
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Юридичний інститут 
Кафедра теорії та історії держави і права

Система менеджменту якості 

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову систему оцінювання знань та практичних навичок, здобутих

студентами під час проходження 
фахової ознайомлювальної практики

Галузь знань: 08 «Право»
Спеціальність: 081 «Право»
Спеціалізація: «Правознавство»

Курс - 1 Семестр - 2

Укладач О. Макеева С » £'<Р______2016р.

Положення обговорено та схвалено на засіданні кафедри теорії та історії 
держави і права, протокол № /У від « Л9 » _____2016 р.

Завідувач кафедри І. Бородін ^ » О -Р 2016 р.

УЗГОДЖЕНО
Директрр^НЮІ

— І. Сопілко 
« .'-*» 2016 р.

Київ 2016



1. Рейтингова система оцінювання (PCO) підсумків практики є 
невід'ємною складовою її програми.

2. РСО дозволяє визначити рівень набутих під час практики знань кожним 
студентом.

Таблиця 1.

Оцінювання видів навчальних робіт студента під час практики

№
п/п

Види робіт Мах
кількість

балів
1. Ознайомлення з програмою практики, складання та узгодження 

з керівником групових та індивідуальних графіків її проведення
2

2. Проходження інструктажу з порядку проходження практики та 
охорони праці

2

3. Робота в каталогах бібліотеки 6
4. Відвідування екскурсій, передбачених програмою 20
5. Ознайомлення з Положення про Міністерство юстиції України, 

його структурними підрозділами та системою органів юстиції
10

6. Виконання індивідуальних завдань 25
7. Написання звіту про проходження практики 15
8. Захист практики (співбесіда) 20

Усього 100 балів

3. Підсумки практики оцінюються в балах за 100-бальною шкалою, 
національною та шкалою ЕСТЭ і заносяться до заліково-екзаменаційної 
відомості семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки 
студента.

4. Максимальні величини рейтингових оцінок за виконання окремих видів 
робіт у балах визначається з урахуванням значимості цих видів робіт та інших 
чинників.

5. Мінімальні та максимальні величини оцінок у балах для кожної оцінки 
за національною шкалою розраховується за критеріями ЕСТБ відповідно до 
рекомендованих вагових коефіцієнтів (Табл. 2,3).

6. Перескладання позитивної підсумкової рейтингової оцінки з практики з 
метою її підвищення не дозволяється.



Таблиця 2.

Вагові коефіцієнти для розрахунку оцінок 
за національною шкалою

Оцінка за національною 
шкалою

Рекомендований ваговий коефіцієнт оцінки

Мінімальний Максимальний
Відмінно 0,90 1,00

Добре 0,75 0,89
Задовільно 0,60 0,74

Незадовільно Менше 0,60

Таблиця 3.

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок 
_______ у балах оцінкам за національною шкалою________
Кількість балів Оцінка за національною шкалою

90-100 Відмінно
75-89 Добре
60-74 Задовільно

Менше 60 Незадовільно

7. Підсумкова рейтингова оцінка з практики є еквівалентом підсумкової 
семестрової оцінки. Вона визначається в балах, виходячи із 100-бальної шкали, 
з наступним перерахунком у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТ8 
відповідно до "Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання", 
затвердженого наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од (Табл. 4).

8. Підсумкова рейтингова оцінка з практики дорівнює сумі оцінок за 
виконання всіх робіт, передбачених програмою практики, модульний 
контроль, підготовку та захист звіту з практики.

9. РСО з практики не передбачає оформлення відомостей модульного 
контролю. Для оформлення підсумків практики обов'язковими є лише 
відомості семестрового контролю. Захист практики проводиться у вигляді 
співбесіди.

10. Підсумкова рейтингова оцінка з практики в балах, за національною 
шкалою та за шкалою ЕСТБ заноситься до заліково-екзаменаційної відомості 
семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки студента. 
Причому, у заліково-екзаменаційній відомості заповнюється лише колонка 
"Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" — в балах, за національною 
шкалою ЕСТ8.

11. Модульні рейтингові оцінки, які можуть бути передбачені РСО 
повинні розглядатися як складові підсумкової рейтингової оцінки з практики і 
до відомостей не заноситься.



12. До залікової книжки та навчальної картки студентів підсумкова 
рейтингова оцінка з практики заносяться, наприклад, так: 96/Відм./А, 
85/Добре/С, 69/Задов./Е, бІ/Задов./Е тощо.

13. Підсумкова рейтингова оцінка студента з практики враховується при 
обчисленні за встановленою процедурою його семестрового рейтингу, 
призначенні стипендії тощо.

14. Вирішення питання щодо статусу студента, який не виконав програму 
практики з тих чи інших причин, здійснюється в установленому порядку, 
відповідно до "Положення про порядок організації та проведення практик 
студентів", затвердженого ректором університету 01.03.2001 р.

Таблиця 4.

Відповідність підсумкових рейтпнговнх оцінок з практики у балах 
оцінками за національною шкалою та шкалою ЕСТ8________

Оцінка в 
балах

Оцінка за 
національною 

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТ8

Оцінка Пояснення

90-100 Відмінно А
Відмінно
(відмінне виконання робіт лише з незначною 
кількістю помилок)

82-89

Добре

В
Дуже добре
(рівень виконання вище середнього з кількома 
помилками)

75-81 С
Добре
(у загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

О
Задовільно
(непогане виконання, але зі значною 
кількістю недоліків)

60-66 Е
Достатньо
(виконання відповідає мінімальним 
критеріям)

35-59
Незадовільно

РХ
Незадовільно
(з можливістю виконання окремих видів робіт 
та повторного розгляду звіту)

1-34 Р Незадовільно (з обов'язковим повним 
повторним проходженням практики)


