11.Підведення підсумків практики
Після закінчення науково-педагогічної практики студент подає на
кафедру наступні документи:
1. Індивідуальний план роботи студента практиканта з помітками
про виконання кожного виду роботи та оцінкою за підписом викладача.
2. Конспект лекцій або спецсемінару за темою магістерської роботи
із рецензією викладача.
3. Звіт щодо виконання індивідуального плану роботи магістрапрактиканта.
4. Щоденник практики.
5. Анотація (українською та англійською мовами).
Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку
на кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за
результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам
факультету, звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом
здійснення напису на ти-тульному аркуші «до захисту» безпосереднім
керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення
підпису.
У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам
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безпосереднім керівником, що завіряється його підписом з позначенням
дати здійснення підпису.
За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри
визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією.
Оцінка керівника практики носить рекомендаційний характер і не є
обов’язковою оці- нкою захисту для комісії.
Після перевірки поданого звіту керівником практики від кафедри і
при наявності позитивної оцінки, звіт з практики публічно захищається
студентом на кафедрі перед комісією, яка створюється за розпорядженням
завідувача кафедри і складається з викладачів (не менше двох) відповідної

кафедри.
Атестація за підсумками практики проводиться на підставі
письмового звіту та щоденника, оформленого відповідно до встановлених
вимог,
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необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання
індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за
чотирибальною диференційною шкалою («відмінно», «дуже добре»,
«добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно»). З метою об'єктивної
оцінки знань та умінь, набутих студентами під час проходження практики,
захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які
наведені у Додатку Ж.
Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в
залікову книжку студента та враховується підчас визначення стипендії
разом з оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю.
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документів або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту
практики, студент має право на повторний захист протягом 30 днів
семестру після проведення засідання комісії з практики. У разі остаточної
незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість його
подальшого навчання на фізико-математичному факультеті «КПІ ім. Ігоря
Сікорського».
Підсумки практики обговорюються на засідані кафедри, а загальні підсумки
практики підводяться на засіданнях Вченої ради факультету.

