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1. Опис практичної підготовки 

 

№ 

з/п Види практичної 

підготовки 

Характеристика практичної 

підготовки 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 

 

Кількість кредитів, тижні, години 

  

Рік підготовки: 

-й -й 

Семестр 

-й -й 

Вид контролю: 

  

 

2 

 

 

Кількість кредитів 

  

Рік підготовки: 

-й -й 

Семестр 

-й -й 

Вид контролю: 

  

… 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



5 

 Матриця компетентностей, програмних результатів навчання, результатів та видів практичної підготовки 

 

 

Види практичної 

підготовки 

Компетентності, які 

формуються з 

посиланням на шифр 

відповідно до освітньої 

програми 

Програмні результати 

навчання з посиланням на 

шифр відповідно до 

освітньої програми 

Результати 

навчання 

    

    

    

    

 



4 

 

2. Пояснювальна записка 

(Вступне речення)  

2.1. Мета наскрізної практичної підготовки 

2.2. Завдання наскрізної практичної підготовки 

2.3. Матриця компетентностей, програмних результатів навчання, 

результатів та видів практичної підготовки.  

 

3. Інформаційний обсяг практичної підготови 

3.1. Вид практичної підготовки 

3.1.1. Бази практичної підготовки 

3.1.2. Мета (навчальної/виробничої) практичної підготовки 

3.1.3. Завдання (навчальної/виробничої)практичної підготовки 

3.1.4. Зміст і завдання індивідуальної роботи здобувача під час 

(навчальної/виробничої) практичної підготовки. 

 

№ 

п/п 
Види роботи Кількість балів 

1.   

2.   

3.   

….   

 

 

3.1.5. Організація та керівництво практичної підготовки й порядок її 

проходження (обов’язки методистів і здобувачів) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

3.1.6. Форми підсумкового контролю результатів практичної підготовки 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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3.1.7. Критерії оцінювання 

  

Шкала оцінювання звітів із практичної підготовки 

За 100-бальною шкалою  За національною шкалою 

90–100 балів відмінно 

89–75 балів добре 

60–74 балів задовільно 

0–59 балів незадовільно 

 

 

 

 

3.1.8. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

3.1.9. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 3.2. ……………………………………………… 

 3.2.1……………………………………………... 

 3.2.2……………………………………………... 

 3.2.3……………………………………………... 

 3.2.4……………………………………………... 

 3.2.5……………………………………………... 

 3.2.6……………………………………………... 

 3.2.7……………………………………………... 

 3.2.8……………………………………………... 

 3.2.9……………………………………………... 

 

 3.3……………………………………………….. 

 3.3.1……………………………………………... 

 3.3.2……………………………………………... 

 3.3.3……………………………………………… 

 3.3.4……………………………………………… 

 3.3.5……………………………………………… 
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 3.3.6……………………………………………… 

 3.3.7……………………………………………… 

 3.3.8……………………………………………… 

 3.3.9………………………………………………   

  

 

 * Примітки 

 Розділ 3 у пунктах 3.1-3.1.9 заповнюється для кожного виду практичної 

підготовки окремо. Види практичної підготовки зазначаються у розділі 1 

«Опис практичної підготовки». 
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