
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ 

1. Рейтинг студента з переддипломної практики визначається за результатами складання 

заліку з практики. При розрахунку підсумкової оцінки враховуються всі види діяльності, 

визначені індивідуальним завданням та календарним графіком, обсяг та якість 

підготованого звіту з практики, робота студента протягом всього терміну практики та 

оцінка виконаної роботи керівником практики від підприємства або дипломним 

керівником. 

2. Критерії нарахування балів 

2.1. Звіт з практики оцінюється у 40 балів: 

– «відмінно» – звіт з практики розкриває не менше 90 % поставленого індивідуального 

завдання, матеріал висвітлений послідовно, інформація чітко структурована, 

докладно описана робота, виконана студентом особисто, звіт містить посилання на всі 

використані джерела та оформлений з дотриманням вимог нормативних документів, 

графічні матеріали виконані якісно та з дотриманням стандартів – 35...40 балів; 

– «добре» – звіт з практики розкриває не менше 75 % поставленого індивідуального 

завдання, є незначні недоліки оформлення – 30...34 бали; 

– «задовільно» – звіт розкриває не менше 60% поставленого індивідуального завдання, 

виконаний з незначними помилками, є недоліки оформлення– 24...29 балів; 

– «незадовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів. 

 

2.2. Робота студента протягом терміну практики оцінюється у 20 балів: 

– «відмінно» – виконання всіх поставлених завдань відображене у щоденнику з 

практики, всі завдання виконані вчасно та у повному обсязі, студент регулярно та 

вчасно звітував перед керівником практики про виконання поставлених завдань – 

18...20 балів; 

– «добре» – поставлені завдання виконувались протягом всього строку практики 

переважно вчасно, щоденник заповнений з незначними недоліками – 15...17 балів; 

– «задовільно» – є зауваження щодо дотримання календарного графіку або затримки у 

виконанні поставлених завдань, але завдання виконане у повному обсязі, щоденник 

має недоліки оформлення – 12...14 балів; 

– «незадовільно» – є суттєві зауваження щодо строків виконання окремих пунктів 

індивідуального завдання або всього завдання вцілому, якость оформлення 

щоденника є незадовільною – 0 балів. 

 

2.3. Оцінка роботи студента під час практики керівником практики від підприємства (бази 

практики) або дипломним керівником: 

– «відмінно» – студент за результатами проходження практики отримав  позитивний 

відгук – 35...40 балів; 



– «добре» – робота студента під час практики оцінена керівником практики від 

підприємства чи дипломним керівником добре або з незначними зауваженнями – 

15...17 балів; 

– «задовільно» – є зауваження щодо виконання поставленого індивідуального завдання 

зі сторони керівника практики від підприємства або дипломного керівника, робота 

визнана задовільною – 12...14 балів; 

– «незадовільно» – є суттєві зауваження щодо проходження практики або виконання 

індивідуального завдання зі сторони керівника практики від підприємства або 

дипломного керівника, робота визнана незадовільною – 0 балів. 

 

Підсумки проходження практики підбиваються комісією, яку призначає завідувач кафедри, 

відповідно до сумарного отриманого рейтингу підсумкова оцінка за практику 

перераховується відповідно до таблиці 1. 

Рейтингова оцінка з практики перераховується відповідно до таблиці: 

Таблиця 1. 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок 

Рейтингові бали, RD  Оцінка за університетською шкалою 

100 … 95 Відмінно 

94 … 85 Дуже добре 

84 … 75 Добре 

74 … 65 Задовільно 

64 … 60 Достатньо 

Менш ніж 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску  

до семестрового контролю 
Не допущено 

 


