роботи складається із суми балів, 

які виставляються комісією на основі розгляду змісту роботи та за підсумком 

усного захисту перед комісією основних положень НДР.  

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента встановлюється за 

100-бальною шкалою оцінювання. 

 

Кількість балів Оцінка 

90…100 відмінно 

74...89 добре 

60...73 задовільно 

0...59 незадовільно 

 

Складовою загальної суми балів захисту НДР є: 

1) сума балів за НДР окремо за кожним структурним розділом; 

2) бали безпосередньо за захист НДР. 

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за 

практику, наведена нижче. 

 

№ 

з/п 

Зміст завдання Кількість 

балів 

Максимальна кількість 

балів 

1 Літературний огляд 0-10 10 

2 Результати наукових досліджень  0-40 40 

3 Оформлення НДР 0-10 10 

4 Захист НДР  0-40 40 

Загальна максимальна сума балів 100 

 

Під час захисту НДР студента комісія уважно розглядає зміст роботи, 

виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні 

запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом викладених у НДР 

положень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і 

заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з НДР. 

 

Критерії оцінки розділів НДР (за кожний розділ)  

І. Найвища якість розділу роботи (95-100% від максимальної кількості 

балів відповідного розділу) повинна відповідати таким вимогам: 

1) актуальність і достовірність поданої у НДР інформації; 

2) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

роботи. 

II. Посередня якість розділу роботи (50-95% від максимальної кількості 

балів відповідного розділу) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один 
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із зазначених нижче пунктів: 

1) неактуальність або застарілість поданої у НДР інформації; 

2) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

НДР. 

III. Незадовільна якість розділу роботи (0-50% від максимальної 

кількості балів відповідного розділу)визначається у випадку, якщо наявний 

хоча б один із зазначених нижче пунктів: 

1) неповне викладення матеріалу НДР; 

2) недостовірність поданої у роботі інформації, плагіат. 

 

Критерії оцінки захисту НДР  

І. Найвища якість захисту НДР, яка оцінюється в 35-40 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) вільне володіння змістом роботи, чітке розуміння суті обраної наукової 

проблеми; 

2) повне знання відповідного матеріалу, публікацій з обраної тематики 

II. Захист НДР оцінюється в 15-35 балів, якщо: 

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з 

пунктів, зазначених вище, або якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені значні помилки під час викладення в цілому правильно 

зазначеного матеріалу. 

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 5-15 балів, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього; 

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують 

критерій оцінки в 35-40 балів; 

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, яка захищає 

НДР, неправильно зрозуміла тематику, мету та задачі роботи і тому не 

відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді. 

Під час оцінки НДР  в цілому додатково враховуються і впливають на 

загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

– неохайне оформлення роботи (вживання незагальноприйнятих 

скорочень, низька якість графічного матеріалу, невірно оформлені посилання 

на літературні джерела) (мінус 10 балів); 

– помилки в оформленні НДР порівняно з діючими вимогами (мінус 5 

балів); 

– помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки 

незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено в НДР (мінус 5 

балів); 

– використання застарілих науково-інформаційних джерел. 


