


Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

Шифр 

спеціальності 
081 

«Право», 

«Будівельне та містобуівне право» 

Сторінка 

1 з 4 

2. ПРН7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

СК1 

4. ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного і всебічного встановлення певних 

обставин. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

ЗК9 

СК7 

СК8 

СК10 

7. ПРН15. Вільно використовувати для професійної 

діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

ЗК9 

СК7 

СК8 

СК10 

8. ПРН16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

СК7 

СК8 

СК10 

9. ПРН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок 

у виконання завдань групи. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК9 

ЗК10 

СК10 

10. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК10 

СК1 

СК7 

СК8 

СК10 

11. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів та 

норм фундаментальних галузей права. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК7 

СК8 

СК10 
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 ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК10 

СК7 

СК8 

СК10 

 ДПРН1. Знати механізм нормативної санкційності 

відносно правопорушень будівельного законодавства 

та нормативів містопланування. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК10 

СК1 

СК7 

СК8 

 ДПРН2. Знати правові механізми реалізації владних 

рішень органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері містопланування та 

містобудування. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

СК7 

СК8 

 ДПРН3. Знати основи контрольно-наглядової 

діяльності компетентних органів у сфері будівництва. 

Виконання 

завдань керівника 

бази практики, 

звіт про практику, 

захист звіту 

Інструктажі,  

Консультації 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

СК7 

СК8 

14) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

- - -  90 залік 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження:  

 

15) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

 

ЗМІСТ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ З УРАХУВАННЯМ МІСЦЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

  

Студенти проходять ознайомчу практику, як правило, в Юридичній клініці КНУБА «Правовий захист».  

Зміст практики в юридичній клініці КНУБА 

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з: 

- організаційно-правовими основами діяльності юридичної клініки, підставами надання правової 

допомоги, підпорядкування та взаємодії юридичної клініки з іншими структурними підрозділами університету; 

- практикою застосування норм чинного законодавства; 

- організацією обліку й зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтриманням їх у 

актуальному стані, проведенням інформаційно-довідникової роботи з питань законодавства; 

- практикою здійснення методичного та організаційного керівництва правовою роботою; 

- зі справами, які веде юридична клініка, брати участь в їх обговоренні; 

- практикою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини з усіх галузей 

права окрім кримінального та кримінально-процесуального права відповідно до чинного законодавства України; 

- наслідками розгляду судових справ, практикою виконання договорів (контрактів), розробкою зразків 

юридичних документів; 

- з особливостями використання у правозастосовчій діяльності науково-технічних засобів, комп’ютерної 

техніки;  
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- з практичними навичками правильного складання юридичних документів;  

- з умінням правильно аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну 

оцінку і приймати рішення згідно із діючим законодавством; 

- практикою застосування норм трудового та іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси 

працівників; 

- користуватися бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки. 

Вивчити: 

- практику застосування законодавства, взяти участь у проведенні аналізу причин виникнення конфліктних 

ситуацій; 

- практику організації та забезпечення правильного розуміння актів законодавства, інших нормативних 

актів; 

- порядок перевірки відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних актів; 

- особливості виконання обов’язків посадових осіб, розширення свого уявлення з професійної культури та 

етики юриста; 

- алгоритм юридичних дій, зокрема: надання юридичних консультацій, усних і письмових довідок щодо 

законодавства; здійснення представництва в суді інтересів фізичних осіб; здійснення представництва в суді 

інтересів юридичних осіб; дії правозахисника на етапі досудового розслідування. 

Взяти участь: 

- у теоретичних заняттях, семінарах, тренінгах, інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної 

клініки;  

- в організації та проведенні семінарів, занять щодо навчання слухачів юридичної клініки та студентів зі 

спеціальності права; 

- у здійсненні тлумачення закону і його застосування, спираючись на теоретичні знання, одержані при 

вивченні загально-юридичних та спеціальних навчальних дисциплін; 

- у засіданнях, нарадах, які проводяться в юридичній клініці – у разі розгляду на них питань щодо 

практики застосування законодавства. 

Також традиційними формами проходження практики в юридичній клініці є проведення майстер-класів юристами, 

які працюють в інших навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фахівцями-

практиками (провідних адвокатів, нотаріусів тощо), а також проведення екскурсій до органів влади, юридичних 

компаній тощо. 

*** 

 

За власної ініціативи та за погодженням з керівником практики, деканатом ФУПП та кафедрою 

політичних наук і права студенти можуть проходити ознайомчу практику за місцем роботи (студенти заочної 

форми навчання) або в інших підприємствах, установах та організаціях, якщо вони мають безпосереднє 

відношення до правознавчої або правореалізаційної діяльності, наприклад, в місцевих органах виконавчої влади, 

органах місцевого самоврядування, юридичних фірмах, нотаріальних конторах або у приватного нотаріуса тощо. 

В цьому випадку зміст практики матиме такі особливості. 

Зміст практики в місцевій державній адміністрації 

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з питаннями відання місцевої державної 

адміністрації щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціально-

економічного розвитку відповідних територій; соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної 

плати. 

Також студент повинен ознайомитися з порядком формування та компетенцією місцевих державних 

адміністрацій; структурою, організацією та порядком їх діяльності; регулюванням організаційно-процедурних 

питань діяльності; організацією роботи структурних підрозділів місцевої державної адміністрації; практикою 

роботи юридичної служби; практикою взаємодії державної адміністрації та органів місцевого самоврядування; 

загальними питаннями щодо організації діяльності районного центру зайнятості, з практикою реєстрації, 

перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу і безробітних, виплати допомоги по безробіттю; 

загальними питаннями щодо організації діяльності районного відділу освіти, його структурою, основними 

завданнями, компетенцією; роботою по охороні прав і законних інтересів неповнолітніх тощо. 

Вивчити: порядок організації державної службової діяльності та управління нею в районній державній 

адміністрації; службову ієрархією та компетенцію державних службовців різних рівнів; зміст основних положень 

про структурні підрозділи та основних посадових інструкцій; процедуру організації та контролю за виконавчою 

дисципліною; процедуру оцінки діяльності державних службовців; процедуру інформаційного та організаційно-

технічного забезпечення державних службовців; порядок вступу на державну службу та формування резерву 

кадрів на заміщення вакантних посад; практику та порядок призначення на посади державної служби; порядок 

присудження категорій і рангів державним службовцям; організацію та порядок проведення атестації державних 

службовців;  умови і порядок припинення державної служби. 
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Зміст практики в органах місцевого самоврядування 

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з функціями і повноваженнями органів місцевого 

самоврядування; порядком розподілу повноважень між державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування; порядком взаємодії місцевої влади та населення; структурою органів місцевого самоврядування; 

принципами формування підрозділів органів місцевого самоврядування; економічною та фінансовою базою 

органів місцевого самоврядування та порядком її формування. 

Вивчити порядок: формування територіальних громад як основи місцевого самоврядування; діяльності районних 

рад, їх утворення, структуру, повноваження та форми діяльності. 

 

Зміст практики в державній нотаріальній конторі чи у приватного нотаріуса 

Під час проходження практики в державній нотаріальній конторі чи у приватного нотаріуса студент 

повинен ознайомитися з: законодавством щодо вчинення нотаріальних дій та іншими нормативно-виробничими 

актами, які регулюють діяльність державних і приватних нотаріусів; організацією роботи державної нотаріальної 

контори чи приватного нотаріуса; організацією прийому громадян у державній нотаріальній конторі чи у 

приватного нотаріуса; вимогами щодо ведення нотаріальних реєстрів; правами й обов'язками нотаріуса; порядком 

вчинення нотаріальних дій; порядком ведення державного нотаріального архіву; веденням діловодства; основними 

вимогами щодо фінансових документів та звітності нотаріусів; порядком правильної оцінки фактів, які 

потребують нотаріального посвідчення; порядком вчинення нотаріальних дій на дому, у лікарнях, у військових 

частинах тощо.  

Під час проходження практики у приватного нотаріуса, студент повинен чітко з’ясувати обсяг повноважень 

приватного нотаріуса стосовно вчинення нотаріальних дій, відмінність обсягу повноважень приватного нотаріуса 

від  обсягу повноважень державного нотаріуса. 

 

Зміст практики в юридичній службі та структурному 

підрозділі підприємства, установи, організації 

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з правовими й організаційними основами 

діяльності юридичної служби, підставами надання правової допомоги, підпорядкування та взаємодії юридичної 

служби з іншими структурними підрозділами; практикою застосування норм чинного законодавства; організацією 

обліку й зберігання текстів нормативних актів, підтриманням їх у контрольному стані, проведенням інформаційно-

довідникової роботи з питань законодавства; практикою здійснення методичного та організаційного керівництва 

правовою роботою; наслідками розгляду судових справ, практикою виконання договорів (контрактів), розробкою 

макетів процесуальних документів; практикою списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, 

непродуктивних витрат і надання правової оцінки фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску 

недоброякісної продукції, псування майна тощо; матеріалами про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок 

винних осіб. 

Вивчити: практику організації та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних 

актів; порядок перевірки відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються 

на підпис керівництва. 

Взяти участь: в організації та проведенні семінарів, занять щодо правових питань з працівниками; у розгляді 

матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, підготувати правові висновки за фактами виявлених 

правопорушень; у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в 

міністерстві, на підприємстві — у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства. 

 

Зміст практики в районному управлінні юстиції  

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з: організацією роботи з обліку та контролю за 

станом актів законодавства, нотаріальної та судової практики, наданням практичної допомоги місцевому суду й 

установам юстиції з цих питань, інформуванням Київського міського управління юстиції про стан обліку 

нормативних актів у районному управлінні юстиції, судах і установах юстиції; узагальненням роботи щодо 

виконання судових рішень; здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності 

ліцензійних умов щодо підприємницької діяльності, юридичної практики та судово-експертної діяльності; станом 

правової освіти та станом отримання правової інформації у Навчальних закладах, на підприємствах, в установах, 

організаціях, наданням необхідної допомоги в організації семінарів, конференцій, олімпіад і конкурсів з правових 

дисциплін; діяльністю місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо 

правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; перевіркою роботи підпорядкованих 

управлінню установ юстиції. 

Під час проходження практики студент повинен прийняти участь в: організації надання юридичних 

послуг населенню району з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб; 

організаційному забезпеченні та координації роботи установ нотаріату, реалізації основних завдань, визначених 

Міністерством юстиції України; забезпеченні діяльності державних органів реєстрації актів цивільного стану, 
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здійсненні контролю і заходів щодо поліпшення їх роботи; державній реєстрації нормативно-правових актів 

районної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підрозділів тощо. 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Після закінчення правової практики студенти подають керівнику практики від кафедри права пакет зі звітною 

документацією, який складається з наступних документів: 

1. письмовий звіт про виконання програми практики за схемою (Додаток 1); 

2. щоденник практики з відгуком (характеристикою) керівника від бази практики. 

 

Вимоги до складання й оформлення звітної документації студента-практиканта 

Звіт з ознайомчої практики повинен містити короткий і конкретний опис виконаної студентом особисто роботи. 

Зміст звіту з практики: 

1. Історія підприємства 

2. Характеристика та профіль діяльності підприємства. 

3. Організаційна структура. 

4. Детальний опис підрозділів, в яких студент проходив практику. 

5. Описання робіт, які виконував студент на робочому місці: 

 

Звіт про виконання програми Ознайомчої практики має містити аналіз проходження практики, відомості про 

виконання розділів її програми, висновки та пропозиції, зауваження і побажання студента щодо підсумків 

практики. Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. До звіту 

можуть додаватися зразки процесуальних та інших правових документів, складених студентом під час 

проходження практики, а також інші матеріали, зібрані під час практики. У звіті студент висвітлює спірні питання 

щодо застосування чинного законодавства, які виникали під час проходження практики. Звіт закінчується 

висновками та пропозиціями, в яких студент висловлює власну думку щодо можливостей вирішення зазначених 

вище спірних питань. У звіті не повинно бути дослівного переписування історії бази практики, а також 

розширеного цитування нормативних актів, але обов'язково вимагається посилання на них. 

Звіт оформляється на аркушах паперу формату А4 (надрукованих шрифтом 12-14 розміру з полуторним 

інтервалом або написаних від руки), обсягом 18-20 арк., підписується студентом, викладачем-керівником практики 

від кафедри та представляється до заліку.  

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. 

 

До звіту додається щоденник практики, в якому обов’язково: 

- заповнені всі сторінки; 

- внесені коротко (по днях) робочі записи проходження практики; 

- відгук, завірений підписом та печаткою керівника підприємства (характеристика на студента з оцінкою керівника 

практики від виробництва (бази практики), де вказуються терміни проходження практики та кількість 

відпрацьованих годин практики (або табель) (прогули без поважної причини не допускаються); 

- висновок викладача – керівника практики від кафедри. 

 

Відгук (характеристика) керівника від бази практики містить у собі аналіз основних особистих якостей студента, 

ставлення студента до виконуваної під час практики роботи (завдань), характеристику здатності практиканта до 

самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, та може містити оцінку діяльності студента під час практики, яку 

рекомендує виставити керівник від бази практики. 

Відгук (характеристика) керівника може заповнений від руки та завірений підписом та печаткою керівника 

підприємств у щоденнику (с. 6) так і надрукований на бланку від бази практики та завірений підписом і печаткою 

керівника підприємств. 

 

Всі вказані вище документи складаються студентом в одну папку та протягом встановленого терміну подаються 

керівнику від кафедри політичних наук і права. 
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Смокович М. І., Бевзенко В. М. Адміністративний процес України : теорія, практика : Підручник. Заг. ред. д. ю. н., 

проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Київ : ВД «Дакор», 2020. 1346 с. 

Сухонос В.В. Кримінальне право України. Загальна частина [текст]: підручник / В.В. Сухонос. Суми: 

Університетська книга, 2016. 375 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52439 

Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Алерта, 2014. 624 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112531/mod_resource/content/1/advokatura_fiolevskiy_2014.pdf (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Цивільне право України. Загальна частина: Підручник. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. К.: 

Юрінком-Інтер, 2017. 976 с.  

Цивільне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р. А. Майданика. К.: 

Юрінком-Інтер, 2017. 1176 с. 

 

Інформаційні ресурси 

Інтернет-сторінка освітньої компоненти «Ознайомча практика» на Освітньому  сайті КНУБА. URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3392. 

 

18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

Оцінка результатів Ознайомчої практики з фаху проводиться у вигляді диференційованого заліку. Оцінка 

роботи студента під час практики відбувається за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно». Ця оцінка вноситься до екзаменаційно-залікової відомості та до залікової книжки студента. 

При захисті поданих матеріалів про проходження практики оцінюється вміння орієнтуватись в системі чинного 

законодавства України; аналізувати зміст правових документів, з'ясувати для себе та роз'яснити іншим зміст 

закону; аргументовано висловлювати свою думку, користуватися юридичною літературою, складати тези, 

готувати короткі повідомлення; правильно користуватися юридичною термінологією; 

Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріалом, навички щодо розробки юридичних 

документів (накази, договори, угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення громадян тощо); 

використання знань, отриманих при вивченні юридичних і соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань 

(Навчальної, наукової, художньої літератури, матеріалів газет, журналів, радіо, телебачення); архітектоніка та 

логіка викладу звіту про практику (послідовність викладу матеріалу, виокремлення головного та суттєвого, 

доказовість, висновки, пропозиції й узагальнення, наявність та обсяг розроблених практикантом додатків до звіту). 

 

№ 

з/п 

 

Об'єкти контролю Кількість балів 

1.  Оцінка керівника від бази практики у відгуку 

(характеристиці)  

Від 0 до 50 балів 
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2.  Оцінка звіту про практику Від 0 до 50 балів 

 

Оцінка керівника від бази практики у відгуку (характеристиці) 

Керівник від бази практики у відгуку (характеристиці) виставляє студенту-практиканту оцінку з урахуванням: 

- відповідності складеної звітної документації студента до встановлених вимог щодо підготовки звіту про 

практику та правничої документації; 

- заслуховування звіту студента та обговорення характеристики його роботи наданої керівником від бази 

практики; 

- визначення попередньої оцінки за практику для кожного студента-практиканта та оцінки рівня підготовки всіх 

студентів взагалі. 

 

Оцінювання звіту про практику 

Підсумковий звіт оцінюється так: 

- структура звіту (0-10 балів); 

- оформлення звіту (0-10 балів); 

- зміст звіту (0-18 балів); 

- усний захист звіту (0-12 балів). 

 

Структура звіту Бали 

Структура звіту складена з додержанням усіх установлених вимог і містить усі необхідні елементи 10 

У цілому структура звіту побудована згідно з вимогами, однак вона не містить хоча б один 

обов'язковий елемент 
5 

Побудова структури звіту не відповідає встановленим вимогам (розподілу на розділи та інших 

обов'язкових елементів немає і матеріал подано загальним текстом без структуризації) 
0 

Оформлення звіту 

Звіт оформлено бездоганно з додержанням усіх установлених вимог 10 

У цілому звіт оформлено згідно з вимогами, але мають місце незначні порушення (незначні 

відхилення за обсягом звіту, порушення технічних вимог щодо розміру йолів, нумерації сторінок 

тощо) або по тексту зустрічаються окремі некоректні формулювання або орфографічні чи 

стилістичні помилки) 

5 

Наявні грубі порушення вимог щодо оформлення звіту або окремих його частин та (або) у тексті є 

значна кількість орфографічних чи стилістичних помилок 
0 

Зміст звіту 

Звіт у цілому та кожна його частина містять усю необхідну інформацію щодо процесу організації та 

результатів проходження переддипломної практики (реалізації індивідуальної програми практики та 

інших завдань, одержаних від керівників, для виконання на базах практики;; ефективності та 

корисності практики з погляду набутих навичок та вмінь, стан підготовленості зібраних матеріалів 

для бакалаврської дипломної роботи тощо) і охоплюють при цьому всі три етапи практики. 

Характеристика містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики. Можна зробити 

висновок, що програму практики виконано повністю і як належить 

18 

Звіт у цілому висвітлює необхідну інформацію, передбачену вимогами, охоплюють при цьому всі 

три етапи практики, містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики, однак наявні 

несуттєві зауваження. Зі змісту можна зробити висновок, що програму практики в основному 

виконано як належить 

14 

Звіт свідчить про виконання програми практики в цілому, переважно охоплює необхідну 

інформацію, однак вона подекуди є поверховою, висновки не містять належної аргументації. 

Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна. 

10 

Програму практики виконано на задовільному рівні та висвітлено у звіті, однак є певні неточності 

або немає певної важливої інформації або вона занадто поверхова, мають місце інші суттєві 

недоліки щодо змісту. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна 

6 

Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, не містить належної інформації про зміст, 

форму організації та контролю діяльності, здійснюваної під час проходження практики або окремої 

її частини, або містить грубі змістовні помилки, або негативну характеристику керівника від бази 

практики тощо і дозволяє зробити висновок про неналежне виконання програми переддипломної 

практики 

0 

Усний захист звіту 

Під час усного захисту студент демонструє тверді знання, вільно орієнтується у змісті поданого 

звіту та в програмі практики в цілому, чим підтверджує її виконання; надає впевнені правильні й 

аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики 

12 
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Під час усного захисту студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у змісті 

поданого звіту та в програмі практики, однак у відповідях на запитання допускаються окремі 

неточності 

6 

Під час усного захисту студент не дає задовільних відповідей по суті, абсолютно не орієнтується у 

програмі практики або її останній частині, або припускається грубих помилок, що дають змогу 

зробити висновок про невиконання або неналежне виконання відповідної програми практики або її 

частини, свідчать про відсутність реальних результатів переддипломної практики і засвоєних 

практичних навичок та вмінь (у такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і 

виставляється загальна негативна оцінка за практику) 

0 

 

У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо його змісту та оформлення (одержання 

менше, ніж 20 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання. 

За наявності негативного відзиву керівника від бази практики або від кафедри за будь-який з етапів практики або в 

цілому позитивна оцінка практики є неможливою. 

У випадку, якщо студент не виконав програму практики хоча б по одному з етапів практики й одержав 0 балів за 

відповідний звіт, то бали, одержані за інші звіти, не враховуються, і виставляється загальна негативна оцінка за 

результатами проходження переддипломної практики. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

65-69 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного проходження практики 

не зараховано з можливістю 

повторного проходження практики 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним проходження практики 

не зараховано з обов’язковим 

повторним проходження практики 

 
 

19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Студент, який пропустив заняття з поважних причин, має продемонструвати керівнику практики від бази 

практики та керівнику практики документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив заняття, має відпрацювати його та продемонструвати конспект керівнику практики від 

бази практики. 

3. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

4. Студенту, який не виконав у повному обсязі робочу програму практики або отримав залікову оцінку "не 

зараховано" без поважних причин, може бути надано право на повторне проходження практики при виконанні 

умов, визначених деканатом. Студент, який востаннє за рішенням комісії отримав оцінку з практики 

"незадовільно", відраховується з університету за поданням декана факультету. 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

 

21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3392 

 

 

 
 


