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Вступ 

Атестаційний (державний) іспит та захист кваліфікаційних робіт для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 03 Гуманітарні 

науки, спеціальності 033 Філософія  проводиться у відповідності до «Положення 

про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка». Атестаційний іспит та захист кваліфікаційних  робіт для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія  проводить екзаменаційна 

комісія, після завершення теоретичної та практичної частини навчання у 

відповідності до затвердженого навчального плану освітньої програми 

«Філософія». Державна атестація є завершальним етапом нормативної складової 

циклу професійної та практичної підготовки, та має 3 кредити (90 год), а захист 

кваліфікаційних (бакалаврських) робіт – 4,5 кредитів (135 год). Екзаменаційна 

комісія оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки бакалаврів,  

приймає рішення про здобуття ступеня бакалавра, присвоєння відповідної 

кваліфікації (Бакалавр філософії) та видачу диплома встановленого зразка (що 

відображається у відповідних протоколах) засідань ЕКу. 

Головою екзаменаційної комісії призначають найбільш кваліфікованого 

фахівця у відповідній галузі, та/або провідного наукового чи науково-

педагогічного працівника відповідного напряму наукової діяльності, головою 

ЕКу № 1 студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 

03 Гуманітарні науки, спеціальності 033 Філософія  є проф. Гапон Н.П., членами 

ж є проф. Карась А.Ф, проф. Лисий В.П., доктор філос. наук. Дахній А.Й., доц. 

Рижак Л.В.. Комісія працює згідно розкладу, затвердженого Проректором 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Перед проведенням підсумкової атестації проводяться оглядові лекції та 

загальний інструктаж. Організаційна робота покладена на секретаря Еку №1. 

 

До початку роботи екзаменаційної комісії №1 першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 033 



Філософія  подають наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального 

складу комісії, розклад роботи ЕК,  наказ про допуск бакалаврів до атестації, 

інформацію щодо захисту кваліфікаційної  роботи, залікові книжки студента, 

відомості про результати наукової  роботи студентів, допущених до складання 

атестації, рейтинг успішності  (отримані оцінки з теоретичних дисциплін, 

практик,  тощо протягом усього терміну навчання, результати перевірки на 

дотримання правил академічної доброчесності. 

Атестаційний (державний) іспит 

На державний іспит виносяться нормативні навчальні дисципліни циклу 

професійної та практичної підготовки. Зміст екзаменаційних білетів сформовано 

таким чином, що бакалаври розкривають не лише теоретичні питання, а і 

аналізують першоджерела. 

  Повнота відповіді бакалавра, оцінюється відповідною кількістю балів, котрі 

після обговорення членами та Головою екзаменаційної комісії повідомляються 

бакалаврам, та заноситься у відповідну відомість та записується у залікову 

книжку. 

 

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота із захистом в ЕК 

 

Кваліфікаційна робота – самостійно виконана науково-дослідна робота, 

головною метою і змістом якої є наукові дослідження з сучасних питань 

теоретичного, або прикладного характеру за профілем підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 03 Гуманітарні науки, 

спеціальності 033 Філософія .   

Кваліфікаційна робота є самостійним науковим дослідженням здобувача 

вищої освіти, що виконується на завершальному етапі навчання. Методичні 

вказівки з розробки, написання та оформлення кваліфікаційної  роботи 

розроблено випусковою кафедрою. Теми кваліфікаційних робіт затверджують на 

Вченій раді філософського факультету. Бакалаври мають право вибору теми 

кваліфікаційної роботи з переліку, визначеного випусковою кафедрою, або 

можуть запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Наукових 



керівників кваліфікаційних робіт призначають з числа професорів і доцентів, 

науково-педагогічних працівників кафедри філософії, або історії філософії. 

Науковий керівник відповідає за дотримання у роботі сучасних вимог та 

оформлення пояснювальної записки згідно з вимогами державних стандартів та 

відповідних методичних матеріалів. Науковий керівник готує на кваліфікаційну 

роботу відгук та допуск до захисту, що включає обґрунтування актуальності 

теми, логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу 

літератури, коректності посилань на наведені в тексті цитати інших авторів, 

коректності і обґрунтованості вибору методів дослідження, коректності 

формулювання власних висновків, відповідності висновків меті та завданням 

роботи, якості оформлення роботи, апробацію результатів дослідження (за 

наявності).  Консультації щодо виконання кваліфікаційних робіт проводять 

протягом усього періоду навчання, з метою отримання бакавром  відповідей на 

окремі теоретичні або практичні питання, пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування. Кваліфікаційні роботи 

подають на випускову кафедру перед захистом. Рішення про допуск (не допуск) 

роботи до захисту ухвалюють на засіданні випускової кафедри. Рецензія на 

кваліфікаційну роботу (критичний відгук на роботу студента) подається 

завчасно, а список рецензентів затверджує декан факультету за поданням 

завідувача. 

 Комісія керується такими критеріями при оцінюванні кваліфікаційної 

роботи: 

✔ Виступ на публічному захисті кваліфікаційної роботи (обґрунтування 

актуальності, мета, завдання, об’єкт, предмет); 

✔ Український аспект дослідження; 

✔ Відповіді на запитання. Мовна культура під час захисту,логіка та 

обґрунтованість викладу матеріалу; 

✔ Відповідність змісту роботи темі роботи; наявність авторського аналізу 

літературних джерел; 

✔ Рівень критичної оцінки джерел та текстів, самостійність викладу 

матеріалу, полемічна етика; 



✔ Адекватність та достатність обраних для дослідження джерел, їхня 

новизна та критичний аналіз; 

✔ Наявність та обґрунтованість висновків після кожного розділу та рівень 

концептуального аналізу та аналітичного розгляду; 

✔ Макетування й технічне оформлення роботи; 

✔ Коректність цитування; 

✔ Вчасність виконання завдань та подання роботи до захисту. 

Порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи (перебігом захисту 

провадить голова комісії (захисти є відкритими):  

Вступне слово Голови комісії – 2 хв. 

Керівник представляє вимоги та завдання, які ставилися перед  студентом, 

та доповідає про їх виконання – 5 хв. 

Представлення студентом кваліфікаційної роботи – 10 хв. 

Представлення рецензентом оцінки кваліфікаційної роботи – 10 хв. 

Відповідь студента на поставлені йому запитання рецензентом та іншими 

членами  комісії – 10 хв.  

Гості, присутні на захисті, можуть поставити студентові запитання, але не 

більше одного. Процедура обговорення й винесення членами комісії результатів 

написання кваліфікаційної роботи та її захисту проходять у закритому режимі. 

Письмова робота становить 65% від загального підсумкового балу за 

кваліфікаційну роботу. Усний захист становить 35% від загального підсумкового 

балу. 

Після проведення підсумкової атестації, члени комісії підписують 

відповідні документи, а Голова ЕКу № 1 подає звіт про результати роботи та 

аналіз успішності встановленого зразку. 



 Додатки 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ІВАНА ФРАНКА 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА  ФІЛОСОФІЇ/ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

ДОПУСК 

Я ________________________________________ ,      тел.______________________________ 

як керівник бакалаврської роботи ___________________________________________________________________     

студента  ______________________________________________________________________ 

повідомляю екзаменаційну комісію про те, що дана кваліфікаційна  робота рекомендується мною до 

планового захисту під час державної атестації ___ року. 

Характеристика дипломної роботи: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка Керівника за письмову роботу: ______/100 

Підпис наукового керівника______________________  Дата________________ 

 

Відгук наукового керівника 

на кваліфікаційну  роботу студента (-ки)  _________________________________________________ 

тема роботи: ____________________________________________________________________________________ 

Оцінювання рівня виконання завдань  роботи 

№ Критерії оцінювання 

Максим. 

кількість 

балів 

Оцінка 

наук. 

керівн. 

 

Коментар 

1 
Самостійність, творчій підхід у виборі 

та формулюванні теми  
10  

 

2 

Самостійність у пошуку інформації, 

систематичність роботи над 

виконанням запланованих завдань 

10  

 

3 Співпраця з науковим керівником в 

процесі проведення дослідження  
10  

  

4  Рівень наукового викладу, володіння 

поняттями, термінологією 
10 

  

5 Якість інтерпретації бібліографічних 

джерел, рівень критичного, 

концептуального аналізу 

10+10 

  

6 Структурна чіткість та якість 

логічного викладу тексту, 

переконливість  аргументів 

10 

  

7 Відповідність тексту  до визначених 

завдань; ґрунтовність  висновків з 

розділів та загального висновку, 

їхня відповідність до предмету 

дослідження та актуальності 

10+10 

  

8 Вчасність подання завершеної 

дипломної роботи науковому 

керівникові  

10 

  

 З а г а л о м 100 балів   

Науковий керівник_______________________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  

 



ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 імені ІВАНА ФРАНКА 

РЕЦЕНЗІЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ  РОБОТУ 

                                                       

Ім’я та прізвище студента  __________________________________________ 

 

Тема роботи _______________________________________________________ 

 

Ім’я та прізвище керівника ______________________ 

 Ім’я та прізвище рецензента ________________________________________ 

 

Дата захисту «  » грудня 20__ р. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1. За формулювання теми, об’єкта, предмета й дослідницьких завдань: представлення основної ідеї та мети 

наукової роботи, визначення ключових дослідницьких завдань; обґрунтування наукової доцільності та 

актуальності праці; представлення меж дослідження; огляд та наліз основної літератури, використаної для 

опрацювання теми; огляд актуального стану дослідження проблематики та локалізації власного дослідницького 

проекту в цьому контексті; опис методів дослідження та пояснення доцільності їх використання; точність і 

репрезентативність заключних висновків, успішність виконання дослідницьких завдань. 

Коментар________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка ______ (макс.20)  підпис ___________ 

2. За уміння аналізувати джерела та користуватися науковою літературою: 

ретельність підбору наукової літератури; відповідність бібліографії тематиці дослідження; використання 

іншомовних джерел; наукова надійність джерел; рівень розуміння наукової літератури, точність, інтерпретації та 

представлення матеріалу. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Оцінка ______ (макс.20)  підпис ___________ 

3. За рівень викладу: 

якість структури роботи, її відповідність тематиці й дослідницьким завданням, характеру джерел; наявність 

систематичного способу організації матеріалу; логічна послідовність, переконливість і зрозумілість викладу; 

уміння оцінювати позитиви та негативи текстів інших авторів; аналіз та спростування контраргументів; 

присутність авторського коментаря до матеріалу з інших джерел; рівень самокритичності. 

Коментар________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка ______ (макс.20)  підпис ___________ 

4. За теоретичний рівень роботи: 

володіння термінологічним апаратом; наявність чіткого аргументу та обґрунтованість висновків; рівень 

критичного та концептуального аналізу; рівень аналітичності мислення та унаочнення взаємозв’язків; уміння 

синтетичного бачення; успішність володіння методами наукового дослідження. 

Коментар________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка ______ (макс.20)  підпис ___________ 

5. За володіння українською мовою: стилістика, граматика, орфографія та ін.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Оцінка ______ (макс.10)  підпис ___________ 

6. За коректність посилань та оформлення бібліографії. 

Коментар________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка ______ (макс.5)  підпис ___________ 

7. За технічне оформлення: обкладинка, поля, заголовки та ін. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Оцінка ______ (макс.5)  підпис ___________ 

 

Підсумковий бал ___________ /100 

Рецензент ________________________________________                 ___________ 

 

Дата «____»___________ 20__  р. 


