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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин на ринку праці галузі 

ставляться досить високі вимоги до фахівців, насамперед, до випускників 

вищих навчальних закладів, які повинні мати не тільки великий теоретичний 

запас знань, але й достатню практичну підготовку. За цих умов 

впровадження до навчального процесу системи поетапної практичної 

підготовки студентів з послідовним нарощуванням рівня їх практичних 

навичок дає змогу значно підвищити рівень професійних знань. 

Підготовка студентів спрямована на досягнення ними найвищого 

кваліфікаційного рівня, що забезпечує здійснення професійної діяльності ви-

щого адміністративно-управлінського персоналу у сфері виробничої 

діяльності, тому проходження практики організовується як на провідних 

підприємствах харчової промисловості.  

Мета практики: закріпити у виробничих умовах отримані при навчанні в 

магістратурі знання для підвищення ефективності виробництва та 

удосконалення організації управління технологічними процесами. 

Місце і організація проведення практики. Практика проводиться на 

промислових підприємствах галузі. Місце практики повинно бути таким, щоб 

науково-виробнича діяльність підприємства дозволяла магістранту виконати 

індивідуальні завдання, набути запланованих програних результатів, 

передбачених освітньою програмю Харчові технології. 

Зміст практики. Ознайомлення діючим підприємством зернопереробної 

промисловості, виконання індивідуального завдання1, що включає вирішення 

складної задачі в умовах виробництва із застосуванням наукових підходів у 

тому числі у міждисциплінарних контекстах. Оцінка діючих і впроваджених 

технологій виробництва продукції. Вивчення передових технологій, 

удосконалення діючих технологій і методів, використання комп’ютеризації 

технологічних процесів.  

Зміст звіту. За наслідками виробничої практики студенти узагальнюють 

зібраний матеріал, роблять аналіз і висновки, вносять пропозиції щодо 

усунення виявлених недоліків, закінчують оформлення звіту-щоденника та 

подають на випускову кафедру для прийняття рішення щодо допуску до 

захисту. 

  

                                                           
1 Індивідуальне завдання узгоджується із керівником практики від підприємства та керівником кваліфікаційної 
роботи та пов'язане із менеджментом яякості та безпечності продукції 
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1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

 

Виробнича практика студентів, які навчаються за освітнім рівнем 

«Магістр» проходить протягом терміну, встановленого у відповідності з 

навчальним планом. Навчально-методичне керівництво практикою 

здійснюється викладачами, які керують випусковою роботою студента. 

Керівником практики призначається кваліфікований науковець, який 

складає календарний план проходження практики, контролює роботу 

студента, надає консультаційну допомогу при проходженні практики і 

складанні звіту відповідно до програми практики. 

Інформацію про базу практики студент отримує шляхом особистих 

спостережень, вивчення документації під час бесід з керівником практики, 

іншими співробітниками установи (підприємства). 

Під час практики студент веде лабораторний журнал-щоденник, в якому 

відображає необхідну йому інформацію. 

Після закінчення практики студент оформляє звіт, який підписується 

керівником практики від ВНЗ та керівником практики від виробництва. При 

цьому додається характеристика керівника від бази практики у вигляді 

відгуку, характеристики тощо. 

Захист звіту проводиться у присутності комісії у ВНЗ після повернення 

студента з практики. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри. 

Якість виконання завдань практики та написання звіту оцінюється 

диференційно. Оцінювання виконаних завдань студента проводиться за 

стобальною шкалою за такими критеріями як повнота зібраної інформації 

відносно роботи лабораторії (підприємства), оцінка якості проведених 

регіональних досліджень ринку продукції та послуг; якість здійсненого 

пошуку науково-дослідної інформації та оцінка обраних методик і проведених 

експериментальних досліджень. 
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2. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПРАКТИКИ 

 

Виробнича практика є логічним завершенням теоретичної та практичної 

підготовки студентів, що навчаються за освітнім рівнем «Магістр».  

Метою дослідницької практики студентів є формування у них високого 

рівня професіоналізму, що дозволить їм в майбутній діяльності самостійно 

вирішувати інженерно-технологічні завдання, які націлені на розв'язання 

проблем підвищення якості продуктів харчування. Для виконання поставленої 

мети необхідно вирішити низку взаємопов'язаних завдань (рис. 1.), що наведено 

у вигляді схеми-алгоритму:  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм та завдання дослідницької практики  
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3. ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ В МЕЖАХ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Одним з основних завдань, які вирішуються під час проходження 

практики є напрацювання досвіду проведення науково-дослідної роботи 

та експертизи в інтересах галузі. Під час практики студенти також збирають 

інформаційну базу для наукових семінарів. Головний акцент практичної 

підготовки пов'язаний із питаннями якості та безпечностї харчових 

продуктів. З цією метою під керівництвом провідних викладачів випускової 

кафедри студенти повинні навчитися формулювати науково-практичні 

проблеми, проводити їх обґрунтування, накопичувати обсяг практичного 

матеріалу з подальшим аналізом і використовувати його під час виступу на 

семінарах та виконанні кваліфікаційної магістерської роботи (проекту). 

Для досягнення вказаної мети перед студентом також стоять наступні 

завдання, які визначаються залежно від місця проходження практики: 

 вивчити передовий досвід роботи переробних підприємств та 

визначити наукові проблеми щодо підвищення ефективності роботи; 

 встановити особливості функціонування підприємства, зокрема його 

маркетингову діяльність програму виробництва товарної продукції, 

технологічні рішення під час вироблення продукції; 

 розвинути комунікативні та управлінські навики, проаналізувати 

специфіку розподілу посадових обов'язків в умовах діючого 

виробництва; 

 проаналізувати діючу систему НАССР; 

 розробити альтернативні варіанти НАССР у умовах підприємства.  
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4. ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

ОР «МАГІСТР» 

 

Звіт являє собою структурований документ, що включає результати 

пошукового та дослідницького характеру (Додаток А).  

 

Структура звіту 

4.1 Вступ 

У вступі наводиться загальні відомості про актуальний стан 

зернопереробної галузі та передумови до її розвитку. Наводиться мета 

виробничої практики та завдання. 

 

4.2 Загальна характеристика підприємства 

 

У розділі слід навести інформацію про місію та стратегію підприємства. 

Інформація синтизується та акумулюється із відкритих джрел та не має 

суперечити інтересам підприємства. 

 

4.3 Розроблення системи якості та безпечності харчових продуктів 

 

Основним завданням практики студентів, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр є вивчення і систематизація досвіду по 

системі контролю і забезпечення якості продуктів харчування, що 

випускається. 

Головною метою цього етапу роботи є побудова системи Я «Якість 

продукції підприємства», яка складається з підсистем А, Б, В, Г, Д, Е, в 

межах якої магістр повинен визначити межі функціонування, ієрархію, 

внутрішньо системні зв'язки та вплив підсистем на мету функціонування 

системи, тобто якість продукції. Студент самостійно розбиває систему Я на 

окремі  підсистеми і аналізує їх, оформляє результати у вигляді таблиць, 

схем, висновків. Одночасно виявляє зв'язки з іншими підсистемами. 

Наприклад, функціонування підсистеми Б залежить від наявності та 

роботи складської зони, її оснащення, логічності побудови. Тому, наприклад, 

забезпечивши якість сировини в межах функціонування підсистеми Б, можна 

визначити її рівень в межах підсистеми Д, що і аналізує студент та надає 

рекомендації. 
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Підсистема Б «Якість вхідної сировини». 

В межах підсистеми повинні бути охарактеризовані і визначені основні 

принципи товарної експертизи, санітарно-гігієнічної експертизи, екологічної 

експертизи, товарознавчої експертизи, кількісної та якісної експертизи. 

Підсистема Д «Забезпечення якості в технологічному потоці». 

В межах підсистеми повинно бути охарактеризовано технологічний потік, 

який складається з потоків сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів, 

людських ресурсів; організаційно-економічні принципи забезпечення 

технологічного потоку. 

Необхідно визначити основні закономірності впливу кожного із цих 

факторів на формування показників якості продукції, що випускається в 

межах підсистеми Д та зафіксувати основні параметри технологічного 

потоку. 

Визначити основну законодавчу і нормативну базу по забезпеченню 

якості – наявність технічних умов та технологічних інструкцій, ДСТУ, 

технологічних карток. 

Підтвердити можливість контролювання та корегування основних 

параметрів технологічного потоку як умови забезпечення якості. 

Матеріально-технічне, кадрове та організаційне забезпечення контролю 

параметрів. 

Необхідно об'єднати всі параметри та описати їх вплив на інтегральні 

показники якості підсистеми Д. 

Вихідні параметри підсистеми Е «Забезпечення якості при реалізації 

продукції та її споживанні». 

Вияснити наявність параметрів реалізації продукції. Описати та 

охарактеризувати параметри. Описати методи контролю або моніторингу 

параметрів. Наявність нормативно-технічної бази для контролю якості 

продукції, що реалізується.  

Підсистема А «Матеріально-технічне забезпечення якості». 

Охарактеризувати заходи з матеріально-технічного забезпечення, яке пов'язане 

та направлене на підвищення якості продукції. 

Підсистеми В, Г «Організація забезпечення якості», «Кадрове 

забезпечення якості». Охарактеризувати дії та заходи з адміністративного 

забезпечення якості, наявності плану підприємств, моніторингу нормативної 

бази, законодавчих актів. В межах підсистеми «Кадрове забезпечення якості» 

охарактеризувати стан, динаміку та перспективи кадрового забезпечення якості. 

При аналізі підприємства з точки зору забезпечення якості вивчити та 

описати методи досліджень якості, встановити взаємозв'язок підсистем АД, 
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АЕ, БД, ВГД, ВГЕ, ДЕ, ЕЯ. Визначити величини, за яких можлива 

оптимізація функціонування підсистем та системи Я. 

Дані навести на прикладі підприємства де проходить практику студент. 

Дані оформити у вигляді системного аналізу підсистеми і системи в 

цілому. 

 

До звіту про практику додається щоденник (Додаток Б). 

4.4 Результити виконання індивідуального завдання керівника практики від 

виробництва 

 

Керівником від підприємства призначається кваліфікований працівник, 

який обіймає керівну посаду. На вибір керівника практики від підприємства, 

здобувачу доручається виконання практичного індивідуального завдання, що 

пов'язано із актуальними проблемами виробництва. Завдання може містити 

міждисциплінарні ознаки. Вирішення завдання повинно супроводжуватись 

аналізом та синтизом інформації, розробленням алгоритму дій, спрямованих на 

вирішення проблемної ситуації. 

У розділі слід зазначити: вихідні умови проблемної ситуації, альтернативні 

шляхи вирішення проблемної ситуації, прийняте рішення. 

У відгуку керівник від підприємства зазначає рівень виконання 

індивідуального завдання та власні спостереження щодо здобувача. 

 

4.5 Висновки 

 

У висновку потрібно коротко та лаконічно вказати результати виконання 

завдань на виробницчу практику. 

 

4.6 Список використаних джерел 

 

Згадування інформації із джрел, що знаходяться у вільному доступі без 

зазначення відповідних посилань – не допускається. Джерела літератури 

офрмляються відповідно до чинного стандату. Допустими є використання 

інтерактивних меодів формування спику джерел літератури, зокрема 

застосування спеціалізованог програмного забезпечення. 

 



[Д
ат

а]
 

 

12 

4.7. Додатки 

 

За наявность додаткових відомостей, що не доцільно показувати в 

основних розділах, такі розміщюють в додатках. 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 

Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку робочого поля і 

основний напис. Текст розміщують таким чином, щоб відстань від рамки 

робочого поля становила: зліва і справа – не менше 3 мм; зверху і знизу –не 

менше 10 мм; абзацний відступ –10…17 мм або дорівнювати п'яти знакам. 

Текстова частина розрахунково-пояснювальної записки повинна 

складатися з розділів, підрозділів, параграфів і пунктів. 

Таблиця 1 

Об’єм структурних підрозділів курсового проекту 

№ 

розді

лу 

Назва розділу 

Мінімальна 

кількість 

аркушів 

 
Вступ 1 

1 Загальна характеристика підприємства 2 

2 
Розроблення системи якості та безпечності харчових 

продуктів 
8 

3 
Результити виконання індивідуального завдання 

керівника практики від виробництва 
3 

 
Висновки 1 

 
Список використаних джерел - 

 
Додатки - 

Всього 14 

 

Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. Після номера 

розділу ставиться крапка, потім йде його назва. Вступ і аноацію не нумерувати. 

У змісті послідовно перерахувати заголовки розділів і підрозділів і вказати 

номери сторінок, на яких вони (заголовки) розміщені. Зміст повинен включати 

всі заголовки, наявні в розрахунково-пояснювальній записці. Для пояснення 

викладеного тексту рекомендується його ілюструвати графіками, кресленнями, 

фрагментами схем та ін., які можна виконувати за допомогою засобів 

комп’ютерної графіки. 
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Ксерокопії і скани дозволяється використовувати тільки в оглядовій 

частині курсового проекту. Додаткову інформацію слід виносити в додатки.  

У тексті рисутки розміщують симетрично до тексту після першого 

посилання або на наступній сторінці. На всі рисунки в тексті розрахунково-

пояснювальної записки повинні бути посилання. Посилання виконують за 

формою: “... зображено на рисунку, або (рис. …). Рисунки позначають знизу 

симетрично до них за такою формою: “Рис. 1.2. Назва рисунка”. 

Рисунки нумерують у межах структурних одиниць розрахунково-

пояснювальної записки (частин, розділів), вказуючи номер розділу і 

порядковий номер рисункав розділі, розділяючи крапкою. 

У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими 

буквами українського алфавіту (а, б …) під відповідною частиною. В такому 

випадку після найменування рисунка ставлять двокрапку і дають найменування 

кожної частини за формою: а –найменування першої частини; б –найменування 

другої частини або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки: 

Рис. 1.5. Схема повітряного сепаратора: а – структурна; б – кінематична. 

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між 

формулою і текстом пропускають один рядок. Після написання кожної 

формули необхідно безпосередньо під нею дати експлікацію значень символів і 

числових коефіцієнтів у послідовності, в якій вони подані у формулі. Умовні 

буквені позначення (символи) у формулі повинні підповідати установленим у 

міждержавному стандарті ГОСТ 1494-77.  

Значення кожного символа і числового коефіцієнта слід давати з нового 

рядка. Перший рядокексплікації починають зі слова "де ", двокрапку після 

нього не ставлять. 

Усі формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

вказують в круглих дужках з правого боку в кінці рядка на рівн і закінчення 

формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, розділених крапкою.  

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бути 

однаковоюі відповідати СІ. 

Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. 

Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на 

початку наступного рядка.  

Формула є членом речення, тому до неї застосовують такі ж правила 

граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці 

речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які йдутьодна за другою і не 

розділені текстом, розділяють комою. 
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Матеріал, що запозичений із джерел літератури має мати відповідне 

писслання згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40). Приклад оформлення джерел літератури:  

 Книги 

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації 

: монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом 

: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 

2013. 321 с. 

Чотири 

автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. 

В., Нечипорук А. А. Київ : Колос, 2006. 106 с. 

 Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика 

: підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 

2017). 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата 

звернення: 02.11.2017). 

Періодичні 

видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 

виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 

економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&

z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

Сторінки з 

веб-сайтів 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 

Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата 

звернення: 12.10.2017). 

 Інші документи 

Стандарти СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. 

Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики 

України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України) 

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна 

: МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; 

заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 

Дисертації, 

автореферат

и 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. 

… д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир, 2011. 392 с. 
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5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТУ 

 

Захист звіту  включає дві складові:  

 оцінювання якості виконання звіту із врахуванням критеріїв 

самостійної роботи студента, наявності роботи дослідного характеру, 

відповідність методичним рекомендаціям тощо. Оцінювання проводить 

керівник проекту до його захисту та заповнює відомість (Додаток В). 

Максимальна кількість балів, яку може здобувач отримати за якісне 

виконання звіту становить 70 балів. 

 Захист звіту. Захист проводитсья публічно. Комісія складається із 

двох-трьох науково-педагогічних працівників, які мають кваліфікацію 

за спеціальністю підготовки здобувача. Захист передбачає доповідь, де 

здобувач наводить основні положення звіту (оцінка – до 10 балів). Під 

час доповіді комісія уважно переглядає зміст звіту, ознайомлюється із 

відомістю його оцінювання та враховує зауваження керівників практики 

щодо звіту. Після доповіді комісія ставить 2-3 уточнюючих витання 

(оцінюється 20-ма балами). Бали за доповідь та поставлені питання 

вносять у відомість на основі якої виводиться загальна оцінка, яка 

відображається на першій сторінці курсового проекту та завіряється 

підписами членів комісії. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

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 



7. ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

ВИД РОБОТИ 
День тижня ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД Очікуваний 

результат дата 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приїзд на підприємство, 

оформлення документів, 

загальне знайомство із 

підприємством 

                                    

Отримання 

дозвольних 

документів, 

знайомство із 

керівником 

практики від 

підприємтства, 

проходження 

інструктажів із 

охорони праці 

Загальне знайомство із 

підприємством 
                                    

Формування 

ВСТУПУ 

Загальне знайомство із 

підприємством 
                                    

Формування 

розділу 1 

Знайомство із системою 

забезпечення якості та 

безпечності продукту 

                                    
Формування 

розділу 2 

Формування індивідуального 

завдання та його виконання 
                                    

Формування 

розділу 3 

Опрацювання матеріалу                                     
Формування 

висновків 

Доопрацювання та 

погодження звіту 
                                    

Формування і 

затвердження 

керівником 

практики від 

виробництва 

звіту та 



 

ВИД РОБОТИ 
День тижня ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД ПН ВТ ЧТ ПТ СБ НД Очікуваний 

результат дата 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

щоденника 

про 

проходження 

практики 

Оформлення документів. 

Відїзд із підприємства. 

Представлення звіту до 

захисту 

                                    

Отримання 

допуску до 

захисту звіту 

про практику 



ДОДАТОК А 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

Інженерно-технологічний факультет 

Кафедра технології зберігання і переробки зерна 

                     

                 

                           
ЗВІТ  

про виробничу практику 

на ТОВ СП НІБУЛОН філія Глобинська 

           

 

 

Виконав студент 1 курсу 11м-тз групи 

           

спеціальності  181 - Харчові технології 

   

           

Балинець В. М.  

 
           

(прізвище та ініціали) 

 

           

Керівник від 

універсиетету:            

 

                  

            

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

           

Керівник від 

підприємства:            

 

                  

            

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

                           

           

Національна шкала                   

 

           

Кількість балів:       
Оцінка:  

ECTS       

 

          

Члени 

комісії:           

 

                  

 
           

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

 

           

          

 

                  

 
           

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

 

           

          

 

                  

 
           

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

 
                           
                           

Умань - 2021 р 



 

ДОДАТОК Б 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

Інженерно-технологічний факультет 

Кафедра технології зберігання і переробки зерна 

                     

                 

                           
Щоденник  

про проходження виробничої практики 

на ТОВ СП НІБУЛОН філія Глобинська 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент 1 курсу 11м-тз групи 

           

спеціальності  181 - Харчові технології 

   

           

Балинець В. М.  

 
           

(прізвище та ініціали) 

 

           

Керівник від 

універсиетету:            

 

                  

            

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

           

Керівник від 

підприємства:            

 

                  

            

(підпис) 

 

(Прізвище та ініціали) 

                           
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань - 2021 р 



 

ДОДАТОК В 

Відомість оцінювання курсового проекту 

Балинець В. М.  

(Прізвище, ім'я, по-батькові виконавця проекту) 

                           

Критерій за яким оцінюється проект 
Максимальний 

рейтинговий бал 
Кількість 

отриманих 

балів 

1. Перевірка курсового проекту (загальна к-сть балів - 70), в тому числі: 

1.1 Відповідність змісту курсового проекту завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його 

виконання 

45   

1.2 Самостійнсть вирішення поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць 

10   

1.3 Наявність елементів науково-дослідного характеру 5   

1.4 Використання комп'ютерних технологій 5   

1.5 Відповідність стандартам оформлення 5   

Разом до захисту 70   

2. Захист курсового проекту, в тому числі: 

2.1 Доповідь 10   

2.2 Правильність відповідей на поставленні завдання 20   

Всього 100   

3. Пояснення до зниження кількості балів: 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Керівник практики від 

університету:            

 

  

   

         

(підпис) 
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