
 

Силабус педагогічної практики 

Назва практики: Педагогічна 
Ступінь вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

Спеціальність: 051 "Економіка" 

Освітньо-наукова програма: "Економіка" 

Рік навчання: 2; Семестр: 4 

Дні проходження: за графіком 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри: кафедра економіки 

Мова викладання: українська 

Керівники практики 

 

 
 

д.е.н., проф., завідувач кафедри Міценко Наталія Григорівна 

д.е.н., проф., професор кафедри Лупак Руслан Любомирович 

д.е.н., доц., професор кафедри Шевчик Богдан Михайлович 

к.е.н., проф., професор кафедри Куцик Валентина Ісідорівна 

к.е.н., доц., професор кафедри Ковтун Олег Іванович 

Профайли керівників 

практики 

 

 
 

Міценко Наталія Григорівна http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-

ekonomiki/micenko-natalija-grigorivna/?L=642 

Лупак Руслан Любомирович http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-
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Шевчик Богдан Михайлович http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-
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Куцик Валентина Ісідорівна http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-

ekonomiki/kucik-valentina-isidorivna/?L=642 

Ковтун Олег Іванович http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-

ekonomiki/kovtun-oleg-ivanovich/?L=642 

Контактна інформація Міценко Наталія Григорівна talami1412@gmail.com 

Лупак Руслан Любомирович economist_555@ukr.net 

Шевчик Богдан Михайлович bmshevchyk@gmail.com 

Куцик Валентина Ісідорівна valentynakutsyk@gmail.com 

Ковтун Олег Іванович okovtunsr@gmail.com 

 

Опис практики 

Анотація практики: педагогічна практика є обов'язковою складовою комплексної підготовки 

фахівців галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051“Економіка” освітньо-

наукової програми “Економіка”. Здобувачі оволодівають системою вмінь та навичок з методики 

викладання, педагогічної майстерності, первинним досвідом професійної діяльності викладача. 
Педагогічна практика надає здобувачам можливість поглиблення знань та набуття навичок з організації 

освітньо-виховного процесу у вищій школі (зокрема, викладання професійно-орієнтованих дисциплін); розробки 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; організації навчальної діяльності студентів, а також 

опанування компетентностями для здійснення викладацької діяльності, інноваційними прийомами і методами 

педагогічної майстерності. 

Під час практики поглиблюються знання з педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються 

вміння здобувачів:  здійснювати науково-методичний аналіз робочих програм та силабусів окремих навчальних 

дисциплін;  складати плани-конспекти та розробляти методичне забезпечення до проведення навчальних занять; 

проводити різні види аудиторних занять (тренінгів); оцінювати результати успішності студентів на занятті; 

вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності. 

Пререквізити: “Педагогічна майстерність у вищій школі” 

Формат проведення практики: очно/заочна серія самостійної роботи. Здобувачі мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації у керівників практики. Під час сесії формат очний. 

 



 

 

Ознаки практики 

Кількість кредитів Загальна кількість годин 
Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи  

6 180 - 21 захист звіту 
 

Обсяг практики 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Самостійна робота 180 

 

 

Компетентності, яких набуває студент при проходженні практики відповідно до освітньо-наукової 

програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК04. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 
 

СК03. Здатність використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній 

діяльності. 

СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

закладах вищої освіти та у реальному секторі економіки. 

СK08. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також 

правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (ПРН) 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

теоретичні та практичні проблеми економіки державною та іноземною мовами, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.  

РН07. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 

навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність 

освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактична карта практики 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

1. Ознайомлення з чинними нормативними 

документами держави та ЛТЕУ, що 

регламентують організацію освітнього процесу 

та ведення навчально-методичної роботи  

2. Ознайомлення із структурою та принципами 

розробки дистанційних курсів навчальних 

дисциплін, з принципами та методами дуальної 

форми здобуття вищої освіти та із методами 

організації освітнього процесу для осіб з 

особливими освітніми потребами 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 

СK04 

Результати навчання: РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-11; 12; 14; 15; 

17; 19; 22; 29; 34-36; 39; 40; 44 

Завдання для СРС: ознайомитися з законами 

України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

внутрішніми нормативними документами з 

організації освітнього процесу та діяльності 

науково-педагогічних працівників Університету; 

ознайомитися з організацією навчання у 

дистанційній формі, особливостями дуальної 

форми навчання та специфікою навчання осіб з 

особливими освітніми потребами 

1-ий  

 

за графіком 22,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 2 

Написання розділів звіту 2 

3. Відвідування лекцій, практичних занять і 

консультацій, які проводять провідні викладачі 

кафедри, запрошені до Університету зарубіжні 

викладачі, інші здобувачі-практиканти. 

4. Ознайомлення із структурою навчального 

плану та освітньо-професійної програми зі спец. 

051 “Економіка”, структурою та змістом робочої 

програми та силабусу професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою зі спец. 051 

“Економіка” 

2-ий  

 

за графіком 22,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 4 



 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 

СK04, СК08 

Результати навчання: РН02, РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 16; 

18; 22; 26; 28; 29; 34-36; 39 

Завдання для СРС: відвідати та проаналізувати 

навчальні заняття (лекції, семінарські чи 

практичні заняття), які проводять викладачі 

кафедри економіки, зарубіжні викладачі, інші 

практиканти; вивчити їх педагогічний досвід у 

застосуванні сучасних методів і засобів навчання 

(не менше двох занять); написати рецензію на 

лекцію, семінарське та практичне заняття, які 

відвідані за завданням керівника практики; 

ознайомитися з ОПП зі спец. 051 “Економіка” 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти як основною компонентою 

організації підготовки здобувачів та її 

складовими: навчальним планом, робочим 

навчальним планом, графіком освітнього процесу; 

за пропозицією керівника практики вивчити 

структуру та зміст робочої програми та силабусу 

однієї з професійно-орієнтованих навчальних 

дисциплін підготовки фахівців за цією ОПП  

Написання розділів звіту 2 

5. Підготовка пакету методичного забезпечення 

до викладання лекцій з професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни підготовки фахівців за 

ОПП зі спец. 051 “Економіка”:  

№ 1 Тема лекції 

№ 2 Тема лекції  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 

ЗК04, СК03, СK04, СК08 

Результати навчання: РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 21; 

22; 27; 29; 38; 39 

Завдання для СРС: ознайомитися з навчальною 

та робочою програмою професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни з підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

ОПП зі спец. 051 “Економіка”, запропонованої 

керівником практики  

3-ій  

 

за графіком 17,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 

10 

5 індивідуальна 

Виконання індивідуального 

завдання 



 

Завдання для ІРС: розробити конспекти лекцій з 

окремих тем навчальної дисципліни, базуючись 

на їх змісті за навчальною програмою; 

підготувати дидактичні і презентаційні матеріали 

до лекцій з використанням презентаційної 

системи Microsoft Office PowerPoint  

Написання розділу звіту 1 

6. Проведення лекцій з професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни підготовки фахівців за 

ОПП зі спец. 051 “Економіка”: 

 № 1 Тема лекції 

№ 2 Тема лекції  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК03, СK04, СК08 

Результати навчання: РН02, РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 21; 

22; 27; 29; 38; 39 

Завдання для СРС: розробити методику 

підготовки та проведення лекцій з окремих тем 

навчальної дисципліни з використанням 

відповідних методів і засобів навчання з 

врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей студентів; провести самостійні 

(бінарні) лекції та їх самоаналіз; отримати відгук 

на проведені лекції від керівника практики 

4-ий  

 

за графіком 22,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 20 

Написання розділу звіту 1 

7. Підготовка методичних рекомендацій до 

виконання самостійної роботи (індивідуального 

завдання) з окремої теми професійно-

орієнтованої навчальної дисципліни підготовки 

фахівців за ОПП зі спец. 051 “Економіка” 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 

ЗК04, СК03, СK04, СК08 

Результати навчання: РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 21; 

22; 27; 29; 38; 39 

Завдання для СРС: ознайомитися з організацією 

та методичним забезпеченням самостійної 

роботи студентів з професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни з підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

ОПП зі спец. 051 “Економіка”, запропонованої 

керівником практики  

Завдання для ІРС: розробити завдання для 

5-ий  

 

за графіком 20,5 

 

самостійна 

Виконання завдань для СРС 

3 

2 індивідуальна 

Виконання індивідуального 

завдання 



 

самостійної (індивідуальної) роботи студентів з 

окремої теми професійно-орієнтованої 

дисципліни, методичні вказівки до їх виконання, 

навести список рекомендованих джерел та 

глосарій 

Написання розділу звіту 1 

8. Підготовка пакету методичного забезпечення 

до викладання  практичних (семінарських) 

занять з професійно-орієнтованої навчальної 

дисципліни підготовки фахівців за ОПП зі спец. 

051 “Економіка”: 

№ 1 Тема заняття  

№ 2 Тема заняття 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, 

ЗК04, СК03, СK04, СК08 

Результати навчання: РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 22;27;  

29; 38; 39 

Завдання для СРС: ознайомитися з 

особливостями вибору та проведення різних 

видів практичних (семінарських) занять з 

професійно-орієнтованих дисциплін; їх цілями та 

функціями під час підготовки здобувачів 

Завдання для ІРС: розробити пакет методичного 

забезпечення до викладання практичних 

(семінарських) занять з дисципліни кафедри, що 

запропонована керівником практики; 

підготувати дидактичний та презентаційний 

матеріал до практичних (семінарських) занять 

6-ий  

 

за графіком 17,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 

10 

5 індивідуальна 

Виконання індивідуального 

завдання 

Написання розділу звіту 1 

9. Проведення практичного (семінарського) 

заняття з професійно-орієнтованої навчальної 

дисципліни підготовки фахівців за ОПП зі спец. 

051 “Економіка”: 

 № 1 Тема заняття 

№ 2 Тема заняття 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК04, 

СК03, СK04 

Результати навчання: РН02, РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 22;27;  

29; 38; 39 

Завдання для СРС: розробити методику 

підготовки та проведення практичних 

(семінарських) занять з окремих тем навчальної 

7-ий  

 

за графіком 22,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 20 

Написання розділу звіту 1 



 

дисципліни з використанням відповідних 

методів і засобів навчання з врахуванням вікових 

та індивідуальних особливостей студентів; 

провести самостійні (бінарні) семінарські чи 

практичні заняття та їх самоаналіз; отримати 

відгук на проведені заняття від керівника 

практики 

10. Участь у методичному семінарі (круглому 

столі, вебінарі, методичній конференції, тощо) 

кафедри, засіданнях кафедри, на яких 

обговорюються проблеми та оцінюються 

результати  навчально-методичної роботи  

Формування компетентностей: ЗК02, СK04 

Результати навчання: РН02, РН07 

Рекомендовані джерела: 1-6; 8-10; 14; 15; 16; 

18; 22; 26; 28; 29; 34-36; 39 

Завдання для СРС: взяти участь у навчально-

методичній роботі кафедри економіки (засіданні 

кафедри, засіданні методичного семінару 

кафедри, методичному вебінарі, тренінгу, 

методичній конференції, тощо), інщих заходах 

кафедри 

8-ий за графіком 22,5 самостійна 

Виконання завдань для СРС 1 

Написання розділу звіту 1 

Оформлення звіту з проходження 

педагогічної практики, підготовка доповіді 

    
Звіт з практики  

Виступ (презентація) з доповіддю на 

засіданні кафедри 

     10 

Відповіді на запитання членів кафедри      10 

Разом   180   100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання  
Здобувач отримує від керівника практики індивідуальне завдання щодо розробки методичних 

рекомендацій з проведення лекційних (практичних) занять із запропонованої професійно-орієнтованої 

навчальної дисципліни.  

Під час виконання індивідуального завдання здобувач розробляє пакети методичного 

забезпечення проведення лекційних, практичних занять та методичні рекомендації з індивідуальних 

завдань. До кожного із занять здобувач готує презентаційні матеріали згідно визначеного керівником 

практики переліку ілюстративного матеріалу.  

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання для: комунікації та опитувань; виконання завдань практики; виконання 

завдань самостійної роботи; проходження поточного, рубіжного, підсумкового контролю. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених завдань практики: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; Internet Explorer; 

Win RAR; AdobeReader 9; Outlook Express. 
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Лисенко – Д., 2014. – 430 с. 

2. Дзюба П. А. Посібник до вивчення дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін в вищій 

школі” : посіб. / П. А. Дзюба, Т. А. Зайцева. – Д. : Ліра, 2015. – 24 с.  
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18. Армейська Л. В. Професійна компетентність та неперервна самоосвіта: шляхи самореалізації й 
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Політика практики 

 Практика передбачає самостійну роботу та комунікацію з керівниками практики та 

здобувачами вищої освіти. 

 Середовище на базі практики є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Виконання завдань практики є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) практика проходить за 

індивідуальним графіком. 

 Самостійна робота включає в себе виконання завдань практики, теоретичне вивчення питань, 

що стосуються завдань, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також написання 

звіту з виконаного завдання. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 У виключних випадках, здобувачам, робота яких визначена як незадовільна, за рішенням 

кафедри може бути надана можливість пройти практику повторно без відриву від занять. У разі 

неподання звіту, щоденника, відгуку керівника практики або одержання незадовільної оцінки за 

результатами захисту практики  здобувач має право на повторний захист протягом 30 днів семестру 

після проведення засідання кафедри. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про 

неможливість подальшого навчання здобувача в аспірантурі.  

 Здобувачі вищої освіти після завершення практики захищають звіти на засіданні кафедри.  

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за виконанням завдань практики здобувачами вищої освіти, 

перевірка оформлення щоденника, перевірка і захист звітів та індивідуального завдання тощо. 

Оцінювання практики здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Види практичної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Ознайомлення з нормативною базою провадження 

освітньої діяльності та ведення навчально-методичної 

роботи на кафедрі 

3 

Рецензування відвіданих лекцій, практичних, 

семінарських занять (не менше двох) 
4 

Підготовка конспектів лекцій та презентаційних 

матеріалів до них (по 5 балів за лекцію) 
10 

Підготовка методичних матеріалів для семінарських та 

практичних занять (по 5 балів за заняття) 
10 

Підготовка методичних вказівок до виконання 

самостійних (індивідуальних) завдань студентами 
3 

Проведення та самоаналіз навчальних занять (по 10 

балів за заняття) 
40 

За виконання всіх практичних завдань  здобувач може отримати 70 

балів 

Написання та оформлення розділу 

звіту  

за кожний написаний і правильно 

оформлений розділ звіту - 1 бал 

За написання і правильне оформлення розділів звіту здобувач може 

отримати 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Активна участь у діяльності кафедри-

бази практики 

Згідно з рецензією керівника 

практики 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(захист звіту) 

Захист звіту (виступ з доповіддю на 

захисті, відповіді на запитання) 
20 балів 

 

http://www.osvita.org.ua/


 

Еквівалент оцінки в балах для кожного окремого завдання (розділу звіту) може бути різний, 

загальну суму балів за завдання визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 

проходженні практики. 

Підсумкова (загальна) оцінка з практики є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання: виконання завдання, написання та 

оформлення розділів та щоденника, оцінка  (бали) за активну участь в роботі кафедри.   

Розподіл балів за завданнями для поточного контрою знань здобувачів подані у таблиці. 

 

Для поточного контролю виконання здобувачами завдань практики, що 

завершується захистом звіту 
Перевірка виконання завдання та написання звіту Сума 

З 1 З 2 З 3 З 4 З 5 З 6 З 7 З 8 З 9 З 10 

Виступ з 

доповіддю 

на захисті 

Відповіді 

на 

запитання 100 

4 6 11 21 4 11 21 2 10 10 

 

Результати проходження, написання звіту та захисту практики здобувачем вищої освіти 

оцінюється відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за такими рівнями та критеріями: 



 

Критерії оцінювання педагогічної практики здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

Активне та творче використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. Прагнення 
до отримання професійних навичок. Повне виконання вимог керівника практики від кафедри. 
Відсутність запізнень і пропусків, порушень техніки безпеки та трудової дисципліни. Високий 
рівень виконання програми практики. Відмінні оцінки за проведені заняття. Своєчасно виконаний, 
акуратно і правильно оформлений пакет звітних документів. Доповідь і захист звіту з практики 
обґрунтовані, демонстрація наукового підходу та власного бачення широкого кола пов’язаних з 
практикою питань, впевнені відповіді на запитання членів кафедри. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, 
набутих в процесі навчання та проходження практики. 

Власні пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні 
практичних завдань підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав у процесі 
проходження практики, а також знання, набуті при 
самостійному поглибленому вивченні питань, що 

відносяться до практичної підготовки 

Відмінно 
(А) 

8
2
-8

9
 

Використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. Прагнення до отримання 
професійних навичок. Виконання вимог керівника практики від кафедри. Відсутність запізнень і 
пропусків, порушень техніки безпеки та трудової дисципліни. Достатньо високий рівень виконання 
програми практики. Позитивні оцінки, отримані за проведені заняття. Своєчасно виконаний, 
акуратно і правильно оформлений пакет звітних документів з незначними зауваженнями. Доповідь 
і захист звіту на достатньо високому рівні, впевнені відповіді на запитання членів кафедри. 

Достатній 
Забезпечує здобувачеві самостійне вирішення основних 

практичних завдань, що можуть виникнути у професійній 
викладацькій діяльності 

 

Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. Прагнення до отримання 
професійних навичок. Виконання вимог керівника практики в міру можливості. Відсутність 
запізнень і пропусків, порушень техніки безпеки та трудової дисципліни. Достатній рівень 
виконання програми практики. Позитивні оцінки, отримані за проведені заняття. Своєчасно 
виконаний, акуратно і правильно оформлений пакет звітних документів з деякими зауваженнями. 
Доповідь і захист звіту на достатньо високому рівні, неточні або надто загальні відповіді на окремі 
питання членів кафедри. 

Достатній 
Забезпечує достатній рівень знань, здобутих при 

проходженні практики, та виконання основних вимог  
програми практики. Додаткові питання про можливість 
використання теоретичних положень для практичного 

використання викликають труднощі. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Недостатнє використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. Недостатнє 
прагнення до отримання професійних навичок. Виконання вимог керівника від бази практики в 
міру можливості. Запізнення і пропуски за час проходження практики без поважних причин. 
Задовільний рівень виконання програми практики. Задовільні оцінки, отримані за проведені 
заняття. Несвоєчасно поданий пакет звітних документів із зауваженнями. 

Середній 
Забезпечує достатній рівень знань здобутих при 

проходженні практики та неповне виконання окремих 
вимог програми практики. Значна частка додаткових питань 

про можливість використання теоретичних положень для 
практичного використання викликають труднощі  

Задовільно 
(D) 

6
0
-6

3
 

Недостатнє використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. Недостатнє 
прагнення до отримання професійних навичок. Виконання вимог керівника практики в міру 
можливості. Часті запізнення (3-4 рази) і пропуски (3-4 рази) за час проходження практики без 
поважної причини. Задовільний рівень виконання програми практики. Задовільні оцінки, отримані 
за проведені заняття. Несвоєчасно поданий пакет звітних документів із зауваженнями. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

практики 

Задовільно 
(Е) 

3
5
-5

9
 

Відсутність спроб до використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. 
Відсутність прагнення до отримання професійних навичок. Ігнорування вимог керівника 
практики від кафедри. Систематичні запізнення і пропуски за час проходження практики без 
поважної причини. Невиконання програми практики, її цілей і завдань. Грубі порушення якості та 
термінів подання звітних документів. 

Незадовільний 
Не забезпечує практичної реалізації завдань, що 

сформовані у програмі практики 

Незадо-
вільно (FX)  

 

Розробники силабусу практики     _______________________    __Міценко Н. Г.__    

                                                                                              _______________________                                     __Воронко О. С.__ 
Гарант освітньо-наукової програми    _______________________    __Міценко Н. Г.__ 

Завідувач кафедри економіки                                                    ________________________               __Міценко Н. Г.__                           


