
1 

 



2 

 

Положення про організацію та проведення Всеукраїнських конкурсів 

кваліфікаційних робіт у Національному університеті «Львівська політехніка»  

/ Укл.: Ю.Я. Бобало, А.Г. Загородній, І.С. Колодій, О.Ю. Лозинський, В.В. Павлиш, 

Л.М. Пилипенко,  Д.В. Федасюк – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 

19 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі               Бобало Юрій Ярославович, д-р техн. наук, проф., 

                               Загородній Анатолій Григорович, канд. екон. наук, проф., 

 Колодій Ігор Степанович, канд. пед. наук, доцент,  

 Лозинський Орест Юліанович, д-р техн. наук, проф., 

 Павлиш Володимир Андрійович, канд. техн. наук, проф., 

 Пилипенко Любомир Миколайович, канд. екон. наук, доцент, 

 Федасюк Дмитро Васильович, д-р техн. наук, проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про організацію та проведення Всеукраїнських конкурсів 

кваліфікаційних робіт в Національному університеті «Львівська політехніка» (далі – 

Положення) розроблене  відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказів  

Міністерства освіти  і  науки,  молоді  та  спорту України (далі – МОНмолодьспорт)  

щодо організації та проведення Всеукраїнських конкурсів кваліфікаційних робіт (далі 

– Конкурс), інших нормативних та інструктивних документів МОНмолодьспорту та 

Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Університет). 

 

1.2. Конкурси відбуваються щорічно і проводяться з метою виявлення, відбору 

та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей 

студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, визначення рівня набуття випускниками 

професійних компетенцій, що ґрунтуються на когнітивних здібностях фахівця, його 

здатності до самостійного мислення та творчості. 

 

1.3. Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап – серед випускників вищого навчального закладу  (далі – ВНЗ) з певного 

напряму підготовки чи спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі –  

ОКР) «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр;  

ІІ етап – у базових вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – 

ВНЗ-організатор), перелік яких визначається наказом МОНмолодьспорту згідно 

рішення Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України з певного напряму підготовки, спеціальності  (далі – Комісія 

МОНмолодьспорту). 

 

1.4. На ІІ етап Конкурсу подаються захищені кваліфікаційні роботи студентів-

випускників, які визнані переможцями І етапу конкурсів або роботи, рекомендовані 

Державними екзаменаційними комісіями (далі –  ДЕК) цих ВНЗ. 

 

1.5. Кількість конкурсних кваліфікаційних робіт (далі – Робіт), поданих на І етап 

Конкурсу в межах одного напряму підготовки чи спеціальності має бути не меншою 

від п’яти.   

Кількість Робіт, які подані на ІІ етап Конкурсу в межах одного напряму 

підготовки чи спеціальності від інших ВНЗ (далі – ВНЗ-учасники) визначає ВНЗ-

організатор,  але не більше трьох від одного ВНЗ за одним ОКР. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕТАПУ КОНКУРСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

 

2.1. І етап Конкурсу проводиться серед випускників Університету за ОКР 

«бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» з усіх напрямів підготовки та спеціальностей. 

 

2.2. Для організації і проведення Конкурсу в Університеті наказом ректора 

створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет) до складу якого 
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входять керівники навчально-наукових інститутів, начальник відділу забезпечення 

функціонування системи управління якістю (далі – ВСУЯ), провідні вчені і фахівці 

Університету. До складу Оргкомітету можуть залучатися представники Ради молодих 

вчених Університету, громадських організацій, галузевих установ, організацій та 

підприємств (за їхньою згодою). 

Головою Оргкомітету призначається один з проректорів.  

 

2.3. Оргкомітет здійснює загальне керівництво проведенням Конкурсу в 

Університеті і виконує такі основні завдання: 

–  розробляє  проекти наказів, розпоряджень з організації та проведення 

Конкурсу; 

– забезпечує  організацію та проведення Конкурсу; 

– надає оперативну практичну допомогу в організації Конкурсу;  

– підводить загальні підсумки Конкурсу; 

– здійснює нагородження переможців; 

– сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової  інформації. 

 

2.4. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює ВСУЯ, на який 

покладено  виконання таких основних завдань: 

– надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету в 

організації Конкурсу, забезпечення їх необхідними інформаційними 

матеріалами; 

– оперативний контроль за  ходом проведення Конкурсу; 

– аналіз підсумків Конкурсу, узагальнення пропозицій та рекомендацій щодо 

вдосконалення методики його організації та проведення;  

– замовлення у Видавництві Львівської політехніки бланків дипломів та грамот 

для заохочення переможців і організаторів Конкурсу. 

 

2.5. Для організації і проведення І етапу Конкурсу розпорядженнями директорів 

навчально-наукових інститутів створюється журі Всеукраїнського конкурсу 

кваліфікаційних робіт (далі – Журі) з окремих напрямів підготовки та спеціальностей, 

до складу яких входять завідувачі і провідні науково-педагогічні працівники кафедр. 

Журі очолює Голова, яким призначається, переважно, завідувач випускової 

кафедри.  

Кількісний склад  Журі  І етапу – до 10 осіб.   

 

2.6. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і 

проведенням Конкурсу та виконує такі основні завдання: 

– розробляє програму заходів Конкурсу та забезпечує її виконання; 

– організовує реєстрацію запропонованих Робіт у відповідній номінації у 

письмовій та електронній формах; 

– здійснює первинне оцінювання за затвердженими критеріями (див. Додаток 

А) кожної Роботи та її допуск до участі в Конкурсі; 

– визначає відповідність тем і змісту наданих Робіт галузевим стандартам та 

вимогам чинного Положення; 

– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в Роботах; 

– проводить розподіл робіт серед членів Журі; 

– формує загальний рейтинг Робіт за оцінками членів Журі; 
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– підводить підсумки оцінювання, визначає переможців І етапу та рекомендує 

для участі у II етапі відповідного Конкурсу;  

– організовує і проводить процедуру нагородження переможців;  

– аналізує підсумки Конкурсу, узагальнює пропозиції щодо підвищення якості 

Робіт і вдосконалення методики організації  Конкурсу; 

– складає звіт про проведення І етапу Конкурсу і подає його у ВСУЯ за 

встановленим зразком (див. Додаток  Б ). 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

 

3.1. Для організації і проведення ІІ етапу Конкурсу рішенням Президії Комісії 

МОНмолодьспорту затверджується поданий Університетом персональний склад 

Журі.  

До подання також додається обґрунтування щодо проведення ІІ етапу Конкурсу і 

Положення про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних 

робіт з певного напряму підготовки чи спеціальності у Національному університеті 

«Львівська політехніка». 

В Університеті Конкурс проводиться не більше трьох років підряд у термін до 

п’яти днів.  

 

        3.2. До складу Журі входять провідні вчені  і фахівці  з відповідного напряму 

підготовки чи спеціальності Комісії МОНмолодьспорту, представники ВНЗ-

організатора і  ВНЗ-учасників, галузевих установ, організацій та підприємств. 

На першому засіданні Журі з його членів відкритим голосуванням вибирають 

Голову Журі, заступника Голови Журі, секретаря Журі, а також членів апеляційної 

комісії. 

Голова Журі керує роботою з організації і проведення Конкурсу та розподіляє 

доручення між його членами.  

Заступник голови Журі за відсутності Голови виконує його обов’язки.  

Секретар Журі веде належну документацію, реєструє членів журі (див. Додаток 

В). 

Функції Голови апеляційної комісії може виконувати Голова Журі.  

Членами апеляційної комісії є представники ВНЗ-організатора і ВНЗ-учасників у 

рівній кількості. 

        Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення 

суперечливих питань і дає відповідні пропозиції для обговорення Журі. 

        Кількісний склад апеляційної комісії – до п’яти осіб. 

 

3.3. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і 

проведенням Конкурсу та виконує такі основні завдання: 

– розробляє Положення про організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу 

кваліфікаційних робіт з відповідної напряму підготовки чи спеціальності; 

– розробляє програму заходів Конкурсу та забезпечує її виконання; 

– складає кошторис Конкурсу (див. Додаток Г); 

– надсилає  на адресу ВНЗ-учасників: листи-запрошення з інформацією про 

умови проведення Конкурсу; Положення про проведення Конкурсу з 
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відповідного напряму підготовки чи спеціальності; бланки анкет; програму 

заходів Конкурсу тощо; 

– організовує оперативний друк і розмноження необхідних документів 

(протоколів, наказів тощо);  

– організовує реєстрацію отриманих Робіт у відповідній номінації у письмовій 

та електронній формі; 

– здійснює первинне оцінювання за затвердженими критеріями кожної Роботи 

та її допуск до участі в Конкурсі; 

– визначає відповідність тем і змісту наданих Робіт галузевим стандартам та 

вимогам чинного Положення; 

– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в Роботах; 

– розподіляє роботи серед членів Журі; 

– формує інформаційну базу загального рейтингу Робіт; 

– визначає перелік і вагомість нагород, залежно від кількості номінацій та 

кількості представлених на Конкурс робіт; 

– формує загальний рейтинг Робіт за оцінками членів журі; 

– підводить підсумки оцінювання і визначає переможців;  

– організовує і проводить процедуру нагородження переможців;  

– аналізує підсумки Конкурсу, узагальнює пропозиції щодо підвищення якості 

Робіт і вдосконалення методики організації  Конкурсу; 

– складає звіт про проведення ІІ етапу Конкурсу і подає його Комісії 

МОНмолодьспорту за встановленим зразком (див. Додаток Д); 

– готує подання щодо відзначення активних організаторів та учасників 

Конкурсу (див. Додаток Е); 

– сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації та 

періодичній пресі. 

 

3.4. Після завершення ІІ етапу Конкурсу Оргкомітет надсилає до інших ВНЗ-

учасників  інформацію про результати участі представників їхнього закладу освіти 

(див. Додаток Ж). 

 

3.5.  Кількісний склад Журі  ІІ етапу - до 20 осіб.   

Представництво в Журі ІІ етапу має бути не більше однієї особи від одного ВНЗ 

– учасника.  

Кількість представників Львівської політехніки в Журі Конкурсу не повинна 

перевищувати 50% від загальної кількості членів Журі. 

 

 

4.  ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА ІІ ЕТАП КОНКУРСУ 

 

4.1.  Подані на Конкурс Роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів. 

 

4.2. ВНЗ- учасник надсилає роботи на адресу ВНЗ-організатора поштою з 

повідомленням про відправлення або представник ВНЗ-учасника безпосередньо 

доставляє до терміну, який був визначений Журі. 

Після завершення Конкурсу Роботи залишаються в Університеті або за вимогою 

надсилаються на адресу ВНЗ-учасника (порядок визначається Положенням про 
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Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт з відповідного напряму підготовки чи 

спеціальності).  

 

4.3. До кожної Роботи додається супровідна анотація (обсягом не більше ніж 1 

сторінка), де зазначаються (з посиланням на сторінки поданої Роботи): 

– актуальність; 

– стислий огляд змісту за розділами; 

– елементи наукової новизни;  

– рівень використання комп’ютерних технологій; 

– реальність пропозицій із визначенням наявності замовлень на тему від  

підприємств об’єктів дослідження; 

– ефективність дослідження: наявність рекомендацій (пропозицій), які     

впроваджені в  підприємствах  і організаціях (з посиланням на сторінки); 

– наявність відгуків (актів впровадження) від підприємств –  баз дослідження, із 

зазначенням економічного (соціального) ефекту тощо; 

– наукова апробація у вигляді публікацій за темою Роботи з ксерокопіями 

статтей чи тез конференцій; 

– участь у конференціях з доповіддями за темою Роботи з ксерокопіями 

Програм конференцій; 

– наявність матеріалів Роботи в наукових звітах кафедр за виконаними науково-

дослідними темами (з печаткою та підписом завідувача кафедри або декана) 

та ін. 

 

4.4. Роботи кожного ВНЗ-учасника супроводжуються загальним листом – 

поданням на всі роботи (списком) за підписом ректора (проректора), яке надсилається 

заздалегідь на адресу ВНЗ- організатора та його копією – до Комісії 

МОНмолодьспорту у визначений Журі термін у паперовому та  електронному 

вигляді. 

У поданні зазначається: 

 прізвище, ім’я та по батькові випускника –  автора Роботи (вказується 

повністю, без скорочень); 

 посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника Роботи, його науковий ступінь 

та вчене  звання (вказується повністю, без скорочень); 

 рівень освітньої підготовки, шифр і назва спеціальності; 

 тема Роботи; 

 об’єкт і предмет дослідження; 

 підстава для участі у Конкурсі (Робота рекомендована ДЕК або визнана 

переможцем І етапу Конкурсу); 

 посада, прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь та вчене звання 

науково-педагогічного працівника, який представляє на Конкурсі 

кваліфікаційні роботи  ВНЗ-учасника та може брати участь у роботі 

конкурсної комісії. 

 

4.5. Перед початком процедури оцінювання Журі  приймає рішення про кількість 

та перелік номінацій. 

 

5.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ ЖУРІ КОНКУРСУ 
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5.1.  Розгляд та оцінювання Робіт відбувається після їх реєстрації та допущення 

до Конкурсу за допомогою одночасного рецензування членами Журі протягом 

терміну, визначеного Головою Журі – до трьох робочих днів залежно від кількості 

Робіт. 

 

 5.2. Загальна підсумкова рейтингова оцінка кожної Роботи визначається 

складанням всіх експертних оцінок та діленням підсумку на кількість оцінок (за 

середньою арифметичною школою). 

 

 5.3. За великої кількості Робіт, що надійшли на ІІ етап Конкурсу, рішенням Журі 

може бути створена конкурсна комісія (далі – Комісія), яка проводить первісне 

оцінювання Робіт, здійснює відбір таких, що можуть бути допущені до участі у 

Конкурсі. 

Кожен член Комісії рецензує, а члени Журі перевіряють найкращі за 

підсумковою кількістю балів (рейтингом) Роботи, які подані у відповідній номінації, і 

в бланку оцінювання визначають оцінку у балах згідно із затвердженим порядком 

оцінювання Робіт. 

 

5.4. Призові місця визначаються за ОКР підготовки «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр» з кожного напряму підготовки чи спеціальності відповідно до визначених 

Журі критеріїв, як: перше, друге та третє, що відповідає дипломам І, II і III ступеня. 

 

5.5. Кількість робіт переможців Конкурсу визначається за кожним ОКР, у 

номінації нагороджують до 10% від загальної кількості робіт. Якщо в Конкурсі беруть 

участь до 30 робіт, переможці визначаються за трьома призовими місцями. 

 

5.6. Додатково Комісія (залежно від специфіки робіт та їхнього профілю, 

кількості набраних балів відповідно до критеріїв оцінювання) може відзначити 

оцінювані Роботи за такими номінаціями (за рішенням Журі): 

−  за оригінальність постановки і вирішення проблеми галузевого підприємства; 

−  за найвищий аналітично-методичний рівень розробки; 

−  за найвищий конструктивно-впроваджувальний рівень дослідження; 

−  за найвищий рівень апробації отриманих результатів дослідження; 

−  за найвищу практичну цінність отриманих результатів дослідження тощо. 

 

5.7. За необхідності, залежно від тематики Робіт Журі може визначити інші 

номінації Конкурсу. 

 

5.8. У разі незгоди представників окремого ВНЗ-учасника з оголошеними 

результатами конкурсу всі конкурсні матеріали передають апеляційній комісії, яка 

протягом одного робочого дня досліджує їх відповідно до суті претензії і робить 

остаточні рішення, що перегляду не підлягає. 

 

5.9. На випадок отримання  декількома Роботами однакової кількості балів в 

одній номінації,  Журі вводить додаткові критерії оцінювання. 
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5.10. Остаточний результат визначається за підсумком балів за основною і 

додатковою оцінками кваліфікаційної роботи. Рішення щодо визначення переможців 

приймає Журі після обговорення одержаних результатів і затверджує його більшістю 

голосів. 

 

5.12. Рішення Журі оформляється відповідним протоколом, підписують усі 

члени Журі і затверджують Постановою Президії Комісії МОНмолодьспорту. 

 

 

6. ПІДСУМКИ ТА ПОРЯДОК  НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ 

 

6.1. Випускників, які здобули перше, друге, третє місця в особистому заліку І 

етапу Конкурсу, нагороджують відповідно дипломами I, II та ІІІ ступенів відповідно і 

заохочують наказом Ректора Університету. 

 

6.2. Переможців II етапу Конкурсу затверджують наказом МОНмолодьспорту та 

нагороджують відповідними дипломами та цінними подарунками.   

Нагороди за результатами Конкурсу надсилає Комісія  МОНмолодьспорту на 

адресу ВНЗ-організатора та ВНЗ-учасників для вручення переможцям Конкурсу. 

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

 

6.3. Ректор може заохочувати випускників Університету, які посіли призові 

місця у  ІІ етапі Конкурсі: 

– наданням грошової премії;  

– вручення цінного подарунку;  

– врахування результатів участі випускників у Конкурсі при вступі до 

магістратури та аспірантури. 

 

6.4. Науково-педагогічні працівники Університету, які здійснювали наукове 

керівництво і підготовку студентів – переможців та призерів Конкурсів, можуть бути 

заохочені відповідно до Тимчасового положення про матеріальне стимулювання 

науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників та 

докторантів Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

 

7.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення І і II етапу Конкурсу 

здійснює Університет. 

 

7.2. Витрати на проведення Конкурсу оплачує бухгалтерія Університету за 

відповідними поданнями. 

 

7.3. За працівниками ВНЗ-учасників, які залучаються до проведення Конкурсу, 

зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що 

встановлюються чинним законодавством. 

 



10 

 

ДОДАТКИ 

 

    Додаток А  
 

Взірець 

 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт 

 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр»: 

 

1 критерій.  Оформлення випускової роботи відповідно до вимог галузевого 

стандарту – до 5 балів.  

 

2 критерій. Актуальність та обґрунтованість теми – до 15 балів, зокрема:  

 обґрунтованість теми дослідження – 5 балів;  

 відповідність змісту та структури темі роботи – 5 балів;  

 відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності    

підприємств (підприємства), стосовно яких виконані розробки – 5 балів.  

 

3 критерій. Обґрунтованість результатів дослідження та рекомендацій – до 30  

балів, зокрема:  

– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  

– рівень теоретичних аспектів дослідження – до 10 балів:  

високий – 8 – 10 балів;  

середній – 6 – 9 балів; 

низький – 1 – 5 балів;  

– рівень використання літературних та ін. джерел і правильність розрахунків – 

до   15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;  

середній – 6 – 9 балів; 

низький – 1 – 5 балів.  

 

4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 20 балів:  

– авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів;  або  

– використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис    

авторської адаптації) – 5 балів.  

 

5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  

– рівень обґрунтування рекомендацій – до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;  

середній – 6 – 9 балів;  

низький – 1 – 5 балів; 

– рівень виконаного дослідження з позицій практичного значення результатів – 

до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів; 

середній – 6 – 9 балів;  

низький – 1 – 5 балів;  
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– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекомендацій – 5 

бали;  

– наявність публікацій з теми випускної роботи (опубліковані на момент захисту 

роботи статті чи матеріали конференції) – 2 бали.  

 

Разом (максимальна кількість) − 100 балів.  

 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»: 
 

1 критерій. Оформлення роботи відповідно до вимог галузевого стандарту – до 5 

балів.  

 

2 критерій. Актуальність та обґрунтованість теми – до 10 балів, зокрема:  

– новітність теми дослідження – 2 бали;  

– відповідність змісту та структури темі роботи – 3 балів;  

– відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності 

підприємств (підприємства), стосовно яких виконані розробки – 3 бали.  

– наявність замовлення на виконання роботи від підприємства – 2 бали.  

 

3 критерій. Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та 

інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості) – 

до 40 балів, зокрема:  

– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  

– рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів їх 

проведення – до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;   

середній – 6 – 9 балів;   

низький – 1 – 5 балів;  

– глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної 

організації (-цій) та відповідність аналізу досліджуваної частини тематиці 

роботи – до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;  

середній – 6 – 9 балів;  

низький – 1 – 5 балів; 

– рівень наукової новизни роботи – 5 балів.  

 

4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 10 балів:  

– авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів; або  

– використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис 

авторської адаптації) – 5 балів.  

 

5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  

 рівень обґрунтування рекомендацій – до 12 балів:  

високий – 10 – 12 балів;  

середній – 6 – 9 балів;  

низький – 1 – 5 балів;  

– обґрунтування економічного або соціального ефекту від результатів 

запровадження    рекомендацій дослідження – до 15 балів;  
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– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекомендацій – 5 

бали;  

– наявність публікацій з теми дипломної роботи (опубліковані на момент захисту 

роботи статті чи матеріали конференції) – 2 бали.  

Разом (максимальна кількість) − 100 балів.  

 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр»: 

 

1 критерій.  Оформлення роботи магістра відповідно до вимог галузевого 

стандарту  – до 5 балів.  

 

2 критерій.  Актуальність теми – до 10 балів, зокрема:  

– наукова новизна та інноваційність теми дослідження – 2 бали;  

– постанова теми проблеми та обґрунтування її дослідження – 3 бали;  

– відповідність плану (змісту) роботи – 3 бали.  

– наявність замовлення на вибрану тему від підприємства – 2 бали.  

 

3 критерій. Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та 

інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості) – 

до 40 балів, зокрема:  

– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  

– рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів 

його проведення – до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;   

середній – 6 – 9 балів;  

низький – 1 – 5 балів;  

– глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної 

організації (цій) – до 15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;  

середній – 6 – 8 балів; 

низький – 1 – 5 балів;  

– рівень наукової новизни роботи – 5 балів.  

 

4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 10 балів:  

 авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів; або  

 використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис    

авторської адаптації) – 5 балів.  

 

5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  

– рівень обґрунтування рекомендацій – до 12 балів:  

– високий – 10 – 12 балів;  

– середній – 6 – 9 балів;  

– низький – 1 – 5 балів;  

– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекомендацій – 3 

бали;  

– наявність публікацій з теми дипломної роботи (опубліковані на момент 

захисту роботи статті чи матеріали конференції) – 5 бали.  

        Разом (максимальна кількість) − 100 балів. 
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Додаток Б 

 

            НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

__________________________________________________________________      
(назва навчально-наукового інституту) 

 

ЗВІТ                                                                                                                      

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ І ЕТАПУ 

КОНКУРСУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» («спеціаліст», «спеціаліст», 

                         напряму підготовки (спеціальності)____________________________ 
                                                                       (шифр, назва) 

               

№ 

з/

п 

 

Перемо

жці 

 

Місце 

 

Кількіс

ть 

балів 

 

Тема 

роботи 

Науковий 

керівник 

(посада, науковий 

ступінь, вч. 

звання, 

ПІБ повністю) 

 

Рекомендовано 

до участі у ІІ 

турі 

1 2 3 4 5 6 7 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

1 П.І.Б. 

студента 

1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 

студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 

студента 

3 місце    так (ні) 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

1 П.І.Б. 

студента 

1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 

студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 

студента 

3 місце    так (ні) 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

1 П.І.Б. 

студента 

1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 

студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 

студента 

3 місце    так (ні) 

 

 

Голова Журі  /__________/ _____________________ 
                                  (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 

 

Секретар Журі/__________/ _____________________ 
                                    (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 
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Додаток В 

 

 

 

ЛИСТ  

реєстрації членів журі конкурсу 

кваліфікаційних робіт 

з напряму підготовки  (спеціальності) 

_____________________________________ 
(шифр, назва напряму підготовки, спеціальності ) 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада, назва ВНЗ, 

науковий ступінь, 

вчене звання. 

 

Підпис 

1 2 3 4 

Від ВНЗ – організатора 

    

    

    

    

Від інших ВНЗ 

    

    

    

 

 

Голова Журі: /__________/ _____________________ 
                                    (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 

 

 

Секретар Журі /__________/ _____________________ 
                                        (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 
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Додаток Г 

  

                                                             Взірець 
 

 

                 Затверджую 

Ректор Національного університету  

                      «Львівська політехніка» 

_______________________________ 
           (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

«__»______________20    р. 
 

 

КОШТОРИС 

Конкурсу кваліфікаційних робіт з напрямку підготовки 

«Метрологія, стандартизація та сертифікація» 

20___ – 20___     навчальний рік 

 

ПОКАЗНИКИ КЕК СУМА ВИТРАТ 

1 2 3 

Доходи – всього   6100 

у т.ч.       6100 

ВИТРАТИ – всього   6100 

   Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар  
1131 5400 

послуги  1134 700 

      

   

Проректор з економічних 

питань – головний 

бухгалтер     

 (підпис)  

Голова  Оргкомітету         
(підпис) 
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Додаток Д 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

ЗВІТ                                                                                                                      

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») 

            напряму підготовки (спеціальності)____________________________ 
                                                                       (шифр, назва) 

               

№ 

з/

п 

 

Пере-

можці 

 

Місце 

 

Кіль-

кість 

балів 

 

Тема 

роботи 

Науковий керівник 

(посада, науковий 

ступінь, вч. звання, 

ПІБ повністю) 

ВНЗ-учасник 

1 2 3 4 5 6 7 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

у номінації (назва номінації) 

1 П.І.Б. 

студента 

1 місце     

2 П.І.Б. 

студента 

2 місце     

3 П.І.Б. 

студента 

3 місце     

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») 

у номінації (назва номінації) 

1 П.І.Б. 

студента 

1 місце     

2 П.І.Б. 

студента 

2 місце     

3 П.І.Б. 

студента 

3 місце     

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») 

у номінації (назва номінації) 

 1 П.І.Б. 

студента 

1 місце     

 2 П.І.Б. 

студента 

2 місце     

 3 П.І.Б. 

студента 

3 місце     

 

Голова Журі /__________/ _____________________ 
                                  (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 

 

Секретар Журі /__________/ _____________________ 
                                        (підпіс)                  (ініціали, прізвище) 
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Додаток Е 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

     

                       

 

 

ДОВІДКА-ПОДАННЯ 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________ 

2. Посада і місце роботи, служби___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Стать ____________________________  

5. Національність ____________________ 

6. Освіта ____________________________ 

7. Науковий ступінь, вчене звання _________________________________ 

8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження __________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Домашня адреса ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Загальний стаж роботи________________________________________ 

Стаж роботи у цьом колективі __________________________________ 

 

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у  

галузі освіти та науки України нагородженого_______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Кандидатуру_______________________________________рекомендувала  

Вчена рада Університету ___________________________________ 
                                              (№ протоколу, дата обговорення)  

       

Подається до _____________________________________________ 
       (вид нагороди) 

 

Ректор                         _________________________________ 
                                                                (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 

Вчений секретар                           _________________________________ 
                                                              (підпис)        (ініціали, прізвище) 

  

м.п. 

 

___________________ 20___ року 
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Додаток Ж 

 

 

Ректорові ______________________
 

                                                                                                                                   
     (вищий навчальний заклад) 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 Оргкомітет II етапу Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з 

__________________________________________________________________________    
(назва напряму підготовки чи спеціальності) 

повідомляє,  що кваліфікаційна робота студента (студентки)  Вашого вищого 

навчального закладу________________________________________________________ 
                   (прізвище, ініціали)  

посів(ла) ____ місце з _______ можливих.
  

 

 

 

 

Голова оргкомітету ІІ етапу  

Всеукраїнського Конкурсу  

кваліфікаційних робіт                _________                    ______________________ 
                                                               

                    (підпис)                                  (ініціали, прізвище) 

                                                
 

м.п. 
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