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1. Опис виробничої (переддипломної) практики 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма здобуття 

освіти 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

12 “Інформаційні 

технології” 

Нормативна 
Спеціальність: 122 

“Комп’ютерні науки” 

Освітня програма: 

“Консолідована 

інформація” 

Модулів – 1 

Освітній рівень: 

магістр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття 

освіти: 

аудиторних – 0 

самостійної роботи 

студента – 45 

 0 год. 

Практичні 

0 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

90 год. 

Вид контролю:  

диференційований 

залік 

 

2. Мета та завдання виробничої (переддипломної) практики 

Виробнича (переддипломна) практика є заключною ланкою практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», яка проводиться 

перед захистом ним кваліфікаційної (магістерської) роботи. Під час цієї 

практики він поглиблює та закріплює теоретичні знання з науково-практичних 

та методичних підходів щодо дослідження напрямів діяльності на базі практики, 

збирає практичний матеріал, необхідний для  виконання кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 

Метою виробничої практики здобувачів вищої освіти освітнього рівня 

«магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної 

програми «Консолідована інформація» є оволодіння методами і прийомами 

роботи аналітика опрацювання консолідованої інформації на підприємстві в 

сфері організації, управління і контролю профільної діяльності; закріплення, 

поглиблення та доповнення теоретичних знань здобувача вищої освіти, 

одержаних при вивченні нормативних та вибіркових дисциплін, набуття навичок 

практичної діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства; 



вироблення уміння самостійного вирішення окремих наукових та прикладних 

проблем за профілем майбутньої спеціальності. 

Завданням виробничої практики здобувача вищої освіти освітнього рівня 

«магістр» є: 

− закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань здобувача 

вищої освіти, одержаних при вивченні нормативних та вибіркових 

дисциплін і застосування їх в практичній діяльності підприємств, 

організацій, установ тощо; 

− ознайомлення зі структурою, технологічним оснащенням підприємства чи 

установи (бази практики) та організацією, методами роботи спеціалістів на 

різних рівнях управління в процесі здійснення основних видів діяльності; 

− вивчення досвіду підприємств, обраних об'єктом практики, з питань 

методів організації та управління їх діяльністю, застосування 

комп’ютерної техніки та ІТ;  

− оволодіння функціональними обов’язками службових осіб з профілю 

майбутньої роботи, формування системного підходу до аналізу 

економічного об’єкта;  

− формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах конкретного виробництва; 

− оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями 

праці в галузі їх майбутньої спеціальності; 

− здобуття практичних навичок та досвіду роботи в галузі застосування 

знань з економіки, економіко-математичного моделювання та нових 

комп`ютерних інформаційних технологій, автоматизованих систем 

управління підприємствами, автоматизованих систем обробки економічної  

інформації, автоматизованих систем управління технологічними 

процесами; 

− підбір необхідного матеріалу для виконання звіту з практики, виявлення 

практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової 

роботи та написання кваліфікаційних робіт. 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Консолідована 

інформація» підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» визначені компетентності та програмні результати навчання, для 

формування яких використовується виробнича практика: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, 

виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційних технологій. 

ЗК 3. Здатність планувати та управляти часом при проведенні досліджень і 

впровадженні інновацій. 

ЗК 4. Знання і розуміння сфери ІТ та інформаційно-аналітичної діяльності в 

економіці, підприємництві, управлінні. 



ЗК 5. Здатність здійснювати професійну усну і письмову комунікацію у сфері ІТ 

та інформаційно-аналітичної діяльності в економіці, підприємництві, управлінні, 

освіті державною та іноземними мовами. 

ЗК 6. Здатність навчатися та оволодівати новими знаннями, зокрема і за 

допомогою комп’ютерних систем. 

ЗК 7. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати автономно та в команді, розробляти та управляти 

проектами. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо, генерувати нові ідеї. 

ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) з дотриманням 

міжнародних стандартів і законів України у сфері інформаційно-аналітичної 

діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення, оцінювати і забезпечувати 

якість виконуваних робіт, адаптувати знання у нових ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції (СК): 

СК 1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи комп’ютерних 

наук, інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи для 

обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів в 

організації. 

СК 2. Здатність використовувати професійно-профільні знання та вміння у галузі 

економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку 

організаційних систем та ринків товарів і послуг в умовах мінливого ринкового 

середовища. 

СК 3. Знання та розуміння нормативно-правового регулювання у сфері 

інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності. 

СК 6. Здатність проведення досліджень у сфері інформаційних технологій та 

інформаційно-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог галузі 

знань з комп’ютерних наук. 

СК 7. Знання та розуміння теоретичних засад інформаційно-аналітичної 

діяльності в економіці, підприємництві, управлінні, освіті. 

СК 8. Здатність здійснювати інформаційне моделювання предметних областей 

діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища. 

СК 9. Здатність створювати та супроводжувати інформаційні системи, OLTP- і 

OLAP-системи, системи консолідації даних та їх компоненти (бази даних і знань, 

сховища даних, Web-портали, програмні додатки). 

СК 10. Здатність опановувати і застосовувати на практиці методи аналітичного 

опрацювання інформації щодо діяльності організаційних структур, включаючи 

їх автоматизацію з використанням існуючих стандартів, бібліотек методів та 

інформаційних систем. 

СК 11. Уміння застосовувати CASE-інструментарій для автоматизації процедур 

розробки інформаційних і аналітичних систем опрацювання даних щодо 

діяльності організаційних структур та їх складових (баз даних і знань, сховищ 

даних, Web-порталу). 



СК 12.  Здатність організовувати виконання проектів з реінжинірингу бізнес-

процесів, консалтингу та інформатизації організаційних структур на засадах 

методології управління проектами в умовах мінливого ринкового середовища.  

СК 14. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне обслуговування 

процесу прийняття управлінських рішень щодо функціонування організаційних 

структур різних рівнів в умовах мінливого ринкового середовища. 

СК 15. Уміння реферувати і анотувати, складати аналітичні і тематичні огляди 

накопичених в організації інформаційних ресурсів, зокрема із застосуванням 

спеціалізованих програмних продуктів. 

СК 16. Уміння здійснювати пошук і вибір джерел консолідованої інформації з 

метою актуалізації інформаційних ресурсів організації, очищати та узгоджувати 

їх з наявними, оцінювати їх достовірність. 

СК 17. Здатність організувати захист інформаційних ресурсів організаційних 

структур та протидію інформаційним атакам на організацію. 

СК 18. Здатність здійснювати інноваційну діяльність у сфері науково-технічної 

інформації. 

СК 19. Знання та розуміння базової англомовної термінології у сфері 

інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Збирати, систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури і 

діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та 

функціонування системи підтримки прийняття рішень і її компонентів (баз даних 

і знань, сховищ даних, Web-сайтів). 

ПРН 2. Оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження 

аналітичних систем у контур управління організаційною системою та 

інформаційних стратегій її розвитку. 

ПРН 3. Організовувати (брати участь як член команди) виконання проектів 

інформатизації організації із застосуванням спеціалізованих програмних систем 

автоматизації проектної діяльності, зокрема проектів реінжинірингу бізнес-

процесів в організації, консалтингових проектів тощо. 

ПРН 4. Розробляти математичні моделі розвитку організаційної системи та 

процесів її діяльності в умовах мінливого ринкового середовища на засадах 

інформаційної динаміки. 

ПРН 8. Розробляти моделі оцінювання ефективності методів інформаційного 

моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах 

мінливого ринкового середовища. 

ПРН 9. Проектувати перспективний образ організаційної системи та 

формулювати її місію за допомогою методів системного структурного аналізу, 

об’єктно-орієнтованих системологічних та технології Data&Text Mining. 

ПРН 10. Будувати самостійно чи у складі групи фахівців зовнішні (контекстні) і 

внутрішні (об’єктні) моделі організаційної системи та схеми інформаційних і 

матеріальних потоків в організації, застосовуючи сучасні діаграмні техніки 

(прецедентів, взаємодії, онтології, DFD, ERD тощо) і стандарти (приміром, 

IDEF1), у тому числі з використанням CASE-інструментарію. 

ПРН 11. Досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах 

неструктурованих та слабко структурованих проблемних ситуацій. 



ПРН 12. Досліджувати ефективність методів, систем і технологій консолідації 

інформації. 

ПРН 13. Проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу 

підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі бази даних, 

сховища даних чи бази знань за допомогою CASE-інструментарію у середовищі 

промислових СКБД, аналітичних серверів (OLAP-серверів) та інтелектуальних 

систем. 

ПРН 14. Оцінювати і вибирати як окремі технічні та програмні засоби реалізації 

технологічного процесу опрацювання консолідованої інформації, так і 

техпроцесу загалом.  

ПРН 15. Розробляти архітектури програмних та інтелектуальних систем 

консолідації інформації на підставі зовнішньої (контекстної) моделі (прецедент-

моделі) організаційної системи з урахуванням структури машинної бази даних з 

використанням стандартів і бібліотек процедур Data Mining, багатоагентних 

систем, експертних систем. 

ПРН 16. Алгоритмізувати процедури аналітичного опрацювання інформації та 

методів інтелектуального аналізу даних. 

ПРН 17. Тестувати системи консолідованої інформації та їх компоненти на 

підставі вимог замовника та оцінювати якість їх реалізації на підставі результатів 

тестування із застосуванням спеціальних метрик. 

ПРН 18.  Проектувати користувацький (графічний та/або командний) інтерфейс 

для систем консолідованої інформації та її компонент (БД, СД, БЗ) на підставі 

існуючої системи документообігу організації з урахуванням її перспективного 

образу, розробляти інструкції користувачу на підставі спроектованого 

користувацького інтерфейсу. 

ПРН 19. Реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації 

(підприємства) з подальшим аналітичним опрацюванням і візуалізацією 

результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтованих інтерфейсів 

доступу до інформаційних ресурсів організації, пошукових машин і систем 

контент-аналізу, реферування текстів з використанням спеціалізованих програм, 

засобів Business Intelligence та оцінювати достовірність результатів 

інформаційного пошуку. 

ПРН 20. Інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних 

систем та їх складових у контексті завдань впровадження системи у контур 

управління організацією. 

ПРН 21. Застосовувати технології менеджменту знань в інформаційно-

аналітичній діяльності, зокрема для аналізу і прогнозування розвитку процесів в 

економіці і підприємництві. 

ПРН 22. Інтерпретувати результати застосування методів інтелектуального 

аналізу даних для ідентифікації тенденцій розвитку процесів в організації та в 

економіці і підприємництві загалом. 

ПРН 23. Розробляти типові інформаційно-аналітичні документи, зокрема 

реферати, огляди, дайджести, довідки, аналітичні звіти, звіти бізнес-аналітики, в 

тому числі і з використанням спеціалізованих програмних продуктів та засобів 

Business Intelligence. 



ПРН 24. Організовувати цикл бізнес-розвідки конкурентів для обґрунтування 

конкурентних стратегій підприємства (організації), в тому числі з використанням 

спеціалізованих систем моніторингу Інтернет-простору. 

ПРН 25. Організовувати захист інформаційних ресурсів організації та 

санкціонований доступ до систем консолідації інформації. 

 

3. Бази практики 

Здобувачі вищої освіти проходять практику на відповідних базах. 

Конкретний вибір баз практики здійснюється кафедрою інформаційних систем у 

менеджменті з врахуванням завдань практики та можливостей їх реалізації. 

Розподіл студентів на практику проводиться також з урахуванням особливостей 

підготовки фахівців у сфері менеджменту за освітньою програмою 

«Консолідована інформація».  

З дозволу кафедри здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати 

місце проходження практики. Якщо студент самостійно обирає базу практики, 

то він зобов’язаний за два місяці до її початку принести лист-дозвіл та угоду від 

установи, підприємства чи організації на проходження практики і узгодити це з 

кафедрою інформаційних систем у менеджменті. 

 

4. Організація та керівництво практикою 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль результатів 

практики покладено на першого проректора Університету. Загальну організацію 

практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач навчальних та 

виробничих практик навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості 

освіти, декан економічного факультету та завідувач кафедри інформаційних 

систем у менеджменті. Навчально-методичне керівництво і контроль за 

виконанням програми проходження виробничої практики забезпечує кафедра 

інформаційних систем у менеджменті.  

Кафедра інформаційних систем у менеджменті:  

− визначає бази практики і подає заявки завідувачу виробничої практики для 

складання договорів з установами, організаціями та підприємствами;  

− вибирає бази практики і скеровує туди здобувачів вищої освіти;  

− визначає відповідність баз практики вимогам підготовки фахівців 

освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Консолідована 

інформація»; 

− забезпечує заміну баз практики, які не можуть прийняти або які не мають 

змоги забезпечити їх матеріалами для підготовки звіту про проходження 

виробничої практики (за місяць до початку практики); 

− за місяць до початку практики готує проекти наказів про скерування 

студентів на практику; 

− проводить інструктаж за участю здобувачів вищої освіти, керівників 

практики і представників деканату про порядок проходження практики, 

видає студентам відповідну документацію (відрядження, програму 

практики, індивідуальні завдання тощо); 



− формує методичне забезпечення практики здобувачів вищої освіти, 

розробляє та вдосконалює програми практик відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти; 

− за потреби узгоджує програму практики з керівництвом установ, 

підприємств та організацій; 

− добирає керівників практики від кафедри; 

− створює комісії для захисту практики та графік їх засідань; 

− організовує захист студентських звітів про практику в комісіях; 

− розглядає питання проходження практики й підсумки атестації студентів за 

практику на засіданнях кафедри. 

Декан факультету: 

− контролює вибір кафедрами баз практики; 

− узгоджує накази про скерування здобувачів вищої освіти на практику; 

− бере участь в організації інструктивних зборів із здобувачами вищої освіти, 

яких скеровують для проходження практики; 

− здійснює контроль за скеруванням здобувачів вищої освіти на практику та 

своєчасним їх прибуттям на бази практики; 

− контролює роботу випускових кафедр на основі моніторингу проходження 

практики студентами; 

− контролює організацію й проведення захисту практик на кафедрах; 

− аналізує методичне забезпечення практики; 

− аналізує якість проходження здобувачами вищої освіти практики та її 

захист; 

− вносить пропозиції щодо змісту програми практики, термінів її проведення. 

Завідувач практики: 

− організовує підготовку всіх видів практик здобувачів вищої освіти 

Університету; 

− щорічно складає на основі робочих планів зведений графік проведення 

практики та слідкує за його виконанням;  

− погоджує з кафедрами й деканатами програми практик; 

− організовує укладання угод щодо проведення практики з установами, 

підприємствами і організаціями;  

− контролює оформлення наказів про скерування здобувачів вищої освіти на 

практику; 

− бере участь у проведенні інструктажів здобувачів вищої освіти на 

факультетах, перевіряє готовність кафедр до проведення практики; 

− контролює організацію, проведення та підведення підсумків студентських 

практик здобувачів вищої освіти; 

− на основі факультетських звітів про підсумки практики формує річний звіт 

про практику здобувачів вищої освіти Університету. 

Керівник практики від кафедри: 

− забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям 

здобувачів вищої освіти на практику: інструктаж із техніки безпеки, правил 

поведінки в установах, організаціях, на підприємствах), надає студентам 



необхідні документи (відрядження, програму та щоденник практики, 

скерування на практику, індивідуальні завдання тощо); 

− повідомляє здобувачів вищої освіти про форми звітності, затверджені 

кафедрою; 

− здійснює контроль за своєчасним прибуттям здобувачів вищої освіти на 

бази практики; 

− разом з керівником на місцях проходження практики забезпечує належне 

виконання програми, спостерігає за професійним становленням здобувача 

вищої освіти;  

− контролює забезпечення належних умов праці здобувачів вищої освіти, 

виконання ними внутрішнього трудового розпорядку; 

− здійснює навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням 

програми практики; 

− у складі комісії приймає звіти здобувачів вищої освіти про практику; 

− подає завідувачеві кафедри та Завідувачеві практики письмовий звіт про 

проходження практики здобувачами вищої освіти із зауваженнями та 

пропозиціями щодо поліпшення її організації. 

Керівник практики від бази практики: 

− здійснює безпосереднє керівництво практикою; 

− забезпечує проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці 

загального та на робочому місці, ознайомлює здобувачів вищої освіти із 

правилами внутрішнього розпорядку; 

− забезпечує необхідні умови для проходження здобувачами вищої освіти 

практики відповідно до змісту програми; 

− разом із керівником практики від кафедри організовує і контролює 

виконання здобувачем вищої освіти програми і дотримання графіка 

проходження практики; 

− контролює виходи на роботу здобувачів вищої освіти; 

− повідомляє кафедрального керівника практики або безпосередньо 

завідувача кафедри про виявлені порушення трудової дисципліни та 

внутрішнього розпорядку; 

− контролює підготовку звітів здобувачів вищої освіти; 

− після закінчення практики складає характеристику кожного здобувача 

вищої освіти на основі звіту, який підготував студент, і виставляє оцінку за 

практику. 

Здобувач вищої освіти, який проходить практику, зобов’язаний: 

− до початку практики пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, 

з питань проходження практики, отримати від керівника практики від 

кафедри методичні вказівки, програму проходження практики, 

індивідуальне завдання, скерування на практику, консультації щодо 

оформлення усіх необхідних документів; 

− своєчасно прибути на місце практики; 

− дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки; 



− ознайомитись із правилами внутрішнього розпорядку установи та іншими 

нормативними документами, які регламентують роботу працівника, і суворо 

їх дотримуватись; 

− разом із керівником від бази практики скласти календарно-тематичний план 

відповідно до програми проходження практики з урахуванням специфіки і 

конкретних умов установи, підприємства чи організації; 

− у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, а також індивідуальні завдання керівників від кафедри та від бази 

практики; 

− максимально використовувати усі можливості бази практики; 

− заповнювати належним чином документацію щодо проходження практики 

та забезпечувати її доступність для перевірки; 

− своєчасно готувати звіт про виконання програми практики та 

індивідуальних завдань; 

− згідно з розкладом роботи комісії вчасно захистити звіт про практику. 

Здобувач вищої освіти несе відповідальність за виконану роботу підчас 

практики. 

 

5. Зміст та завдання практики 

Змістом практики передбачається виконання студентом таких завдань і 

робіт: 

− Ознайомитися з діяльністю бази практики її зовнішніми та внутрішніми 

зв’язками, з організацією колективної праці з урахуванням форм її 

розподілу, виробничої та організаційної структури. 

− Проаналізувати структуру та зміст інформаційних потоків, що мають місце 

на базі практики та виділити дані, які стосуються проблеми, що 

розглядається в індивідуальному завданні. 

− Ознайомитися із структурою існуючого апаратного і програмного 

забезпечення, а також застосованих ІТ, проаналізувати ступінь та 

спрямованість їх використання. 

− Вивчити інформаційну базу бази практики, методами і процедурами її 

опрацювання. 

− Дослідити інформаційно-комунікаційні процеси на підприємстві. 

− Застосувати сучасні комп’ютерні та інформаційно-телекомунікаційні 

технології для збору, систематизації та аналізу інформації про діяльність 

організації. 

− Здійснити розробку технічного завдання на створення або модернізацію 

автоматизованої системи / програмного продукту для обраної предметної 

області. 

− Здійснити програмну реалізацію поставленого прикладного завдання; 

− Сформувати дані для тестування розробленого програмного продукту, 

виконання тестування та усунення виявлених помилок. 

 

Основні етапи проходження виробничої практики здобувачами вищої 

освіти: 



− проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки щодо 

проходження практики; 

− опрацювання документації, звітності, літератури, що мають відношення до 

завдань виробничої практики; 

− аналіз діяльності підприємства; 

− виконання індивідуальних завдань практики; 

− оформлення звіту та супровідних документів; 

− подання звіту з практики на кафедру. 

Під час проходження практики здобувача вищої освіти: зобов’язаний: 

− оформити в щоденнику практики відмітки про дату прибуття і вибуття на 

базу практики;  

− пройти інструктаж з техніки безпеки, з’явитись до керівника практики від 

підприємства – бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та 

індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики 

та домовитись про час і місце консультацій; 

− отримати (при необхідності) тимчасову перепустку для входу на 

підприємство; 

− повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; 

− фіксувати в щоденнику зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його 

опрацювати, оформити звіт; 

− дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на 

базі практики. 

− отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується 

виконані завдання; 

− керівником від бази практики. 

 

6. Підведення підсумків практики 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт має містити інформацію про 

конкретну роботу, яку здобувач вищої освіти виконав за час практики, короткий 

опис діяльності установи, підприємства, організації, що є базою практики, 

висновки, пропозиції, список використаних джерел. Письмовий звіт, який 

підписав і оцінив керівник від бази практики, подають на рецензування 

керівникові практики від кафедри.  

Звіт про практику здобувач вищої освіти захищає перед комісією, яку 

призначає кафедра інформаційних систем у менеджменті. До складу комісії 

входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали 

спеціальні дисципліни, і, в разі потреби, керівники від баз практики. Комісія 

може приймати звіт здобувача вищої освіти в останній день проходження 

практики на її базі або у визначений для цього день в Університеті. 

Формою звітності за практику є диференційований залік. 

 

7. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Оцінювання практики здійснюється за двома параметрами: підготовлений 

у визначені терміни звіт із дотриманням вимог щодо змісту і оформлення та 

захист практики. 



Розподіл балів вказаний в таблиці. 

Оформлення звіту з 

практики (оцінює 

керівник практики 

від кафедри) 

Оцінка захисту 

практики (оцінює 

керівник практики від 

кафедри) 

Сума 

до 50 до 50 до 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

A 90 – 100 відмінно 

зараховано 

B 81-89 
добре 

C 71-80 

D 61-70 
задовільно 

E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

F 

0-20 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

* кількість балів для оцінок «незадовільно» (FX i F) визначається Вченими 

радами факультетів (педагогічною радою коледжу). 
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