
Критерії оцінювання курсових робіт студентів 

2 курсу 
 

П.п.1-3     оцінюються науковим керівником; 

П.4  та «Презентація»  оцінюються  членами комісії. 
 

1 .  «Зміст» (30 балів).  

Оцінка складається з оцінок відповідності наступним критеріям: 

1) відповідність змісту обраній темі; 

2) наявність чітко сформульованої проблеми; 

3) адекватно сформульовані мета і задачі дослідження; 

4) ґрунтовність, повнота і критичність аналізу літератури з проблеми дослідження; 

5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення роботи 

стандарту. 

 

2.   «Своєчасність» (10 балів) передбачає оцінку систематичності 

виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому керівнику. 
 

3. «Дослідницька активність» (10 балів) оцінюється за рівнем 

виявленої самостійності під час роботи над курсовою роботою. 
 

4.   «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) 

оцінюється за наступними критеріями: 

1) 2-3 розділи (20-30 стор. друк, тексту); 

2) Наявність висновків після кожного розділу; 

3) Кількість джерел (5-10); 

4) Структура вступу: постановка проблеми, мета, завдання ; 

5) Загальні висновки. 

 

«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні матеріалу, 

володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи. 

 

  



Критерії оцінювання курсових робіт студентів 

3 курсу 
 

П.п. 1-3    оцінюються науковим керівником; 

П.4   та «Презентація» оцінюються членами комісії. 

 
1. «Зміст» (30 балів). Оцінка складається з оцінок відповідності наступним критеріям: 

1) відповідність змісту обраній темі; 

2) наявність чітко сформульованої проблеми; 

3) адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; 

4) визначення ступеню розробленості проблеми дослідження; 

5) наявність посилань на використану літературу та відповідність оформлення роботи 

стандарту; 

6) адекватність обраних методів предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); 

7) використання методів математичної статистики; 

8) відповідність висновків меті та завданням дослідження. 

 

2.  «Своєчасність» (10 балів) 

 Передбачає оцінку систематичності виконання роботи та вчасності подання роботи на 

перевірку науковому керівнику у відповідності із планом виконання курсової роботи. 

 

3.   «Дослідницька активність» (10 балів)  

Оцінюється за рівнем виявленої самостійності та ініціативності під час роботи над 

курсовою роботою, а саме передбачає оцінку особистого внеску студента (рівень 

самостійності у пошуку літератури, підборі методів дослідження, вибірки тощо). 

 

4.  «Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт» (20 балів) 

Оцінюється за наступними критеріями: 

1) вступ: актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, перелік методів та 

характеристика вибірки; 

2) 2 розділи: теоретичний (до 8 стор. друк, тексту) та емпіричний (опис методів, 

процедури дослідження, характеристика вибірки, результати дослідження) підрозділи; 

3) наявність висновків наприкінці розділів; 

4) кількість джерел (не менше 10); 

5) кількість досліджуваних (не менше 25 осіб в кожній групі); 

6) статистичні методи (обов’язкове використання); 

7) висновки (1 - теоретичний та висновки за результатами емпіричного дослідження). 

 

«Презентація» (30 балів) оцінюються: чіткість, логічність у викладенні матеріалу, 

володіння матеріалом, відповіді на питання за змістом роботи. 

 

 


