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1. Опис ___________________ практики
(вид)

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
_______________

Кількість
кредитів –

(шифр і назва)

Напрям підготовки
_______________

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання

Нормативна/
за вибором

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Загальна кількість годин
–

Спеціальність:
_______________

-й
Семестр
-й

Самостійна робота
___ год.
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
_____________________

Індивідуальна робота:
___год.
Вид контролю:
_______________

2. Мета та завдання ____________________ практики
(назва)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Етапи практики
Етапи
1. Підготовчий
2. Ознайомлювальний
3. Основний
4. Підсумковий

Зміст, основні завдання,
тривалість

4. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
…

Зміст завдання
...
...
…
5. Індивідуальні завдання

№
з/п
1
2
…

Назва теми
...
...
…
6. Методи та засоби діагностики результатів проходження практики
_________________________________________________________________
(залік, диференційований залік)

7. Оцінювання результатів практики
Орієнтовний приклад оцінювання захисту матеріалів практики:
Зміст роботи, що оцінюється
1. Теоретична підготовка:
– знання предмету;
– володіння матеріалом під час проведення
уроків, гуртків, екскурсій, польових робіт тощо.
2. Психолого-педагогічна майстерність:
– педагогічний такт;
– комунікабельність;
– емпатійність;
– неконфліктність тощо.
3. Особистісні характеристики:
– дисциплінованість
під
час
проходження
практики;
– ініціативність;
– самостійність;
– професійна спрямованість;
– інноваційність тощо.
4. Оцінювання процесу проходження практики:
– проведення
уроків,
виховних
заходів,

Кількість балів

15

10

5

20

експериментів;
– формування технічної документації, облікової
звітності на базах практики тощо.
5. Оцінювання звітної документації:
– план-конспект уроку;
– сценарій виховного заходу;
– психолого-педагогічна характеристика;
– матеріали економічної звітності;
– карти;
– плани екскурсій тощо.

20

5

6. Своєчасність подачі звітної документації.

25

7. Захист практики.

100

Сума
8. Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82–89
75–81
67–74
60–66

А
В
С
D
Е

1 – 59

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

незараховано з
можливістю
повторного складання

9. Методичне забезпечення
1. ......
10. Рекомендована література
Базова
1. .....
Допоміжна
1. ......
11. Інформаційні ресурси
1. .....
12. Додаткові вказівки та рекомендації
(схеми аналізу, зразки характеристик, інші зразки заповнення документації)

