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€истема менеджменц якост1.
|!рощама

Фзнайомчо] практики

1.3АгАльн1 положшнн'|

€тор. 4 1з 11

|!рощама ознайо}1чот црактики д]тя сцдент|в напря\ц 6.0601,02

''Арх|текг5ра'' 1нстттцц аеропорт|в ск]1адена на основ| навчашьного 11пану _ шРБ-
5 -6.060 1 0 2| | |,з€[тверд}(еного рекгором ун1версигегу 24.|2.201 | р.

|{рощама ознайомчот практики е основним навчально-методи!{ним

проход)!(ення

узаг€}льнк)вати

документом для студент|в-практикант|в та кер|вник!в практики.
3а навчальним планом напрямку''Арх|тектура'' трив€}л|сть ознайомчо]

шрактики ск.]1адае всього 81 години з них 54 годин |ндив|дуальна робота т 27
годин самост]йна.

1.1. Р11сце практики в систем1 профес1йно[ п1дготовки фах!вця.

[аъта прак]ика е теорети11но}о ! гщакгично}о осново!ов набутт| навик|в | в

ум!нн| оц|нтовати м|стобуд|в}у ситуац|то | доц|льн|сть по<.*т |тп:пос гртйом|в |

пртлщипБ, ((|Ф зад1лт| гщи форштуватшт| арх|текцрного середовища, а такох{
арх|текцрно-художн]х засоб|в, що забезпетулоть досяп1ент{'1 позитивнто(

результат|в, зощема рггмБ стлтлегр|!'-асгшлегр1!, конщаст|в, н}о€}нс|в, кольоров|о(
акцент|в, вттгвор|в декоративно-монумент€},!ьного мистецтва' та |нтде.

1.2. Б1домост! про базул практики.
фган|зацА та навч€]",1ьно-метод.1чне кер|вт*т1цво | вт.аконан1{я прощашги

ознайомчо| практики забезпенуе кафедра м|стобудування. !о кер1вництва
практико}о студент|в залунак)ться досв|днен| викладан| кафедри.

базото цтя ознйоштот пр€ктики е |нститри
9трЁ$цив|льс|льбуд, 1{и!вз1]двп, Ё$проекщеставрацй.

3ага-ттьну орган!зац|то практики та конщоль за !1проведенн'{м зд|йснтос
навч€}пьно-методичне управл|ння ун|верситету.

Фзнайошгча практика н€ш|ежить до навч€ш1ьних дисципл|н ] передбаиае п|д
час ]{ проведенття обов'язкову присупт|сть кер|вника в1д ун|верситету протягом
усього робоного дття ст}Аент|в.

1.3. !1л!, як1 повинен досягнути практикант п!д нас
практики.
Ёавчитись анал|зувати арх1тектурн| об'екти, самост1йто
досв1д реал|зованих проектних р|шлень, оц|нтовати ефекгтшйсть прийом|в та
засоб1в формуванття арх1тетсцрного середовища на конкретних прикладах.



€истема менед)кменц якост|.
|!рощама

Фзнайомчо| практики

см'1нАу
пп 12.01.01-01-2011

2. оРгАн!зАц|'| тА кш,Р!вництво пРАктики

2.1. 0рган1зац1йн! питання.

!о початку практики не мен1ш, н|х< за два ти)кн|' кер|вники практики

знайомлягь сцде}гг|в-пр€ктик'}нт1в з наказом ректора ун|верс}шец про проход)кенн'1

ознайом11о| практики, ]' прощамото | п|д п|дпис проводять |нсщуктак про порядок

проход}кенн'1 практики та з охорони прац|, щодо попередх(ення нещасних
випадк|в. 6цд.нтам нада1оться |ндив!дуальн: завданн'1 1 методичн|

рекомендац11.
€цдетггБ знйомлягь з т1ланом-щафйом црходкенн'{ пракг'дФ1.

|!орутпенття початку проходкенн'1 практики' встановленого нак€вом

ректора ун|верситету, категорично заборон'1сться. €цдентгт повинтт| у ново\ц
обсяз| виконувати вс| завдшш1я, передбанен| прощамок) практики, | вказ|вки ]|

кер|вник|в.

€цдешгашт пощ!бно надати ч|тс1 методр11{н| рекометцац|| про процес

прохошкенн'{ практики. €туАенти повинн|:

- вив11иш4 та дощ1дцв€шись пр€1вила з охорони пРшц;
_ нести в|дпов|дальн|сть за виконану роботу | пору1шення правил

с11иски

трудово| дисципл|ни;
_ сво€часно п|д0цвати зв|т за резу'ьт}п!]\&1 гтракг!дс4.

22. Фбов,язки кер1внипса практики в!д ун1верситету.
1(ер|втштк црактики при пфотовц! до проведенн'{ ознайоштчо] практики

зобов'язаний:
- ознайо\цу|тися з црощамо!о практики, вивчити необх!дну навч€].льно-

методичну документац|то та отримати в1д зав!дутоного кафедри вк€в!вки щодо
проведення практики;

- проконщол1овати п|дготовлен|сть баз практики та в)1{ити, за
необх|дн|стто, потр|бн| заходи щодо || п|дготовки;

- познайоутитиоя з| сцдентами-практикантами' заготовити
академ|чних щуп , вид|лити ко|у1андир|в груп;

- зд1йснити вс| орган|зац|йн| заходи перед початком практики:
ознайомити сцдент|в з прощамо}о практики, провести п|д розпис 1нсщукга;к з

охорони ща1ц, встановити частам|сце збору сцдеггг|в;
- видати сцдентам |ндив|дуальн| завдант{'1, методитн| рекомендац|!, тощо;

€тор. 5 |з 11

- про|нфорш!увати сцдент|в про систешту зв|тност1 з пракпатс*т, трийняц на
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см'|нАу
пп 12.01.01-01-2011

€цденти зобов'язан1:

ознайом|1шися 3 прощамото пр€}к!ики;

пройти йструкгак з охорони цращ пй особисттй п1д;ис;
скласти к€}лендарний план_щаф|к проходх{енн'{ пр актики ;

виконувати вк;в|вки кер!вника практики;

дотримув атись плащ/' п|дготовленого ! затверАженого кер|вником

систематично п|двищув ати св|й про фес|йний фаховий р|вень ;

п|дготувати зв|т про виконану роботу;
п|сля зак|нчення практики подати на кафеАР} зв|т про проходження

практики та захистити його.

3. зм|ст пРогРАш1и о3нАио1шт{о1 пРАктики.

3.1Р!ега практики:
йетото ознйомчо| цр.|к]ики е:

- вивченн'{ досвФ реал|зац|| концег]ту€}льн|[( полох{ень в пракгтлд!

буд1вництва;

€тор. 6 |з 11

кафедр|: под€}нн'{ викон€!н!}( |ндив|щгалтьних завд€}нь' тощо.
|[й час црведенн'{ пракг1.шс{ керБтпшу в!д унБерит9гу необх1дто:

вести табель сгуденп1ми цракг'.ш04;
конщол}овати виконання студентами правил внутр|тшнього розпорядку
баз практики;
надавати сцдентам необх!дл| консультац|| з питань проход)!(енн'| практики
та оформлення зв|ту;
подати зав|дувату кафедри у в|дпов|дност| щодо спец|ал|зац|| письмовий
зв|т про результати практики |з заува)кеннями | пропозтлд1шли щодо
пойгш::етлття }? оргшт1зац|| та проведенн'1' лссймае збер!татиоя на кафедр|.

2.3. Фбов'язки студент!в.

практики;

- ознайомлення в нацр! з головними пам'ятниками садово-паркового
мистецтва в м|ст| !(иев| таза ме)ками;

- ознйомленн'т з досвйом реконструкц|] та онов]тен}1'{ арх|текурного
середовища в конкретних умовах
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док),мента
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3.2. |оловне завдання ознайомчо! практики .

[оловним завданням ознйомчот щакп4к|4 е над€|н}у1 сцдентам зн€!нь по

створенн}о м|стобуд|внот котщегщ;т рзвггку м|ста, проблемапш.1 що виник€шоть

цри'11 ск]1ада1*1| та реал|зац1|. Бони ма}оть ужляти' яА
головн1 м|стобуд1вн| до1ументи, {Ё засо6у|

м|стобуд|вних завдань.

€цдеттла матоть усв|дотъшгшт на конщетному прик]1ад|, як створ}о1оться

м|стобуд|вн1 арх|тетсцрн| ансамбл| в конщетн|п( р{ов€1х |снутоио| забуАови та

н€] [вн|стто |сторико_арх1текцршо< пам|яток (папл'яток |стор||, археолоЁ!,

арх!тектури, культури); яким чином зд|йснтоеться реконструкц|я та

оновлення арх|текцрного середовища

Ёа практиц| оцденти вчаться оц|нтовати м|стобуд|в}у ситуац|то |

доцйьн!сть т!о( !1и 1нт:пос прийом|в | притпщп|в, що задйн| гщи форшувал*т|

щх|тетстурного середов1шца, а також арх!тектурно_художн|х засоб|в, що
забезпенутоть досягнення позитивн|[( резу]|ьтат|в, зощема ритм|в сгшлетр||-

асиметр|!, конщаст|в' н}оанс|в, кольоровтп( акцетгг|в, витвор|в декор€]т}1вно_

монументапьного мистецтв а) та |нп:е.

3.3. [1лан-граф!к практики.

при|{д[дд1 зак]1ада}оться в

!снуоть д!тя реа-гл1зац!|

€тор. 7 |з 11

]ч[ч #п Биди д1яльност| [одшпа

1ттдшфшьЁ с!|мост1ин1

1. Фзнайомлення 3 прощамо}о практики. 1 0

2. |[роведенття |нсщукта)ку з охорони прац|. 1 0

-
-). 9идачазавдання щодо вивчення арх|тектурних

пам'яток садово-паркового мистецтва.
1 0

4. Бивчення конкретних м|стобуд|вних розробок
|сгоргшсоарх|текуртпос пам'ягок садово.парковог0
мисте|щк} в йсц| (исв| та за мок€!ми (1!1ар|йсьтсш7 парц
боган1.цшй сад й..Фомйа, парки,,€оф|!вка",

,,Флександр||', лщт*тм.|ростшлетр та 1тпш.)

40 10

5. |{|дготування
прщтику.

та захист зв|ц про ознайомну 11 \7

Бсього: 54 27
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(Ф 03.02 _ 01)

€

АРку|ш ознАйомлшння з окумшнтом 
(Ф 03'02 -02)

.

5.АРку|п по!шиРвнн'{ докумшнтА

]\ъ
||!|{йъ

(уд"
передано

(п!дрозд1л)
Аата

видач| п.|.Б. отримувача |{1дпис
отримувача [{рим1тки

/ #в /.сй /рга . /^{за4аа-а а а.6 с-''(%-
{/

[{р1звище 1м'я по-батьков!
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1. Рейтингова система оц!нтовання (Рсо) п|дсумк1в практики с

нев|д'смно}о складово}о [| прощами.

2. йетого Рсо с визначення р!вня набутих студентом знань, ум!нь 1

навичок (компетенц|й) та якост! виконання ним, в1дпов|дно до прощами

практики, !ндив!ду€}льних завдань в балах за 100-бальното 1шка-,!о}о,

нац|онально}о ш!кшто}о та 1пк€|^пото Р€1$.
3. Р!тшення щодо методики розрахунку рейтингових оц|нок з ознайомчо|

практики та принцип|в ]х використання прийняте кафедрого з урахуванням
виА} та специф!ки практики.

4. 3м1ст практики структуровано у вигляд| одного модул}о у залежност!

в|д |] специф|нних особливостей (табл.1).

]аблиця 1

Фц|нговання окремих вид1в роботи студента п|д час
0знаи0ш1ч01 !! ики

]ю
пор.

3иди роб|т по модулях
1!1ах

к1льк|сть
бал|в

1 2 -,
_)

м одуль .]\ч 1 . Фзнайомлення пам'ягка]т&1 садово-парковог0 мистец{ва
1.1 Фзнайомлення з програмо}о практики, складання та

узгод)кення його з кер1вником план-щаф1щ {[

проходя{ення' отримання завдань, тощо

2

1.2 2

1.3 Фзнайомлення з базого практики 1

1.4 Бивчення конкретних м|стобул|вних розробок
1стортлсо-арх!те1(уршо( пам'яток садово-парковог0
мисте|щк| в м|сц| 1&ев1 та з€1ме)ками (Р1щйсьютй парк'
боган|.цшш? сад |м..Фом1н4 парки,,€оф|!вка", Флександ-

р|*', лартот м.1рост*тець та |шп.)

25

1.5 Ааписання реферату 30
\.6 Анал1з 1снутоного досв1ду формування

арх|текцрного середовища на основ| вивчення
л1тературних джерел

20

\.7 |1|дготовка та захист зв!ту (модульний контроль) 20
уёього 100

иомчо1



5. 1!1аксима-гтьн| величини рейтингових оц!нок за виконання окремих

вид|в роб!т у балах визначено з урахуванням значимост1 цих вид!в роб!т та

1нгших чинник|в.

6. й1н|мальн| та максим.!г1ьн| величини оц|нок у балах для ко>кно| оц!нки

за нац1он:ш1ьно}о 1пк.ш1о}о розрахову}оться за критер]ями вст5 в1дпов|дно до

рекомендованих вагових коеф|ц1снт|в (табл . 2,3).
|аблиця 2

Рекомендован| вагов| коеф|ц1снти для розрахунку
оц|нок за нац1он€|.пьного 1шк€|-по!о

Фц1нка
за нац1он€|"льною

1шкало}о

Рекоменд ований ваговий коеф!ц1снт оц1нки

й1н|мальний йаксимальний

Б|дм|нно 0,90 1,00

!обре 0,75 0,89

3адов!льно 0,60 0,74

Ёезадов!льно ментше 0,60

|а6лиця 3

Б1дпов|дн|сть рейтингових оц|нок за виконання окремих вид|в

роб|т в балах оц1нкам за нац1она.]1ьно}о 1пк€|"ло}о

Бивчення
конкретних
м|стобул|вних
розробок

Ёаписання
реферату

Бивчення
л!тературних
джерел

|{|дготовка
та захист
зв|ту

Фц|нка
за нац1о-
н,1льно}о
1шк€}ло}о

22.5-25 27-зо 18-20 18-20 Б|дм|нно

18.5-22.0 22.5-26.5 \5-17.5 \5-17.5 [обре
15- 18.5 \8-22 12-14.5 \2-14.5 3адов|льно



7. Рсо передбача€ заохочувальн1 (з| знаком "пл}ос") та гптрафн1 6али

(з! знаком "м|нус") заг€ш1ьного к1льк|ст}о не б1льтше 10.

3аохонувальн1 бали можуть нараховуватись студенту' наприклад' за

як!сне виконання в установлений терм|н |ндив1дуальних завдань (у тому числ|

- додаткових) тощо.

11_1трафн! ба;ти можуть нараховуватись студенту' наприклад' за

несвосчасне виконання 1ндив|дуальних завдань' пропуски робоних дн!в,

пору11]ення прийнятих на 6аз] практики правил внутр|гпнього розпорядйу,
техн1ки безпеки, протипоже>кно| безпеки та виробничо| сан|тар|| тощо.

8. |{1дсумкова рейтингова оц1нка з практики с екв|валентом

п|дсумково| семестрово! рейтингово| оц1нки.

Бона визначасться в 6а:тах, виходячи 1з 100-бально| тшкали, з наступним

перерахунком у оц!нки за нац|она-]1ьно}о 1пк.}по}о та 1пк€!пото Ё€1$ в|дпов|дно

до "1имчасового положення про рейтингову систему оц1нтовання", затверд-

женого наказом ректора в1д 15.06.2004]{у|22|од (табл. 4).

|аблиця 4

Б1дпов|дн|сть п|дсумкових рейтингових оц|нок з практики
у 6а;тахоц1нкам за нац|он€!_пьно!о 1шк€ш1о}о та 1пкапого Б€1$

Фц|нка
в балах

Фц|нка
за нац|онально}о

1пк{ш!о!о

Фц1нка за |пкш1о}о вст$

Фц1нка [1ояснення
2 1

-) 4
90-100 Бйм1нно А 3йм!нно

(в|дм|нне виконання роб|т
ли1ше з незначно:о к|льк|стто

помилок)
82-89 {обре в Ауэке добре

(р|вень виконання вище
середнього з к|лькома

помилками)
75*81 с !обре

(у загальному в1рне

виконання з певно}о к1льк|стто
сутт€вих помилок)

67 -74 3адов1льно } 3адов!льно
(непогане виконання, але з1

значно!о к1льк|стто недол1к1в)

б0_б6 - в [остатньо
(виконання задовольняс
м1н|мальним критер!ям)



а6л

9. [{|дсумкова рейтингова оц|нка з практики дор1вн}ос сум1 оц1нок за

виконання вс|х вид|в роб|т, передбачених програмо}о практики' модульнии

контроль, п|дготовку та захист зв1ту з практики.
10. Рсо 3 практики не передбачас оформлення в|домостей модульного

контрол}о. Аля оформлення п|дсумк!в практики обов'язковими с лит1]е

в|домост| семестрового конщол1о.
Р1одульний контроль, у залет<ност| в|д специф|ки практики' може

проводитися у вигляд| модульно| контрольно| роботи, сп|вбес|ди тощо'

1 1. |1|дсумкова рейтингова оц|нка 3 практики в ба;тах, за нац|она.]тьнок)

11|к€ш1о1о та за 1шк€ш1о!о вст5 заноситься до зал|ково-екзаменац|йно| в|домост|

семестрового контролк), навча.}тьно| картки та зал!ково! книхски студента.

|1риному, у зал|ково_екзаменац|йн|й в|домост! заповн}оеться ли1пе

*','"^' "|[|дсумкова семестрова рейтингова оц1нка" в 6алах, за

нац!онально}о 1шк€ш1о!о таза 1шк€]-по!о вст$ (.{одаток 2).

|2. [о зал1ково| кни)кки та навч€ш1ьно| картки студента п|дсумкова

рейтингова оц|нка з практики заноситься' наприклад' так: 96/Б!ёло./А,

8 5/! о б р е/Б, 7 7/! о б р е/€, 69 /3 шё о в./Р, 6 1 /3 а 0 о в -/Ё тощо.

13. |11дсумкова рейтингова оц|нка студента з практики враховуеться

при обнисленн! за встановлено}о процедурото його семестрового рейтингу,
призначенн| стипенд|] тощо.

|4. [{ересклада11ня позитивно| ш|дсумково! рейтингово| оц1нки з

практики з мето!о |[ п|двищення не дозволясться.
15. Бир1шлення ||итання щодо статусу студента, який не виконав

прощаму практики з тих чи |нгших причин' зд!йснтосться в установленому
порядку' в|дпов1дно до "|!оло>кення про порядок орган1зац|| та проведення

практик счлент1в"' затверА)кеного ректором ун|верситету 0 1 .03 .200 1 .

поодов}(ення т иц:4

Фц|нка
в балах

Фц|нка
за нац|онально!о

1пкалото

Фц1нка
за 1шкш1о1о вст$

8ц|нка |[ояснення

1 2
1
) 4

з5_59 }{езадов!льно гх }[езадов!льно
(з можлив1стто виконання окремих

вид|в роб|т та повторного
розгляду зв1ту)

| -з4 ш' [{езадов!льно
(з обов'язковим повним

повторним проходженням
практики)



нАщ онА ль|л,й Ав иц1 1аний унт в вР с итв т
!нститут аеропорт|в

1{афедра м|стобудування

€истема менед}кменту якост|

положв'ння

про рейтингову систему оц|нтовання знань та практичних навичок' здобутих
студентами п|д час проход)кення проектно| практики

[алузь знань: 0601 <Буд|вництво та арх1тектура)
Ё{апрямп1дготовки: 6$60102 <Арх|текцра>

(урс-4 €еместр_8

!кладан|: Ф.{емак|на Р.??':-
}Ф'Бовченко '%'-/

< 2?>> 2013 р.

<<'щ оз 2013 р.

[1оло>кення обговорене на зас|данн! кафедри м1стобудування
протокол ж, /{ в|д<< 1!> оз '2013 

р.

2*', оз

у3годжвно
Б.о. директора

'- о.9емак1на

20|3 р.

оэ 20 13 р.

[и!в 2013



[ндив|дуа]1ьнаробота - 108
€амост|йна робота - 54
!иференц|йований зал1к _ 6 семестр _ 1 модуль

[ана практика € теорети!тното 1 пракги.пто}о осново}о шб{ майбщн1х фах|вц1в
напря\ц 6-060|02 ''Арх1тект5ра'' в набутт| навик|в в област1 арх1текцрного

|нформац|йного забезпенення,
завданн'{' практична апробац1я

майбутнього фах!вця в ре€]"льних умовах

Рш,итинговА систш,мА оц|нповАння нАБутих
студшнтом знАнь тА вм!нь

Рейтингова система оц1нтованття (Р€Ф) п|дсумЁв пр€}ктики е нев!д,смното
ск]1адово1о 

.п 
прощами.

Р1етото Рсо е визначення р|вня набщтос сцдентом знань, ум|нь, н€ш.д|ок та
якост| викон€|нн'{ ним практистних, |ндав1дгалтьних завдань' в1дпов|дно до
прощами практики .

[{ротягом навч€ш1ьного ро1у розроблене кафедрото <<|[олох<ення про Р€Ф
п|дсумк|в науково-дослйно| практики>> зм|тшовати не мо)кна.

Р1тпенття щодо методики розрахунт9 рейгингових оц1нокР\'5Ро^)г|!\у Р€-Р11}1н! 0Бих оц1нок з проектно1
пр€!ктики та принцип1в !х використанняприин'|те кафедрото з урахуванн'тм вищ/ та
специф|ки практики.

|1рактинн! завдання, 1!Ф викону!оться студентами п1д нас проектно1
практики' ск]1а ца}оть один навч€цпьн ий мо ду ль.

Фц|нговання окремих вид1в завдань' що викон)доться студентами п1д тас
практики, зд|йснто}оться у ба;тахв1дпов|дно до табл.1

Р1аксима_гпьн1 величини рейтингових оц1нок за виконання окремих вид!в
роб1т у ба;тах визначено з урахуванням значимост1 цих вид!в роб1т та |нтших
чинник|в.

3агальна

9сього годин -162

характеристика шроектна практики

проектування 1 його
вир|тшувати проектн|

ум1нн1 самост1йно
знань та вм|нь



]\ъ

п|п

1|[о ёул ь.А@1 <<Фзнайомлення з процесом п!дготовки арх!тефр""-
проепсг1в та струпстрою проектних орган1зац1б>.

[4аксимальна
3иди роб|т по модул}о | кйьк1сть

!|г
! 0€ш1в

1. Фзнайомлення з{рограмо1о практики. 2
2. |{роведення |нструктажу з охорони прац1. 2

_̂). Фзнайомлення з м|сцем проходження практики. {
!

4.
3' ясувати структури проектно! устано ви т а роботи !!
п!дрозд|л1в.

5.
Фзнайомлення з проектом' в розробц| якого практикант
повинен пр ийняти г{асть.

10

6. Фзнайомленн'1з конщетним проектним завдан}{'{м. 10
7. Биконанття еск1з|в до творчих завдань, еск|з|в креслень. 10
8. Фформлення проектних розробок. з0
9. |[|дготовка та зщист зв|ц з проектно| практики. \2

усього 100

Ф ц1н ло в ан ня о кр е]'| с,ос в ш0 ]в пр ак!п шч н шх з а в 0 а н ь

\аблитдя \

Биконаний вид навч€ш1ьно? роботи зараховусться студенту, якщо в1н
одержав за нього позитивну оц|нку за нац|он€ш1ьно!о 1пк€!"ло}о в|дпов|дно до
та6л.2.

-{кщо студент виконав та захистив завдання буд1вельно-технолог1чно|
практики поза встановлений терм|н з неповажних причин, то максим€!"пьна
величина рейтингово| оц|нки в ба;тах, яку мо}ке ощимати студент за
результатами захисту' змен1пусться на один - два ба;ти у пор|втлянн| з
наведеното у та6л.2.

111трафн| ба;ти мо)куть нараховуватись студенту, наприк.]|ад' за
несвоечасне виконання |ндив1дуальних завдань' пропуски робоиих дн1в,
пору1шення прийнятих на 6аз| практики правил внутр1тпнього розпорядку,
правил охорони прац|, протипо)ке>кно| безпеки та виробничо| сан|тар1| тощо.

3ахист зв1ту зд1йснтосться в ком1с|?, ящ очолтое кер1вник практики в1д

ун1верситету.
1{онщольна модульна рейтингова оц1нка визначасться (в балах та за

нац|онально}о тшкалото) за результатами п|дготовки та захисту зв|ту 1

зд1йснгоеться-1а табл.2.



Бивчення
структури
проектно|
установи

Биконання
проектних
розробок

Фзнайомлення
з проектом

|{1дготовка та
захист зв1ту з
практики

Фц1нка за
нац1она.гтьното

1пк€ш!ок)

20-2з 27-з0 9-10 [\-12 Б|дм|нно
\1-20 22-26 7-9 9-10 Аобре
\4-17 \8-22 6-7 6-8 3адов|льно

йентпе 17 ]!1ентше 18 йентше 6 йентше 6 Ёезадов!льно

Б]йпов1ён]супь рей!пшн?овшх оц|нок 3а вшконання окре]}|шх вшё1в роб!*п
у ба;тах оц1нкало за нац1она.|.ьною 

'!'ка.|'о!о |аблиця 2

Бона визначасться в балах, виходячи 1з 100-бально] ш:кали' з наступним
перерахунком у оц|нки за нац|онально}о 11|к€ш1о1о та 1шк€ш1ою вст$
в1дпов1дно до <<1имчасового полох{ення про рейтингову систему
оц1нтовання>>, затверд)кеного нак€вом ректора в|д \5.06.2004 !'Ф122|од
(табл. 3).

[{1дсумкова рейтингова оц|нка з практики дор|внтос сум| оц1нок за
виконання вс|х вид|в роб|т, передбанених прощамо}о практики та
модульного конщол}о.

Рейтингова система оц|нтовання (Рсо) з практики не передбанае
оформлення в|домостей модульного контрол}о. {л! оформлення п1дсумк1в
практики обов'язковими е ли|ше в!домост| семестрового контрол1о.

|{|дсумкова ройтингова оц!нка з практики в 6алах, за нац|он€ш1ьнок)
1пка"]1о!о та за 1пк€!_по}о вст$ 3аноситься до зал|ково-ек3аменац|йно| в1домост|
семесщового конщол}о, навчш1ьно| картки та зал|ково| кних<ки студента.

|{риному, у зал|ково-екзаменац|йн1й в1домост| заповнк)еться ли1пе
колонка <<|{|дсумкова семестрова рейтингова оц1нка> в ба;тах, за
нац!онально1о 1шка.]1о}о та за1]]к€ш1о}о вст$ ({одаток ).

1!1одульн| рейтингов! оц|нки, як1 мо)1{уть бути пере!банен| Рсо,
повинн| розглядатись як складов| п|дсумково| рейтингово| 'й|"'., 

з практики
1 до в|домост1 не заносяться.

{о зал|ково] книжки та навчально| картки студента п1дсумкова
рейтингова оц1нка з практики заноситься' наприклад' так: 96/Б10ло./А,
8 5/! о бр е/3, 7 7/! о бр е/€, 6 9/3 ш0 о в./|, 6 1 /3 аё о в./Ё тощо.

|!|дсумкова рейтингова оц|нка студента з практики враховуеться при
обчисленн| за встановлено1о процедурото його семесщового рейтингу,
призначенн1 стипенд|| тощо.

|1ерескладання позитивно| п|дсумково] семесщово| рейтингово| оц1нки
з мето}о |1 п|двищення не дозволяеться.

|{1лсучк-ова семестрова рейтингова оц|нка в ба;тах, за нац|он€ш1ьно1о
1пк€ш|о}о та3а 1пк€[по}о вст3 заноситься до зал1ково-екзаменац|йно| в|домост|,
навч€|-пьно| картки та зал|ково| книэкки студента у в|дпов1дност1 до табл.3.
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|а6литц 3

Бс! умови рейтингово| системи оц1нтовання доводяться до в|дома
студент1в на початку проведення практики 1 залитшатоться незм|нними
протягом !: проведення.

€туАенти своечасно |нформу!оться про вс| отриман1 рейтингов1 оц|нки.
Бир1тпення питання щодо статусу студента, який не виконав прощаму

практики з тих чи |нтших причин, зд|йснтоеться в установленому порядку'
в|дпов|дно до <<|{олохсення про порядок орган|зац1| та проведення практик
студент|в)' затверд)кеного ректором ун!верситету 01.03.2001.

Фц|нка
в балах

Фц|нка
за

нац1онально1о
1пк€].ло}о

Фц|нка
за [пк€}лото Ё€[$

Фц1нка |{ояснення

90-100 8!д*т|нно А Б!дм!нно
(в1дм|нне виконання роб|т ли{пе з

незначно}о к|льк1стто помилок)
82-89 {обре в Ауэке добре

(р1вень виконан}{я вище
середнього з к|лькома помилками)

75-81 с {обре
(у зага-гльному в1рне виконання з

певното к1льк1стто оутт€вих
помилок)

67 -74 3адов1льно } 3адов!льно
(непогане виконання, але з|

значно}о к|льк1стто недол|к|в)

60-66 в !остатньо
(виконання задовольняе
м1н1ма_тльним критер|ям)

35-59 }{езадов1льно п'х Ёезадов!льно
(з можлив1стто виконання окремих

вид1в роб1т та повторного
розгляду зв1ту)

|-з4 п Ёезадов|льно
(з обов'язковим повним

повторним проход)т(енням
практики)


