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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце практик в професійній підготовці здобувача вищої освіти 

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу підготовки 

фахівців у ЗВО і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних 

закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей 

економіки.  

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована 

на: 

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 

– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 

– самовдосконалення у професійній майстерності. 

Наскрізна програма практик складається на підставі освітньо-професійних 

програм, Закону України «Про освіту» (Прийнятий від 05.09.2017 р., набрання 

чинності 28.09.2017 р.), «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 8 квітня 

1993 р. №93», Положення «Про організацію освітнього процесу в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (затвердженого на 

засіданні вченої ради 28 квітня 2015 року, протокол №10), Положення «Про 

організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини» (денної та заочної форм навчання) (затвердженого на 

засіданні вченої ради 19 грудня 2018 року, протокол №7). 

Програма розрахована на здобувачів початкового рівня: «молодший 

бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент».  

Основна мета наскрізної програми полягає у чіткому плануванні та 

регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практик протягом того 

періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.  

 

1.2. Мета практичної підготовки  

Оволодіння студентами сучасними методами, формами організації їх 

майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладах вищої 

освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

1.3.  Завдання практичної підготовки 

 вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та 

принципів їх функціонування; 

 отримання навиків використовувати теоретичні знання на практиці та 

робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності підприємств, 

установ, організацій; 

 апробація наукових досліджень, проведених під час навчання у ЗВО у 

відповідних сферах господарювання; 
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 отримання досвіду роботи на підприємствах; 

 визначення майбутніх перспектив своєї професійної діяльності. 

1.4. Компетентності здобувача вищої освіти 

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних 

і професійних навичок і застосування у реальних умовах теоретичних знань, 

отриманих під час вивчення дисциплін з циклів загальної та професійної 

підготовки за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Освітня програма підготовки здобувачів початкового рівня за 

спеціальністю 073 Менеджмент передбачає набуття таких фахових 

компетентностей: 

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

3. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту.  

4. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

5. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

 

II. Види та терміни проходження практик 

Навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти початкового 

рівня за спеціальністю 073 Менеджмент передбачаються вказані види практик 

(Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Форма 

навчання 

Курс Вид практики Форма контролю 

денна 1 Навчальна практика залік 

2 Виробнича практика залік 

заочна 1 Навчальна практика залік 

2 Виробнича практика залік 

 

Тривалість кожного з видів практики регламентується відповідним 

графіком навчального процесу. 

 

III. Бази проведення практик 

Практика здобувачів вищої освіти університету проводиться в установах, 

які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також вимогам освітніх 

програм 

Усі види наскрізної практичної підготовки студентів зі спеціальності 

073 «Менеджмент» проводяться на підприємствах (організаціях) виробничої та 

невиробничої сфер, які відповідають вимогам програм практики. 

Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються 
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університетом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, заявками 

підприємств, організацій, власним вибором місця практики студентами. За 

відсутності договору на проведення практики студент може проходити практику 

на підприємстві, якщо університетом буде отримано клопотання з проханням 

направити його саме на це підприємство в терміни практики.  

Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази 

практики, повинні відповідати таким вимогам:  

- наявність структур, що відповідають спеціальностям або спеціалізаціям, 

за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті;  

- забезпечення кваліфікованого керівництва практикою здобувачів вищої 

освіти; - 

 надання здобувачам вищої освіти на час практики можливості працювати 

на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі практики (за наявності 

відповідних вакансій);  

- надання здобувачам вищої освіти права користуватися документацією, 

необхідною для виконання програми практики, з урахуванням політики 

конфіденційності підприємства;  

- можливість наступного працевлаштування випускників Університету (на 

загальних підставах при наявності вакансій). 

При підготовці спеціалістів за цільовими договорами з підприємствами 

(організаціями), бази практики передбачаються в цих договорах. В тих випадках, 

коли підготовка спеціалістів здійснюється за заявами фізичних осіб, бази 

практики забезпечуються інститутом або цими особами, що визначаються 

умовами договору.  

IV. Організація практики 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики на 

кафедрі маркетингу, менеджменту та управління бізнесом покладається на 

гаранта освітньої програми, завідувача кафедри, групового керівника. 

Навчально-методичне керівництво і проведення окремих видів практики, а 

також зв'язок із базами практик контролює гарант освітньої програми. 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою 

здійснюється викладачами кафедри.  

Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від 

кафедри оформлюється наказом ректора університету. 

Керівництво практикою студентів здійснюється двосторонньо: 

керівником від Університету та керівником від бази практики. Визначення 

базового підприємства здійснюється керівництвом Університету відповідно до 

змісту, завдань практики на основі прямих договорів із підприємствами, 

організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і 

форм власності. За місцем розташування бази практики можуть бути виїзними 

або проводитись у межах міста. 

Студенти можуть самостійно, з дозволу керівника практики від кафедри, 

підбирати для себе місце проходження практики.  

Керівник практики від кафедри несе відповідальність за:  

– готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття 

студентів-практикантів підготовчі заходи;  
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– розробку тематики індивідуальних завдань та узгоджує їх з керівником 

практики від підприємства (організації, установи) з урахуванням особливостей 

місця практики;  

– проведення зі студентами інструктажу з охорони праці і техніки 

безпеки із записом його в Журнал реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності студентів;  

– надання студентам необхідних документів (направлення, програму, 

календарний план, методичні рекомендації щодо оформлення звітної 

документації тощо);  

– своєчасне прибуття студентів до місць практики;  

– ознайомлення студентів з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи та організації;  

– виконання контрольних заходів у ході виконання програми практики та 

строками її проведення;  

– забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів під час 

проходження практики та виконання студентами правил внутрішнього 

трудового розпорядку;  

– приймання захисту звітів студентів про практику у складі комісії, на 

підставі чого атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;  

– загальне керівництво програмою практики;  

– готовність та подачу письмового звіт про проведення та результати 

практики завідувачу кафедри. 

Основними обов’язками керівників практики від підприємства об’єкту 

практики є:  

– організація робочого місця і створення необхідних 

організаційно-технічних умов для проходження практики;  

– забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, 

бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними  та  

іншими матеріалами з питань, аналізу і планування господарської діяльності 

підприємства тощо; 

– залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі 

структурного підрозділу – місця практики (комерційного та інших відділів); 

– здійснення контролю за виконання як окремих завдань, так і програми 

практики в цілому; 

– наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити 

письмовий звіт студента, підготувати відгук щодо підсумків проходження 

практики студентом. 

Студент, що проходить практику в конкретному підприємства, відповідає 

за:  

– до початку практики одержати від керівника практики від навчального 

закладу направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, 

щоденник практик, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення 

всіх необхідних документів;  

– своєчасно прибути на базу практики, повернути повідомлення про 

прибуття на базу практики до Університету у триденний термін після початку 

практики;  
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– ознайомитись з робочою програмою практики та виконувати всі 

завдання, передбачені програмою;  

– розробити та затвердити у керівника практики індивідуальний план 

проходження практики;  

– пройти інструктаж з правил охорони праці і техніки безпеки, 

поставивши підпис у Журналі реєстрація інструктажів з питань охорони праці, 

та суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки;  

– вивчити правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

установи та організації, відповідально їх виконувати;  

– нести відповідальність за виконану роботу на базі практики;  

– підготувати, відповідно до вимог робочої програми практики, звітну 

документацію та у визначений термін надати керівнику практики;  

– своєчасно скласти залік з практики 

V. Підведення підсумків практики 

На кафедрі маркетингу, менеджменту та управління бізнесом під час 

проходження практики студентами використовується система поточного та 

підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми практики.  

Робота студентів контролюється керівниками практики від підприємства та 

кафедри.  

Керівники проводять контроль за відвідуванням студентами баз практики, 

дотриманням ними режиму роботи, а також проходження практики відповідно до 

встановленого графіку, що фіксується студентами в щоденниках з практики та 

підтверджується підписом керівника практики від підприємства кожен день. 

Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також 

підсумковий звіт з практики. 

Звіт про практику здається на кафедру протягом трьох днів після 

повернення студента з практики.  

Захист з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з 

двох-трьох осіб за участю викладача – керівника практики від інституту.  

 

                                  Зміст практик за видами 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 

6.1.1. Мета практики 

Закріплення теоретичних знань про методи та основні завдання вивчення 

ринку та орієнтації на потреби споживачів, способи досягнення необхідного 

рівня задоволення потреб через використання інструментів маркетингу, 

формування товарної та цінової політики підприємства, розробку комплексу 

просування продукції. 

 

6.1.2. Завдання практики 

Відповідно до мети визначено такі завдання практики: 

– опанування основних понять і категорій маркетингової діяльності 

підприємництва;  
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– набуття практичних навичок використання базових інструментів 

здійснення маркетингової діяльності;  

– набуття практичних навичок проведення сегментування ринку та вибору 

цільових сегментів;  

– опанування основних етапів розроблення комплексу маркетингових 

заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик;  

– вивчення основних умов стратегічного планування, впровадження та 

контролю програм маркетингу. 

 

6.1.3. Зміст діяльності здобувачів вищої освіти 

Навчальна практика є практикою професійного спрямування, а саме – 

основою уявлення про майбутню професію, вивчення професійних функцій 

майбутніх бухгалтерів у різних сферах економічної діяльності. 

Студенти в процесі проходження навчальної практики ознайомлюються з 

організаційною структурою, особливостями функціонування та 

нормативно-правовою базою організації, де проводиться практика, які 

відображаються у формах, меті, засобах, методах організації діяльності, 

професійних цінностях, традиціях тощо. 

Студенти, що проходять практику зобов’язані до початку практики 

одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення 

всіх необхідних документів; своєчасно прибути на базу практики; вивчити й 

суворо дотримуватися правил охорони праці й техніки безпеки; у повному обсязі 

виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, а також вказівки 

керівників від кафедри та від бази практики; заповнювати документацію щодо 

проходження практики на відповідному рівні та забезпечувати її доступність для 

перевірки в будь-який час; нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно 

підготувати звіт про виконання програми практики. 

Практика повинна проходити згідно з програмою та 

календарно-тематичним планом під керівництвом керівників від бази практики 

та університету. Кожен день на практиці ведеться щоденник, в якому записується 

послідовність виконаних робіт. Робота повинна виконуватися студентом 

переважно самостійно. Кожну операцію потрібно прослідкувати від початку 

виникнення та до її завершення. 

Перелік питань, необхідних для опрацювання студентом-практикантом, 

також орієнтовний розподіл часу визначається у тематичних планах, що 

розробляються відповідно до особливостей діяльності окремої бази практики. 

 

6.1.4. Форми звітності здобувачів вищої освіти про практику 

Після закінчення терміну навчальної практики, студенти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання. Звіт має відображати 

результати теоретичної та практичної діяльності студента впродовж навчальної 

практики. Звіт про проходження практики оформлюється кожним студентом 

окремо з такими структурними елементами: 

- титульний аркуш; 

- вступ (містить об’єкт, предмет, завдання і мету практики); 
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- оформлений щоденник практики; 

- індивідуальний план-графік навчальної практики; 

- звіт з практики; 

- характеристика. 

 

6.1.5. Норми/Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під 

час практики 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 

100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

 

1. Шкала оцінювання 

За шкалою 

ЕСТS 

За національною шкалою Кількість 

балів прописом цифрою 

А Відмінно 5 90-100 

В Дуже добре 4 82-89 

С Добре 4 75-81 

D Посередньо 3 69-74 

Е Задовільно 3 60-68 

          FХ Незадовільно 2 35-59 

F Незадовільно 2 1-34 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики 

 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота 

за програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; 
практикант проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час 

виконання різних видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній 
діяльності сучасні технології і нові інформаційні засоби, користується 
повагою та авторитетом серед колективу бази практики, методистів, 

керівників практики; здав у визначений термін документацію, оформлену на 
високому рівні. 

82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота 
за програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому 
рівні; були допущені незначні помилки у період проходження практики, але 
були самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 
відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження 
практики; подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 
програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 
незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 
самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 
дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках 
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роботи, одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, 
керівника; подав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні 
доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника практики. 

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота 
за програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої 
освіти проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 
самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності 
практиканта у період проходження практики одержала позитивні відгуки; із 
невеликим запізнення подав документацію. 

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в 

тому випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень. 

35 – 59 балів – FХ («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на 

низькому професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням 

теоретичного матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав 

негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за 

практику, але за певних умов може повторно пройти практику і отримати 

позитивну оцінку. Подав документацію з великим запізненням, допустив 

значні помилки в її оформленні. 

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

6.2.1. Мета практики 

Оволодіння студентами сучасними методами, формами організації у галузі 

їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладах вищої 

освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

 

6.2.2. Завдання практики 

Відповідно до мети визначено такі завдання практики: 

 отримання практичного досвіду роботи на підприємствах у якості 

менеджерів;  

 формування уявлення у студентів основних принципів організації 

діяльності підприємств;  
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 опанування студентами організаційно-технологічних процесів 

менеджменту на підприємстві;  

 набуття студентами професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на 

підприємствах під час виконання ключових управлінських функцій. 

  

6.2.3. Зміст діяльності здобувачів вищої освіти 

Під час проходження виробничої практики, студенти практиканти повинні 

ознайомитися зі статутом підприємства, нормативно – правовими документами, 

що регламентують діяльність підприємства, формою власності, видами 

діяльності, організаційною структурою, посадовими інструкціями, розподілом 

обов’язків між працівниками, специфікою діяльності різних служб та відділків 

підприємства, фінансовою звітністю, результатами господарської діяльності 

підприємства та робити висновки щодо діяльності підприємства. Особливу увагу 

студенти повинні приділити аналізу та вивченню інформаційних матеріалів, 

пов’язаних із виконанням індивідуального завдання. 

Проходження виробничої практики та написання звіту з практики повинно 

виконувати основні цілі, досягнення яких є необхідним для результативності 

навчального процесу майбутніх менеджерів:  

- вивчення практичного досвіду діяльності підприємств у сфері 

менеджменту;  

- оволодіння навичками майбутньої професії;  

- вміння отримувати та аналізувати необхідну інформацію за обраною 

темою дослідження;  

- вміння формувати конструктивні висновки та робити пропозиції на 

підставі проведених досліджень щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства за різними напрямами діяльності підприємства у сфері 

менеджменту. 

За підсумками проходження виробничої практики , студенти повинні 

виконати, оформити та здати на кафедру звіт з проходження практики, який є 

результативною формою практики. 

В період проходження практики студентам слід суворо дотримуватись 

прийнятих на підприємстві, установі, організації правил охорони праці і 

протипожежної безпеки з обов'язковим проходженням ними інструктажів 

(вступного і на кожному конкретному місці праці). 

 

6.2.4. Форми звітності здобувачів вищої освіти про практику 

Після закінчення терміну виробничої практики, студенти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання.  

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. 

Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної 

роботи практиканта. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, 

навчальних посібниках і лекціях, не допускається. 

Звіт про виконану роботу практикант складає у відповідній послідовності 

за розділами, що передбачені змістом практики. 
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У звіті мають бути наведені стислі описи з посиланням на копії відповідних 

документів. Студент повинен викласти аналіз зібраних аналітичних матеріалів, 

які знаходять своє відображення у розрахунках, статистичних таблицях, 

графіках, діаграмах. До звіту додаються копії документів про виконану роботу.  

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує керівник бази 

практики. Звіт завіряється печаткою установи – бази практики. 

Вибуваючи з бази практики, потрібно зробити відмітку у щоденнику з 

практики. 

Після повернення з практики, необхідно надати викладачу звіт, до якого 

додається: 

– індивідуальний план-графік; 

– характеристика; 

– щоденник. 

За представленим звітом комісія проводить із студентами співбесіду, 

перевіряє правильність складання звіту та виставляє оцінку за практику з 

урахуванням відповідей на запитання. 

Основна частина звіту складається з двох частин: теоретичної та 

розрахунково-аналітичної.  

Теоретична частина повинна вміщувати характеристику об’єкта практики, 

коротку історію розвитку підприємства, характеристику основної продукції, 

його організаційну структуру, аналіз нормативно-інструктивної бази, що 

регулює діяльність установи, та викладення методик і пояснень до них, опис 

особливостей діяльності підприємства (організації). Структура теоретичної 

частини повинна складатися з двох-трьох пунктів.  

Розрахунково-аналітична частина звіту повинна складатися з трьох- 

чотирьох пунктів і вміщувати заповнені первинні та зведені фінансові 

документи, таблиці, схеми, відповідні фінансові розрахунки; аналіз та оцінку 

економічних і фінансових показників діяльності та аналіз маркетингової 

діяльності підприємства (організації). Студент може посилатися на первинні та 

зведені документи, нормативно-інструктивні матеріали при викладенні методик, 

але не допускається у звіті їх прямий переказ.  

Висновки містять короткі узагальнення викладеного та оцінку отриманих 

результатів розрахунково-аналітичної роботи у звіті матеріалу. 
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6.2.5. Норми/Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під 

час практики 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 

100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

 

1. Шкала оцінювання 
За шкалою 

ЕСТS 
За національною шкалою Кількість 

балів 
прописом цифрою 

А Відмінно 5 90-100 

В Дуже добре 4 82-89 

С Добре 4 75-81 

D Посередньо 3 69-74 

Е Задовільно 3 60-68 

          FХ Незадовільно 2 35-59 

F Незадовільно 2 1-34 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики 

 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота 

за програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; 
практикант проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час 

виконання різних видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній 
діяльності сучасні технології і нові інформаційні засоби, користується 

повагою та авторитетом серед колективу бази практики, методистів, 
керівників практики; здав у визначений термін документацію, оформлену на 

високому рівні. 

82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота 
за програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому 
рівні; були допущені незначні помилки у період проходження практики, але 
були самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 
відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження 
практики; подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 
програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 
незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 
самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 
дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках 
роботи, одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, 
керівника; подав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні 
доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника практики. 

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота 
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за програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої 
освіти проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 
самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності 
практиканта у період проходження практики одержала позитивні відгуки; із 
невеликим запізнення подав документацію. 

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в 

тому випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень. 

35 – 59 балів – FХ («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на 

низькому професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням 

теоретичного матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав 

негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за 

практику, але за певних умов може повторно пройти практику і отримати 

позитивну оцінку. Подав документацію з великим запізненням, допустив 

значні помилки в її оформленні. 

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 

 


