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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

здійснюється відповідно до: 

 Положення «Про організацію освітнього процесу у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича» (від 01.10.2019 р.); 

 Положення «Про контроль і систему оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича» (від 27.02.2020 р.).  

 Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича» (від 27.05.2020 р.). 

Метою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти є оцінювання рівня сформованості загальних і спеціальних 

фахових компетентностей випускників, передбачених змістом освітньо-

професійної програми «Початкова освіта» спеціальності 013 «Початкова 

освіта».  

 

У процесі підсумкової атестації перевірці підлягають: 

 знання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність 

ЗЗСО; напрями діяльності вчителя, його функціональні обов’язки; 

права і обов’язки суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО; обсяг і функції 

роботи вчителя та інших працівників ЗЗСО; принципи адміністрування 

та управління; умови і передумови функціонування ЗЗСО; 

 знання сучасних концепцій, завдання, зміст, методи, організаційні 

форми і засоби початкової освіти; особливості та інструментарій 

психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу; методи 

діагностики та корекції психофізичного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку; види і зміст контролю за його перебігом; 

 знання традиційних та інноваційних технологій організації і проведення 

методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі за 

напрямами, обумовленими посадовими обов’язками вчителя  

початкової школи; 

 володіння набутими у процесі навчання та/або професійної діяльності 

знаннями на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та здійснення інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи; 

 знання специфіки навчання на межі предметних галузей; 



 знання методик підготовки та проведення навчального процесу у 

початковій школі; 

 знання особливостей сучасних інноваційних технологій та методики їх 

втілення в навчальний процес; теоретико-методичних принципів 

педагогічної творчості та її компоненти; 

 уміння розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 

оновлення та інтеграції знань; 

 уміння застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і 

використання психолого-педагогічної інформації; 

 уміння поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати 

рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів; 

 уміння використовувати навички, що були сформовані й розвинуті під 

час вивчення дисциплін професійної практичної підготовки;  

 уміння розробляти документацію, навчально-методичне забезпечення 

занять відповідно до вимог початкової школи; 

 уміння використовувати техніки саморегуляції та засоби 

психологічного налаштування;  

 уміння планувати свою професійну діяльність цілеспрямовано у 

логічній послідовності; 

 уміння визначати доцільність і можливості застосування нових методів 

і технологій за обраною спеціальністю. 

  



2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 «Початкова  освіта», ОПП «Початкова освіта» проводиться 

у формі: 

– комплексного кваліфікаційного іспиту;  

– захисту кваліфікаційної роботи. 

за відповідно затвердженою програмою атестації, яка регламентує 

зміст і час її проведення. 

 

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту містить змістові модулі 

обов’язкових навчальних дисциплін:  

- «Нові підходи до навчання мовно-літературної освітньої галузі в 

початковій школі»; 

- «Актуальні питання у навчанні математичної освітньої галузі у 

початковій школі»; 

- «Технології навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 

початковій школі»; 

- «Інноваційні підходи до вивчення технологічної та мистецької освітніх 

галузей у початковій школі».  

  



3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

«НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Сучасні підходи до мовно-літературної освіти молодших школярів. 

Класифікація сучасних підходів до мовної освіти. Реалізація концептуальних 

ідей мовної освіти в початковій школі. Характеристика мовно-літературної 

освітньої галузі початкової школи (за Державним стандартом початкової 

освіти). Комунікативна спрямованість навчання української мови в 

загальноосвітній школі. Реалізація компетентнісного підходу на уроках 

української мови та літературного читання в початковій школі. 

Технологічність початкового навчання української мови та 

літературного читання як чинник їх модернізації. Особливості організації 

процесу навчання, побудованого за технологічними принципами. Загальна 

характеристика сучасних навчальних технологій у системі початкового курсу 

української мови і літературного читання. Методика використання творчо-

розвивальних технологій навчання в контексті сучасної шкільної мовної 

освіти. Креативні технології на уроках мовно-літературної освітньої галузі в 

початковій школі. 

Загальні положення і приклади використання креативних технологій на 

уроках української мови в початковій школі. Проектне навчання на заняттях 

з української мови як різновид творчо розвивальних технологій. Технологія 

використання ігрової діяльності в системі вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі. Урок української мови у системі проблемного навчання. 

Лінгводидактичні умови ефективності технології формування 

комунікативної компетенції в процесі навчання української мови. Місце 

комунікативних тренінгів у мовленнєвому розвитку молодших школярів. 

Теорія і практика формування умінь та навичок ефективного ділового 

спілкування.  

Метод удосконалення читацьких навичок молодших школярів 

І.Т.Федоренко –М. О.Зайцева. Система вправ для навчання дітей динамічного 

читання І.Г.Пальченка. Методика навчання динамічного читання 

Л.М.Юшкової. 

Види диференційованих завдань і методика їх застосування на уроках 

мови і літературного читання в початковій школі. Форми організації 

диференційованого навчання на уроках української мови в 3-4 класах. 

Технології формування творчої особистості молодших школярів на уроках 

літературного читання. Інтерактивні технології кооперативного навчання на 

уроках української мови та літературного читання. Технологія 

інтерактивного навчання на уроках української мови та літературного 

читання. Інтерактивні форми взаємодії вчителя та учнів в освітньому процесі 

при вивченні мовно-літературної галузі. 

Технології ситуативного моделювання як засіб літературного розвитку 

молодших школярів. Інтерактивні технології навчання на уроках української 



мови як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодшого 

школяра. Формування лексичних умінь і навичок молодших школярів 

засобами інтерактивних технологій. 

Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку 

літературного читання. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку 

читацького інтересу молодшого школяра. Технологія організації навчальної 

проектної діяльності на уроках мовно-літературної галузі як засіб 

формування дослідницьких умінь молодших школярів. Особливості 

використання комп’ютерних технологій на уроках української мови та 

літературного читання. 

Технологія розвитку критичного мислення на уроках української мови 

та літературного читання. Технологія «Читання та письмо для розвитку 

критичного мислення» (ЧПКМ) – один із напрямків його формування. 

Модель побудови уроку за технологією ЧПКМ. Стратегії та методи 

технології ЧПКМ. 
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«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 
 

Сутність реформування та модернізації початкової математичної освіти 

на сучасному етапі. Аналіз оновленого змісту математичної освіти у 

початковій школі. 

Сутність технологічного підходу до навчання математики у початковій 

школі. Технологія навчання як засіб реалізації технологічного підходу. 

Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу – основа проектування 

навчального процесу на уроці математики. 

Вимоги до сучасного уроку математики у початкових класах в умовах 

реалізації компетентнісного та технологічного підходів до початкової 

математичної освіти. Технологія побудови сучасного уроку математики у 

початковій школі. 

Діяльнісний підхід у вивченні математики в умовах реформування 

початкової математичної освіти. Щоденні 3 

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці математики 

в умовах компетентнісного підходу за допомогою конструктора LEGO. 

Психолого-педагогічні особливості організації диференційованого 

навчання в початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового 

діагностування навчальних досягнень учнів на уроках математики. Способи 

диференціювання навчальних завдань на уроках математики. Особливості 

використання диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку 

математики. Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. 

Способи оцінювання диференційованих завдань. 

Інтерактивні технології навчання математики молодших школярів. 

Особливості організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 1-4 класів на уроках математики. Інтерактивний урок математики у 

початковій школі. 

Історія становлення системи розвивального навчання. Основні 

концептуальні положення технології. Теоретичні основи навчання 

математики молодших школярів за технологією розвивального навчання. 

Урок математики в системі розвивального навчання. Методичні підходи до 

вивчення основних тем початкового курсу математики за технологією 

особистісно-розвивального навчання. 

Технологія розвитку критичного мислення на уроках математики у 

початковій школі 

Характеристика технології проблемного навчання. Особливості 

створення проблемних ситуацій на уроках математики у початковій школі. 

Використання методів проблемного навчання у початковому курсі 

математики. 

Основні концептуальні положення технології. Схеми-опори – основний 

методичний інструмент технології випереджувального навчання. 

Коментоване управління як рушійна сила уроку математики. 



Сутність технології УДО. Основні способи укрупнення дидактичних 

одиниць (внутрішньо предметної інтеграції) у початковому курсі 

математики: математична вправа-тріада; метод взаємообернених задач та 

деформованих вправ в системі УДО. 
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«ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Концепція Нової української школи крізь призму суспільно-

природничих освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 

Актуальність формування та сутність екологічної, громадянської та 

соціальної компетентностей а також компетентностей у галузі природничих 

наук. Організаційно-педагогічні засади побудови курсу «Я досліджую світ». 

Введення і організація в освітній процес початкової школи 

інтегрованих курсів як засіб створення цілісної картини світу в молодших 

школярів. Методичні особливості організації інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ».  

Особливості розвивального навчання. Порівняльна характеристика 

традиційної та розвивальної систем навчання. Розвивальне навчання в 

контексті вивчення природничої освітньої галузі за системою розвивального 

навчання Ельконіна-Давидова. Особливості застосування системи 

розвивального навчання на уроках «Я досліджую світ».  

Особливості формування у молодших школярів дослідницької 

поведінки на уроках «Я досліджую світ» за методикою О.Савенкова. 

Структура дослідницької поведінки. Розвиток уміння бачити проблеми. 

Спостереження та експерименти. Методика проведення дослідів та 

експериментів на уроках «Я досліджую світ». 

Сутність технології розвитку винахідницьких задач за А. Альтшулером. 

Особливості використання ТРВЗ-технологій на уроках «Я досліджую світ». 

Методика побудови уроку «Я досліджую світ» з використанням ТРВЗ-

технологій. Використання на уроках «Я досліджую світ» методу 

моделювання маленькими чоловічками та методу аналогій. 

Організація в початковій школі кооперативного навчання під час 

вивчення суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості використання 

інтерактивних технологій на уроках «Я досліджую світ». Навчальний діалог 

– комунікативна лінія інтерактивного навчання на уроках 

суспільствознавчого напряму. Особливості організацій на уроках  

«Я досліджую світ» групової роботи. 

Потенційні можливості і актуальність застосування технології 

проектування на уроках суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості 

побудови на уроках «Я досліджую світ» навчального проекту. Методика 

організації творчого проектування в початковій школі на уроках  

«Я досліджую світ».  

Можливості застосування проблемного навчання на уроках 

суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості застосування проблемних 

методів навчання на уроках «Я досліджую світ».  

Особливості організації диференційованого навчання в початковій 

школі. Система диференційованих завдань та особливості їх застосування на 

уроках «Я досліджую світ» початкової ланки освіти. 



Необхідність використання на уроках «Я досліджую світ і» ІКТС 

технологій. особливості застосування мультимедійних засобів навчання на 

уроках «Я досліджую світ». 

Навчальна гра як органічний механізм пізнання навколишньої 

дійсності молодшими школярами. Особливості використання дидактичних та 

екологічних ігор на уроках «Я досліджую світ». 
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«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА  

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Освітня галузь «Технології» та «Мистецтво» в системі початкового 

навчання. Аналіз розділу чинної програми та підручників, які реалізують 

зміст освітніх галузей «Технології» та «Мистецтво» в початковій школі: 

характеристика освітніх галузей «Технології» та «Мистецтво» в початковій 

школі; специфіка технологічного та мистецтвознавчого змісту в програмах; 

зміст та завдання освітніх галузей; змістові лінії освітніх галузей; аналіз 

підручників, що реалізують предмет «Трудове навчання» та «Мистецтво». 

Міжпредметні та внутріпредметні зв'язки при викладанні трудового навчання 

та образотворчого мистецтва в початковій школі.  

Мета та завдання освітніх галузей «Технології» та «Мистецтво в 

початковій школі» Формування ключових компетентностей молодших 

школярів. Структура навчальної програми початкового курсу образотворчого 

мистецтва та трудового навчання. Характеристика змісту навчання. 

Інноваційні підходи до викладання уроків образотворчого мистецтва та 

трудового навчання. Реалізація принципів навчання на уроках 

образотворчого мистецтва та трудового навчання. Аналіз орієнтовного 

календарного планування уроків образотворчого мистецтва та трудового 

навчання, згідно нової програми.  

Методи, форми та види занять для організації навчального процесу з 

методики викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання. 

Педагогічні умови опанування образотворчим мистецтвом молодшими 

школярами в сучасній початковій школі. Етапи (стадії) образотворчості. 

Програмно-методичне забезпечення – педагогічна умова здійснення 

художньої освіти та естетичного виховання дітей молодшою шкільного віку. 

Способи активізації технологічності та образотворчості в 1-4-х класах.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання та 

образотворчого мистецтва на засадах компетентнісного підходу. Особливості 

обліку навчальних досягнень учнів у поточному контролі. Вимоги до 

оцінювання знань учнів з образотворчого мистецтва та трудового навчання в 

сучасній початковій школі  

Особливості педагогічних технологій та їх реалізація в освітніх галузях 

«Технології» та «Мистецтво» в початковій школі. Сутність та зміст 

предметно-інтегративного підходу до технологічної та мистецької освіти. 

Специфіка художньо-педагогічних технологій на уроках мистецтва та 

трудового навчання в сучасній початковій школі. 

Сутність поняття техніка в образотворчої діяльності. Традиційні 

техніки малювання як засіб навчання образотворчого мистецтва в сучасній 

початковій школі. Класифікація традиційних художніх технік образотворчого 

мистецтва. Особливості використання нетрадиційних технік малювання на 

уроках образотворчого мистецтва за новою програмою. Класифікація 

нетрадиційних матеріалів для організації та проведення занять з 

образотворчого мистецтва та трудового навчання.  



Особливості вивчення нетрадиційних технік малювання в 1 класі: 

Кляксографія; Техніка набризку; Малювання долонькою, пальчиками та 

кулачком; Монотипія. Специфіка вивчення нетрадиційних технік малювання 

в 2 класі за новою програмою: Плямографія; Гратографія; Акватипія; 

Штампування; Відбитки мильних пузирів Ниткографія. Інноваційні техніки 

ручної обробки матеріалів на уроках трудового навчання в 1-2 класі. 

Методичні підходи до вивчення нетрадиційних технік малювання  

в 3 класі: акварель «по мокрому», гризайль, монотипія з графічним 

доопрацюванням, інші графічні, живописні та змішані техніки. Специфіка 

вивчення нетрадиційних технік малювання в 4 класі за новою програмою: 

Петриківський розпис; Естамп; Колаж. Особливості вивчення інноваційних 

технік ручної обробки матеріалів в 3-4 класі на уроках трудового навчання. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Комплексний кваліфікаційний іспит 
 

Кваліфікаційний іспит проводиться за екзаменаційними білетами, 

кожний з яких містить 4 запитання, що охоплюють актуальні питання у 

навчанні молодших школярів в умовах реалізації Концепції НУШ. Питання 

білету мають комплексний характер: спрямовані на розкриття теоретичного 

змісту та передбачають здійснення аналітико-проектувальної діяльності.  

Усні відповіді студентів на питання екзаменаційного білету повинні 

чітко засвідчити їхнє знання та розуміння важливих завдань сучасних 

методик та технологій навчання в початковій школі. Відповідь студентів на 

кваліфікаційному іспиті виявляє рівень теоретичної та практичної підготовки 

випускника, розуміння ним завдань удосконалення системи педагогічної 

освіти, наявність високого професійно-педагогічного потенціалу особистості, 

розуміння свого призначення в суспільстві, поєднання фундаментальних 

знань з професійними вміннями і навичками, загальну культуру, виразність 

та культуру володіння державною мовою.  

Основними критеріями оцінювання відповіді студента на комплексному 

кваліфікаційному іспиті є такі:  

- повнота висвітлення змісту питання; 

- логіка побудови відповіді; 

- зв’язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю вчителя 

початкової школи; 

- знання сучасних інноваційних підходів до навчання молодших 

школярів;  

- культура усного мовлення, володіння державною мовою. 

Відповідь студентів на кожне питання екзаменаційного білету 

оцінюється у 25 балів, загальна максимальна кількість балів на всі питання 

білету – 100 балів. 

 

Критерії оцінювання відповіді 

на питання теоретичного та аналітико-проектувального характеру 

Оцінка «відмінно» –22-25 балів – виставляється, якщо студент точно і 

повно відповів на запитання білета, чітко і логічно відповів на поставлені 

екзаменаторами додаткові запитання, вільно володіє науковою 

термінологією, наводить приклади, демонструє бачення практичного 

застосування вивченого матеріалу в педагогічній діяльності з молодшими 

школярами. 

Оцінка «добре» – 18-21 балів – ставиться у випадку, коли при відповіді 

студент допустив деякі неточності чи залишилась нерозкритою частина 

білета (до 15% ) за умови, що принципові моменти запитань були розкриті 

правильно, незначні помилки усуваються самим студентом, коли на помилки 

вказує екзаменатор. Студент наводить приклади з власної практики, частково 



демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу в 

педагогічній діяльності з молодшими школярами. 

Оцінка «задовільно» –12-17 балів – виставляється за наявності у 

відповіді декількох суттєвих неточностей, нечіткість відповіді, коли 30-50% 

змісту білета залишається нерозкритою, допущені помилки і порушена логіка 

викладу, що вплинуло на результат та правильність висновків. Відповідь не 

аргументована прикладами, посиланнями на нормативно-правову базу та 

літературні джерела. Студент відчуває труднощі при встановлені зв’язку між 

питаннями білету та його практичним виконанням. На додаткові запитання 

екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%.  

Оцінка «незадовільно» – менше 12 балів – виставляється, якщо студент 

не засвоїв матеріал у межах програм навчальних дисциплін (менше 50%), не 

дає конкретної відповіді на питання білету, не наводить прикладів, не 

ознайомлений з методичною і навчальною літературою з дисципліни, не 

здатний висвітлити поставлене питання. На додаткові та навідні запитання 

екзаменатора студент часто не знає правильної відповіді. Не володіє 

базовими категоріями та основними теоретичними поняттями з фахових 

дисциплін. 

 

Загальна оцінка як результат складання іспиту загалом становить 100 

балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у національну шкалу 

оцінювання. 

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалоюуніверситету 

 

За національною шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
70 – 79 

(добре) 

D 
60 – 69 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
50 – 59 

(достатньо) 

FX 

35 – 49 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

  



Захист кваліфікаційної роботи 

 

Порядок допуску до захисту  

До захисту в ЕК допускаються кваліфікаційні роботи, теми яких 

затверджені засіданням кафедри, а структура, зміст та якість викладення 

матеріалу та оформлення відповідають вимогам методичних рекомендацій 

кафедри, що підтверджено підписами наукового керівника та відповідним 

протоколом Unicheck щодо проходження перевірки роботи на плагіат. 

Негативна рецензія або відгук наукового керівника не є підставою для 

недопущення студента до захисту кваліфікаційної роботи.  

Допуск до захисту кваліфікаційної роботи у ЕК здійснюється 

завідувачем кафедри, який приймає позитивне рішення на підставі 

викладеного вище або підсумків попереднього захисту кваліфікаційної 

роботи на кафедрі, що має бути оформлено відповідним протоколом 

засідання кафедри. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на 

титульному аркуші кваліфікаційної роботи.  

Кваліфікаційна робота, результати перевірки якої в системі Unicheck 

перевищують визначені ЧНУ показники згідно «Положення про виявлення 

та запобігання академічному плагіату у ЧНУ імені Юрія Федьковича» 

https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view, в 

якій виявлені принципові недоліки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, 

розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, до 

захисту в ЕК не допускаються. Рішення про це приймається на засіданні 

кафедри, витяг з протоколу якого подаються декану факультету для 

підготовки матеріалів до наказу ректора про відрахування студента.  

Кваліфікаційна робота, допущена до захисту в ЕК, направляється 

завідувачем кафедри на рецензування. 

Захист робіт публічний. До аудиторії, де проводитиметься захист, 

допускаються: керівник роботи, професорсько-викладацький склад кафедри, 

рецензент та студенти.  

Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи не повинен 

перевищувати 30 хвилин, причому, для розкриття змісту дипломної роботи 

випускнику надається до 12-15 хвилин.  

Захист кваліфікаційної роботи рекомендується здійснювати на засіданні 

ЕК у такому порядку: 

– оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові випускника, 

теми його кваліфікаційної роботи, а також зведених відомостей щодо 

підсумків виконання ним навчального плану і отримання оцінок з усіх видів 

навчальної роботи – до 1 хвилини;  

– особиста доповідь випускника змісту кваліфікаційної роботи, 

включаючи суть проблеми, поставлені завдання, прийняті наукові рішення, 

отримані результати та їх впровадження – до 12-15 хвилин; при цьому 

випускник повинен супроводжувати свою доповідь ілюстративним 

матеріалом: кресленнями, графіками, таблицями, слайдами тощо, в тому 

числі, з використанням мультимедійних засобів; 

https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view


– відповіді випускника на запитання членів ЕК – до 12-15 хвилин;  

– оголошення секретарем ЕК відгуку керівника із стислою 

характеристикою діяльності випускника в процесі виконання кваліфікаційної 

роботи, ступеня самостійності при вирішенні поставлених завдань, його 

здібностей як майбутнього фахівця, можливості присвоєння кваліфікації 

тощо – до 1 хвилини;  

– оголошення рецензентом або за його відсутності секретарем ЕК 

рецензії на кваліфікаційну роботу – до 1 хвилини;  

– відповіді випускника на зауваження керівника кваліфікаційної роботи 

та рецензента – до 1 хвилини; 

– оголошення голови ЕК про закінчення захисту.  

 

Критерії оцінки кваліфікаційної роботи 

 

Оцінювання результатів атестації здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «Магістр» у формі виконання та захисту кваліфікаційної роботи, 

здійснюється в ЕК шляхом рейтингового оцінювання результатів виконання 

та захисту кваліфікаційної роботи з використанням підсумкової рейтингової 

оцінки.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) результатів виконання та захисту 

кваліфікаційної роботи доводиться до відома студентів, науково-

педагогічних працівників – керівників кваліфікаційних робіт, голови та 

членів екзаменаційної комісії (ЕК).  

Підсумкова рейтингова оцінка результатів виконання та захисту 

кваліфікаційної роботи в балах визначається як середньоарифметична оцінка 

з рейтингових оцінок голови та членів ЕК, виходячи із 100-бальної шкали з її 

наступним переведенням до оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 1).  

Таблиця 1 

Шкала оцінювання результатів  

виконання та захисту кваліфікаційної роботи 

 

Оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

90-100 Відмінно А 

80-89 
Добре 

В 

70-79 С 

60-69 
Задовільно 

D 

60-59 E 

35-49 
Незадовільно 

FX 

1-34 F 

 



Рейтингове оцінювання результатів виконання та захисту 

кваліфікаційної роботи здійснюється в балах головою та кожним членом ЕК з 

урахуванням критеріїв та відповідних кількісних оцінок, наведених у табл. 2. 

Причому кількісні оцінки в балах за кожним критерієм можуть бути менше 

мінімальних, наведених в зазначеній таблиці та не більше максимальних.  

 

Таблиця 2  

Оцінювання результатів  

виконання та захисту кваліфікаційної роботи 

 

Критерії оцінювання 

результатів виконання 

кваліфікаційної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв 

оцінювання 

Оцінка в 

балах 

1. Актуальність теми, її 

відповідність сучасним 

вимогам 

10 - відповідає повністю 

- відповідає неповністю 

- відповідає недостатньо 

10 

8 

6 

2. Повнота, науковий рівень 

обґрунтування розробок та 

запропонованих рішень 

20 - достатньо повно та 

обґрунтовано 

- недостатньо повно та 

обґрунтовано 

- неповно та недостатньо 

обґрунтовано 

20 

 

16 

 

12 

3. Практична цінність 

розробок та 

запропонованих рішень, 

їх впровадження у 

виробництво або 

навчальний процес 

10 - мають практичну 

цінність, впроваджені у 

навчальний процес 

- частково мають 

практичну цінність 

- деякі елементи розробок 

мають практичну 

цінність, можливо їх 

впровадження навчальний 

процес 

10 

 

 

8 

 

6 

4. Рівень використання 

комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій 

при розробці та захисті 

кваліфікаційної роботи 

10 - високий рівень 

- середній рівень 

- низький рівень 

10 

8 

6 

5.Відповідність 

кваліфікаційної роботи 

вимогам нормативних 

актів України, ДСТУ, 

якість оформлення 

матеріалів 

10 - достатньо повна, висока 

якість 

- недостатньо повна, 

прийнятна якість 

- неповна, невисока якість 

10 

 

8 

 

6 

6. Змістовність доповіді та 

відповідей випускника на 

40 - доповідь та відповіді на 

запитання повні, 

40 

 



запитання членів ЕК під 

час захисту основних 

положень кваліфікаційної 

роботи 

послідовні, логічні 

- доповідь та відповіді на 

запитання недостатньо 

повні, логічні та 

послідовні 

- непослідовно та 

нелогічно побудована 

доповідь, недостатньо 

повні відповіді на 

запитання 

 

32 

 

 

 

24 

Усього 100 - х 

 

Рейтингові оцінки, визначені за кожним критерієм, заносяться до 

відповідних робочих таблиць членами ЕК та її головою. При цьому до уваги 

беруться висновок рецензента та виставлена ним оцінка.  

Обговорення результатів виконання та захисту студентами-

випускниками кваліфікаційної роботи, визначення рейтингових оцінок та 

прийняття рішення щодо присвоєння випускнику кваліфікації з видачею 

диплома встановленого зразка, надання рекомендації щодо вступу до 

аспірантури тощо здійснюється на закритому засіданні ЕК за встановленою 

процедурою.  

Повторний захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення 

позитивної підсумкової рейтингової оцінки не дозволяється.  

Підсумкові рейтингові оцінки результатів виконання та захисту 

студентами-випускниками кваліфікаційних робіт заносяться до Протоколу 

засідання екзаменаційної комісії з проведення захисту кваліфікаційних робіт 

в балах за 100-бальною шкалою, за національною шкалою та шкалою ECTS, 

наприклад так: 90/Відм/А, 84/Добре/В, 55/Задов./Е.  

Це служить відображенням основних положень що характеризують 

повноту підготовки, відповідність роботи вимогам щодо присвоєння 

відповідної кваліфікації та видачі диплома здобувачу вищої освіти.  

У випадку отримання студентом за виконання та захист кваліфікаційної 

роботи підсумкової рейтингової оцінки «Незадовільно» (за національною 

шкалою) екзаменаційна комісія визначає можливість повторного подання в 

подальшому до захисту доопрацьованої кваліфікаційної роботи, або 

необхідність затвердження нової теми і виконання нової кваліфікаційної 

роботи. 

 


