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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус дисципліни 

 

НАВЧАЛЬНО – ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 
 

Обсяг 3 кредитів  (90) 

Семестр, рік 

навчання 

2семестр 2  рік навчання 

Дні, час, місце  Університет ім. І.І. Мечникова 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Артюхіна Наталія, Данілова О.С. 

Контактний телефон  

Е-mail  n.artiukhina@onu.edu.ua  

Робоче місце ОНУ ім.І.І.Мечникова 

Консультації Онлайн-консультації. Середа 15-16. 

 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну 

пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

 підвищення професійної компетентності практичних  

психологів та сприяння ефективній самореалізації їх, як 

фахівців. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

 

 Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів  

Мета  курсу. Мета курсу - забезпечити набуття здобувачами вищої освіти  

ключових фахових компетентностей, формування у здобувачів 

вищої освіти наукових знань про завдання, особливості та 

методи роботи практичного психолога; озброєння майбутніх 

бакалаврів вмінням здійснювати теоретичний пошук в галузі 

наукової психології та практичної психологічної роботи з 

клієнтами. 

Завдання дисципліни: 

 

-  оволодіння та подальше вільне оперування професійною 

термінологією, використовуваною в сфері практичної 

діяльності. 

- ознайомлення з прийомами та методами роботи 

практичного психолога; 

- сформувати уявлення студентів про сфери їх майбутньої 

професійної діяльності;   

- сприяння формуванню  професійно важливих навичок та 

якостей майбутнього практичного психолога; 

- розкрити особливості використання психологічних знань 

сучасної психології у формуванні професійної компетентності, 

навичок рефлексії та емпатії, ефективної комунікації.  
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- сприяння формуванню професійно важливих навичок 

майбутнього психолога. 

Компетентності 

  

  

 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК4 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел. 

СК12 Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 

професійної мобільності. 

Очікувані результати 

  

 ПРН1 Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

ПРН2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань 

ПРН3 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПРН13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно -вікові відмінності 

ПРН14 Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі 

вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати 

лідерські якості. 

 ПРН20 Демонструвати знання та розуміння основних законів 

психічної діяльності людини, що визначаються у загальній, 

віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній психології, 

етнопсихології. 

 

ОПИС КУРСУ 
Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Загальний модуль 1. Знайомство з практичною та науковою 

роботою психологів у вищому навчальному закладі. 

Психологічна служба вищого навчального закладу як соціальне явище.  

 Організація, структура та завдання психологічної служби системи 

освіти. Організаційні моделі діяльності психологічної служби.  

Ознайомлення з науково-методичною літературою кафедр та основними 

напрямками наукових інтересів її співробітників. 

Загальний модуль 2. Знайомство з працівниками психологічних 

служб та їх посадовими обов’язками. 

Феномен психологічної практики. Прикладна психологія та її місце у 

системі психологічного знання. Етичні норми професійної діяльності 

практичного психолога. Наслідки неетичних дій практикуючого 

психолога. Значення довіри в роботі практичного психолога. Моральні 

проблеми в процесі практикування. Психологічні особливості взаємодії 

і спілкування психолога з клієнтами. Специфічні особливості засобів і 

результатів праці практичного психолога. Знайомство зі специфікою 

діяльності психолога в установах різного профілю. Ознайомлення з 

документацією та проведення короткого аналізу документів, що 

використовуються в діяльності практичного психолога. 
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Перелік  

рекомендованої 

літератури 

 Основна 
1.Гошовська Д.Т. Пропедевтична практика (психолога-стажиста): 

методичні рекомендації для студентів факультету психології та 

соціології. Луцьк, 2020. 15с.  

2. Загальна психологія : методичні рекомендації до лабораторного 

практикуму / уклад. О.В. Кихтюк, А.Б. Мудрик, О.А. Соловей, Т.В. 

Федотова. Луцьк : Вежа- Друк, 2015.- 156 с. 

3.Поліщук С. Психологічний  практикум в системі підготовки 

практичних психологів. Навчально-методичний посібник / Світлана 

Поліщук. – К. : Університетська книга, 2018. – 134 с. 

4.Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до курсу. 

Луцьк : Вежа–Друк, 2013. - 37 с.  

5.Система практик у професійній підготовці психологів : навч.-метод. 

посібник / за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 416 с. 

6.Шевцова О. М. Психологічний супровід професійно-особистісного 

розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності : наук.-метод. посіб. 

К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. 128 с. 

 

Додаткова 

1.Поліщук С.А. Психологічні практики в системі підготовки практичних 

психологів. Суми: Університетська книга, 2013. – 134 с. 

2.Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посіб. Львів : 

СПОЛОМ, 2013. 346 с. 

3.Яценко, Т.С. Методология профессиональной подготовки 

практического  психолога / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, А. Н. Усатенко. 

– Днепропетровск: Инновация, 2014. – 192 с. 

Електроні ресурси 
Інститут модернізації змісту освіти : https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-

suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/ 

Нормативно- правова база діяльності психолога http://school-

9.at.ua/psixolog/norm-pravov_baza.pdf 

Відділ освіти http://osvita-zm.org.ua/psyholog-normatyvni-dokumenty/ 

Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку психічної 

культури  

http://psylib.org.ua/books/index.htm  

http://psylib.kiev.ua. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sops/index.html 

Психологічні тести : [Електронний ресурс]: www.psylist.net/praktikum  
Психологічні тести: [Електронний ресурс]. 
www.psyfactor.org/lybr101.htm 

1.  

 

ОЦІНЮВАННЯ 
 Форма підсумкового контролю – диференційований залік.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усієї навчально-

ознайомчої практики. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів за результатами 

поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

За результатами практики студент складає індивідуальну папку, яка містить: 

- звіт практиканта про виконаний обсяг робіт стосовно кожної пропрацьованої теми 

практики (Додаток 1), 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sops/index.html
http://www.psylist.net/praktikum
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- щоденник практиканта (Додаток 2). 

 Зібрані матеріали студент подає на розгляд та оцінювання керівнику практики. 

Оцінка успішності проходження навчальної практики студентами здійснюється на 

підставі аналізу керівником-методистом практики звітної документації студента за 

результатами проходження ним практики, звіту студента про проходження практики на 

підсумковій конференції. 

Під час захисту оцінюються: повнота виконання програми практики та індивідуального 

завдання, презентація результатів практики і відповіді студента на поставлені запитання під 

час звітної конференції. 

Критерії розрахунку рейтингових балів за навчальну практику подано у таблиці. 

№ Вид контролю 

Кількість балів 

за вид 

контролю 

    

1. 
Ведення щоденнику практики 20 

2. Робота студента на практиці за індивідуальними завданнями 35 

3. 

Звіт з навчально-ознайомчої практики студента з 

представленими матеріалами практичної роботи  у 

електронному   вигляді (доповіді, презентації, самоаналіз на 

підставі отриманого власного досвіду, тощо). 

30 

    

4. 
Захист звіту по практиці 15 

 Всього 100 

 

 Критерії оцінювання щоденника студента 

 Оцінка у балах (за 

національною 

шкалою) 

Критерії оцінювання 

 

 18- 20 балів  

  

 Зміст  щоденника повністю  відповідає наступним вимогам: 

1)щоденник заповнюється акуратно, своєчасно, грамотно; 

 2) види робіт представлені відповідно до вимог програми 

навчально - ознайомчої практики, носять описовий характер, 

логічно обґрунтовуються. 

3) в наявності є позитивний відгук керівника з міста 

проходження практики. 

(Оцінка відмінно 90-100 балів) 

17 балів  1)щоденник заповнюється акуратно, своєчасно, але текст  має 

деякі граматичні та орфографічні; 

 2) види робіт представлені відповідно до вимог програми 

навчально - ознайомчої практики, носять описовий характер, 

логічно обґрунтовуються, однак містять певні (несуттєві) 

неточності. 

3) в наявності є позитивний відгук керівника з міста 

проходження практики. 

(оцінка добре 80-89 балів) 

15-16 балів 1)щоденник заповнюється акуратно, але не своєчасно надається, 

текст  має граматичні та орфографічні недоліки; 
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 2) види робіт представлені у частковій відповідності до вимог 

програми навчально - ознайомчої практики, інформація  

обґрунтовується, однак містить певні   неточності. 

3) в наявності є позитивний відгук керівника з міста 

проходження практики 

(Оцінка добре 75-79 балів) 

13-14 балів 1) щоденник заповнений неакуратно, але поданий вчасно; 

 2)записи короткі, не відповідають вимогам програми; 

3) є відгук з бази практики 

(Оцінка задовільно 69-74 бали) 

12 балів 

 

1)щоденник заповнений неакуратно, поданий не вчасно; 

 2)записи короткі, не відповідають вимогам програми, не 

професійною мовою 

3) є відгук з бази практики. 

(Оцінка  задовільно 60-68 балів) 

11 балів та менше 1)щоденник заповнений неакуратно, поданий не вчасно; 

 2)записи короткі, не відповідають вимогам програми, не 

професійною мовою 

3) відгука з бази  практики немає або він має негативний 

характер 

(Оцінка не задовільно -55 та нижче. Студент повинен 

переробити наданий щоденник про проходження  практики  та 

у визначений комісією строк повторно    надати його для 

розгляду) 

 

 Критерії оцінювання окремих видів індивідуальної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

структурно- логічні 

схеми 

 10 Структурно-логічні схеми — це не просто 

переказ або опис теми, а швидше за все це 

інформаційні теми. У структурно-логічних 

схемах має бути сконцентровано розуміння та 

тлумачення проблеми, тому вони являють не 

просто полегшену та спрощену для 

запам’ятовування думку, а рафіновану, 

очищену від усього другорядного, чітко 

виявлену основну ідею. Схема не дає їй 

розтікатися, приводить у певний порядок 

внутрішню будову, спрямовує логіку 

міркування, допомагає думці пронизати зміст 

об’єкта, проблеми, що вивчаються. 

Отже, оцінюється вміння студента 

структурувати або моделювати опорні схеми-

конспекти основних форм організації навчання, 

що дозволяє: значно полегшити засвоєння 

складних абстрактних понять; сприяє 

глибокому засвоєнню нового матеріалу; 

розвиває логічне, критичне й творче мислення, 

а також навички проектування та моделювання. 

Також оцінюються відповідність структурно-

логічних схем тим функціям, які вони 
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виконують у навчальному процесі: 

1. Інформаційна — полягає в короткій, 

мінімізованій, чіткій та достатньо вичерпній 

інформації усього курсу, викладеній у повній 

відповідності до програми. Ця функція 

обумовлює також відображення в схемах усієї 

системи та структури науки — системи понять 

(категорії), принципів, законів, основних 

теоретичних положень, викладених у науці 

кожної схеми. 

2. Методологічна функція представлена як 

уміння користуватися теоретичним знанням, 

вміти їх організовувати як своєрідний прилад 

діалектичного мислення. В основі побудови 

схем лежить єдина методологія, являє собою 

діалектичну логіку з її загальнонауковими 

методами. 

3. Логічна функція відображається в логіці 

самого курсу, послідовності розділів і тем, в 

логічності кожної окремої проблеми. 

4. Виховна функція полягає в розвиткові у 

студентів логічного мислення, логічної пам’яті 

як найбільш міцної та довготривалої.    

Доповідь - 

презентація 

10  здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. Оцінюється самостійність, 

логічність, послідовність викладання 

матеріалу, а також ґрунтовність висновків. 

Максимальний розмір презентації з теми 15 

слайдів, доповідь додається у вигляді міні-

лекції. Розмір 5 сторінок. 

тезаурус  5 Теза́урус (від грец. θησαυρός «скарб»), у 

загальному сенсі — спеціальна термінологія. 

Суворіше і предметніше — словник, збори 

відомостей, корпус чи склепіння, що 

повномірно охоплюють поняття, визначення та 

терміни спеціальної галузі знань чи сфери 

діяльності, що має сприяти правильній 

лексичній, корпоративній комунікації 

(розуміння у спілкуванні та взаємодії осіб, 

пов'язаних однією дисципліною чи професією). 

Наприклад: 

1. Маргінали – індивіди, чиї біологічні та 

поведінкові характеристики відрізняються від 

усталеного в даному виді живих істот еталону. 

Вони є авангардом революції. Потреба в них 

знижується в стабільному середовищі. Тиск на 

маргіналів приводить до їх відходу, злому чи 

адаптації (через відповідну профорієнтацію і 

деяку самоізоляцію). Маргінал ("margo" – край, 
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межа) – людина, яка знаходиться на периферії 

соціальної структури суспільства. Про 

маргінальність як характеристику проміжних 

груп вперше написав американський соціолог 

Р.Парк у другій половині 20-х років. Він 

включав у це поняття соціально- і політико-

психологічні наслідки неадаптації маргіналів 

до вимог нових груп. Вони можуть бути або 

лідерами або вигнанцями. Маргінальні 

прошарки тяжіють до антисуспільних 

об’єднань з інвертованою системою цінностей. 

Маргінали і маргінальні групи є різними 

соціально-психологічними явищами і перші 

ніколи не будуть входити в другі. 

2. Стратегічні настановлення маргінала: 
песимізм у відношенні до людства; 

співіснування з державою, що не 

перетинається; відраза до політики; недовіра до 

влади; винахідливе ігнорування закону; пошук 

інших маргиналів; зрілість у шлюбі; 

відповідальне відношення до дітей; готовність 

до розриву з оточенням; пошук свого шляху у 

житті через перебор; неучасть у регулярних 

процесах; готовність до соціального неуспіху. 

Та тому подібне. 

Оцінюється самостійність, логічність, 

послідовність та змістовність викладання 

матеріалу обраної теми. 

кросворд 10  Кросворд – один з видів гри. Його назва 

походить від англійських слів – хрест і слово. 

Це гра-задача, в якій фігуру з квадратів слід 

заповнити літерами, з яких складуться слова. Є 

багато різновидів кросвордів, які можуть бути 

створені студентом. 

1. Кросворди - хрестослови (традиційні, 

прості), де слова відгадки розміщені по 

горизонталі і вертикалі; 

2. Кросворди з вписаними відповідями – 

термінами, до яких потрібно дати коментарі. 

3. Кросворди з закодованим у 

вертикальному стовпці словом, яке можна 

прочитати, розв’язавши завдання по 

горизонталі і відповідно вписавши літери у 

відведені їм місця. 

4. Кросворди з вказаним словом у 

вертикальному стовпці. По горизонталі 

вписують слова відгадки так, щоб перехрест 

був на відповідній букві вертикального 

стовпця. 

    Кросворди першого і другого та третього і 

четвертого видів можна перетворювати один в 
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один. 

Створення кросвордів пропонується як 

завдання з метою зацікавленості студентів у 

вивченні учбового матеріалу, вироблення 

навиків самостійної роботи з літературою. 

Оцінюється самостійність, змістовність, 

повнота закодованого матеріалу теми, творчий 

підхід, його відповідність поставленим цілям. 

 

Критерії оцінювання роботи студента на практиці за індивідуальним завданням 

  

Оцінка у балах (за 

національною 

шкалою) 

Критерії оцінювання 

 

  32-35 балів 

  

 

 

Виконано три або більше форм роботи, 

завдання оформлені акуратно, грамотно, професійною мовою;  

проведено послідовний аналіз матеріалу та зроблено 

адекватні висновки; завдання виконується самостійно(оцінка 

відмінно 90-100 балів) 

28-31 балів Виконано три форми роботи, 

завдання оформлені акуратно, грамотною,  професійною 

мовою;  проведено   аналіз матеріалу та зроблено  висновки; 

завдання виконується самостійно. (оцінка добре 80-89 балів) 

  26- 27балів 

 

Виконано три форми роботи, завдання оформлено акуратно, не 

зовсім грамотною але професійною мовою; аналіз матеріалу 

або його подача    логічні й послідовні,  але надаються не в 

повному об’ємі; потрібна незначна допомога викладача 

завдання виконується самостійно(оцінка добре 75-79 балів) 

24- 25балів Виконано три форми роботи, завдання оформлено акуратно, 

але не зовсім грамотною та професійною мовою; аналіз 

матеріалу або його подача не зовсім логічні й послідовні, 

надаються не в повному об’ємі; потрібна допомога викладача 

при виконанні індивідуального завдання. (оцінка задовільно -

69-74 балів) 

21- 23 балів 

  

Виконано три форми роботи, завдання оформлене не акуратно, 

з помилками;  аналіз матеріалу непослідовний та хаотичний, 

висновків немає; завдання виконується у присутності 

викладача. (оцінка задовільно -60-68 балів) 

Менш ніж 20 балів Виконано менш ніж 3 форми роботи або  робота має 

непослідовний та хаотичний характер, відсутня логіка та 

акуратність виконання. Студент постійно звертається про 

допомогу. (оцінка незадовільно -менш ніж 60 балів) 

 

 
Критерії оцінювання звіту студента про проходження практики 
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Оцінка у балах (за 

національною 

шкалою) 

Критерії оцінювання 

 

 30 балів 

 

 

 

  

 

 

  

 Максимальне виконання пунктів навчально-ознайомчої 

практики відповідно до поставлених кафедрою завдань. 

Сумлінне та обґрунтоване заповнення самозвіту «Мій досвід, 

отриманий під час навчально-ознайомчої  практики». Звіт 

подано вчасно – у встановлені строки. (оцінка відмінно 100 

балів)  

27 - 29 Виконання обов’язкових пунктів навчально-ознайомчої 

практики відповідно до поставлених кафедрою завдань. 

Сумлінне та обґрунтоване заповнення самозвіту «Мій досвід, 

отриманий під час навчально-ознайомчої  практики». Звіт 

подано вчасно – у встановлені строки.  (оцінка відмінно 90-99 

балів) 

24 - 26 Виконання обов’язкових пунктів навчально-ознайомчої 

практики відповідно до поставлених кафедрою завдань. 

Недостатньо повно пророблений пункт «Мій досвід, 

отриманий під час навчально-ознайомчої  практики». Звіт 

подано з   затримкою у добу.  (оцінка добре 80-89 балів) 

 23 бали 
  

 Допускаються деякі недоліки при заповненні пунктів звіту (не 

пророблено деякі пункти). Недостатньо повно заповнений 

пункт «Мій досвід, отриманий під час навчально-ознайомчої  

практики». Звіт подано з   затримкою у добу.  (оцінка добре 75-

79 балів) 

21-22 Звіт з практики виконано не в повному об’ємі, не пророблена 

значна кількість пунктів; поверхнево заповнений пункт «Мій 

досвід, отриманий під час навчально-ознайомчої  практики». 

Звіт подано з   затримкою у 2 доби.  (оцінка задовільно -69-74 

балів) 

 18-20 Звіт з практики виконано не в повному об’ємі, не пророблена 

значна кількість пунктів; не заповнений пункт «Мій досвід, 

отриманий під час навчально-ознайомчої  практики». Звіт 

подано з   затримкою у 2 доби. (оцінка задовільно -60-68 балів)  

Менш ніж 17 балів Звіт з практики виконано в обмеженому об’ємі, не пророблена 

значна кількість обов’язкових  пунктів або не виконано зовсім. 

Звіт подано з   затримкою. (оцінка незадовільно)  (оцінка 

незадовільно менш ніж 60 балів) 

 

 

Критерії оцінювання захисту  звіту студента про проходження практики  

  

 

Оцінка у балах (за 

національною 

шкалою) 

Критерії оцінювання 
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 14- 15 балів   Є відповідність змісту звіту вимогам  програми  навчально - 

ознайомчої   практики  (відповідає повністю). Звіт виконаний 

на високому рівні, містить самостійно розроблені висновки, 

має у наявності фото, презентацій та поданий вчасно.   

(відповідає повністю). Відповіді на запитання при захисті 

звіту впевнені, кваліфіковані та повні. (Оцінка відмінно 90-

100). 

  13 балів 

  

  Є відповідність  оформлення звіту згідно стандарту: студент 

здійснював необхідні  робочі  процедури, збирав та аналізував 

необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту є недоліки 

в оформленні та стилі. (відповідає з деякими недоліками). При 

захисті звіту студент недостатньо обґрунтовано відповідав на 

запитання, однак в цілому виявив знання предмету 

практичного навчання.(Оцінка добре 80-89 балів) 

12 балів Студент збирав та аналізував необхідний практичний матеріал, 

але у тексті звіту, додатках до звіту є недоліки в оформленні, 

стилі, несуттєві юридичні помилки. При захисті звіту студент 

недостатньо обґрунтовано відповідав на запитання, однак в 

цілому виявив знання предмету практичного навчання.(оцінка 

добре - 75-79) 

11 балів Студент виконував завдання та збирав необхідні практичні 

матеріали, але допустив помилки при оформленні цих 

матеріалів. Звіт носить конспективний характер та при захисті 

студент невпевнено відповідав на запитання, що вимагало 

додаткових уточнень.(оцінка задовільно 69-74) 

 9 -10 балів   Студент виконав частково завдання  практики  та підготував 

необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при 

оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний 

характер та при захисті студент невпевнено відповідав на 

запитання, що вимагало додаткових уточнень. .(оцінка 

задовільно 60-68 балів) 

8 та нижче балів У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або він не 

представлений у визначений строк. Якість матеріалів  

практики  не відповідає вимогам вищої школи. Такий студент 

повинен переробити наданий звіт про проходження  практики  

та у визначений комісією строк повторно захистити звіт про 

проходження  практики . (оцінка незадовільно - 53 бали та 

нижче) 

 

 

За результатами оцінювання й підсумування всіх видів виконаних робіт 

виставляється підсумковий бал за практику. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка А (90-100балів) – відмінно виставляється, якщо студент повністю на 90 - 100 % 

виконав вимоги  програми   практики ; кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, 

на підприємстві, в організації); проводив аналітичну роботу; зібрав необхідний практичний 

матеріал. Звіт  практики  виконаний на високому рівні, містить самостійно розроблені 

висновки, оформлений згідно стандарту та представлений вчасно. У процесі захисту студент 

кваліфіковано відповідав на поставлені запитання. 

Оцінка В (80-89 балів) - добре виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  не менш ніж на 80 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в 

установі, на підприємстві, в організації); здійснював необхідні  робочі  процедури, збирав та 

аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту є недоліки в оформленні та 

стилі. При захисті звіту студент недостатньо обґрунтовано відповідав на запитання, однак в 

цілому виявив знання предмету практичного навчання. 

Оцінка С (75-79 балів) - добре виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  не менш ніж 70 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в 

установі, на підприємстві, в організації); здійснював необхідні  робочі  процедури, збирав та 

аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту, додатках до звіту є недоліки в 

оформленні, стилі, несуттєві юридичні помилки. При захисті звіту студент недостатньо 

обґрунтовано відповідав на запитання, однак в цілому виявив знання предмету практичного 

навчання. 

Оцінка D (69-74 балів) - задовільно виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  не менш ніж на 60 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в 

установі, на підприємстві, в організації), виконував завдання та збирав необхідні практичні 

матеріали, але допустив помилки при оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний 

характер та при захисті студент невпевнено відповідав на запитання, що вимагало додаткових 

уточнень. 

Оцінка Е (60-68 балів) - задовільно виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  не менш ніж на 50 %; мав незначні порушення графіку 

проходження  практики  в установі, на підприємстві, в організації, виконав частково 

завдання  практики  та підготував необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при 

оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний характер та при захисті студент 

невпевнено відповідав на запитання, що вимагало додаткових уточнень. 

Оцінка FX (35-59 балів) - незадовільно виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  не менш ніж на 30%; не кожен день знаходився на 
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базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації), не вважав доцільним прислухатися 

до зауважень керівника  практики . У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або не 

представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів  практики  не відповідає вимогам вищої 

школи. Такий студент повинен переробити наданий звіт про проходження  практики  та у 

визначений комісією строк повторно захистити звіт про проходження  практики . 

Оцінка F (0-34 балів) - незадовільно виставляється, якщо студент виконав 

вимоги  програми   практики  менш ніж на 30%; несвоєчасно прибув на базу  практики, не 

кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації), ігнорував 

рекомендації та зауваження з боку керівників  практики . У звіті є грубі помилки у змісті та в 

оформленні або не представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів  практики  не 

відповідає вимогам вищої школи. Такий студент вдруге направляється для 

проходження  ознайомчої   практики  в період канікул за окремим наказом по Університету. 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

 З причин захворювання чи інших обставин, що 

перешкоджають студенту успішно пройти практику, йому 

надається право повторно пройти практику без відриву від 

навчання (за умови подання довідки, лікарняного листа); 

• якщо програма практики не виконана студентом з 

поважної причини, то навчальний заклад надає йому 

можливість проходження практики повторно через рік. 

Можливість повторного проходження практики через рік, але 

за власний рахунок, надається і студенту який на 

підсумковому заліку отримав негативну оцінку. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

Політика щодо 

відвідування та запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, що передбачає нарахування балів. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчання може відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на 

практичних заняттях за необхідності групової роботи у 

спеціальних Додатках. 

Поведінка в аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. 

Виконують всі навчальні завдання вчасно, відповідно до 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
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робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки 

в аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

 


