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Опис курсу
Переддипломна практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки
фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Фінансова
грамотність». Вона спрямована на поглиблення теоретичних знань і практичних навичок;
здобуття вміння збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, презентувати і
відстоювати власну думку; використання електронного навчання та інтегрування його в
освітнє середовище; набуття досвіду в застосовувані нових підходів до аналізу,
прогнозування, критичного осмислення проблем у професійній діяльності та прийняття
рішень у складних непередбачуваних умовах; здобуття навичок до самоосвіти та підвищення
кваліфікації; оволодіння здатністю викладання фінансової грамотності в закладах освіти та
проведення наукових досліджень у сфері фінансових послуг.
Мета переддипломної практики: формування системи компетентностей майбутніх
викладачів з фінансової грамотності, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та
перспектив розвитку в сфері фінансів, а також застосовувати новітні методики і технології
навчання.
Структура курсу:
 інформування студентів про мету, завдання і зміст переддипломної практики,
місце її проходження;
 ознайомлення студентів з порядком проходження переддипломної практики;
 представлення студентам інструкції щодо виконання робочої програми практики,
порядку оформлення всіх необхідних документів, щоденника практики, оформлення звіту
переддипломної практики;
 інформування студентів про порядок захисту звіту переддипломної практики.
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Система оцінювання та вимоги
Вимоги щодо порядку проходження переддипломної практики та захисту звіту, подано
у методичних рекомендаціях.
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з переддипломної практики визначається
як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового
кредиту:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (тренінг)

30

Модуль 2 (звіт)

30

Модуль 3 (захист звіту)

40

Шкала оцінювання студентів:
ECTS
A

Бали

Зміст

90-100

відмінно

В

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

