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Об’єкт оцінювання результатів практики -  звіт про виконання програми 

практики та індивідуального завдання і щоденник проходження практики.

Після закінчення практики студенти мають оформити й подати на 

кафедру звіт про виконання її програми й індивідуального завдання та 

щоденник з практики. Ці документи повинні бути підписані керівником від 

бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденником тощо), 

подається на рецензування керівникові практичної підготовки від кафедри та 

захищається перед комісією у складі завідувача кафедри та двох науково- 

педагогічних працівників.

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 

розділів програми практичної підготовки та індивідуального завдання, 

питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури 

тощо. Оформлюється звіт відповідно до вимог, встановлених Університетом.

Залікова (диференційована) оцінка з практичної підготовки 

виставляється за результатами проходження практики здобувачами вищої 

освіти в останні дні терміну її проведення, але не пізніше двох тижнів після її 

завершення. Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання 

видів діяльності та результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Критерії оцінювання формуються відповідно до завдань практичної 

підготовки та відображені у відповідній програмі і доводяться до відома 

здобувачів вищої освіти перед початком практичної підготовки. Оцінка за 

практику обчислюється як середній бал за результатами виконання загальної 

частини звіту, індивідуального завдання та з огляду на відгук керівника від 

бази практики.



Критерії диференційованої оцінки практики здобувачів освіти

Якісна
характеристика

Кількість балів Рейтингова
оцінка

Додаткові умови

Відмінно 90-100 балів А

Дуже добре 82-89 балів В

Добре 75-81 балів С

Задовільно 68-74 балів д
Достатньо,
задовільно

60-67 балів Е

Незадовільно 35-59 балів БХ можливість
повторного
складання

Оцінка з практичної підготовки вноситься до заліково-екзаменаційної 

відомості та до залікової книжки за підписами керівника практичної 

підготовки від кафедри та членів комісії із захисту практики. Підсумковий 

контроль результатів практики проводиться до початку екзаменаційної сесії за 

графіком консультацій та захисту, затвердженим кафедрою. Здобувачеві 

вищої освіти, який не виконав програму практичної підготовки без поважних 

причин, може бути надано право проходження практичної підготовки 

повторно при виконанні умов, визначених Університетом. Здобувай вищої 

освіти, який повторно отримав негативну оцінку з практичної підготовки, 

відраховується з Університету наказом ректора за поданням керівника 

відповідного структурного підрозділу за погодженням зі студентським 

самоврядуванням. Підсумки практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

обговорюються на засіданнях кафедр та на вченій раді Інституту.


