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1. Призначення та сфера використання 

1.1. Положення про практико-орієнтований підхід у реалізації 

освітньої компоненти (далі – Положення) є складовою системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти, що описує практико-орієнтований напрям в 

освітню діяльність Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 

вищу освіту», нормативних документів Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України, Статуту та Стратегії розвитку Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (далі – Університет, ПУЕТ), системи управління якістю 

Університету, стандарту «Система управління якістю. Вимоги» (ISO 

9001:2015).  

1.3. Метою Положення є визначення мети, видів та змісту практико-

орієнтованого навчання здобувачів вищої освіти, установлення порядку 

організації навчання на основі практико-орієнтованого підходу. 

1.4. Положення є обов’язковим до виконання здобувачами вищої 

освіти та науково-педагогічними працівниками,  які задіяні в освітньому 

процесі.  

1.5. Уведення цього Положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження.  

1.6. Положення підлягає перегляду. У разі виникнення необхідності, 

пропозиції щодо внесення змін у зміст документа можуть вносити перший 

проректор, директори інститутів, завідувачі кафедр, керівники відповідних 

структурних підрозділів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням 

освітнього процесу в Університеті. Пропозиції щодо внесення змін, 

оформлення змін та перегляду готує директор Навчально-наукового центру 

забезпечення якості вищої освіти. Затверджує Положення і зміни до нього 

ректор після схвалення вченою радою Університету.  

 

2. Загальні положення 

2.1. Практико-орієнтоване навчання здобувачів вищої освіти у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» відбувається на таких рівнях: наявність на освітній програмі 

практичної підготовки у вигляді практик із першого курсу навчання; відкриття 

філій кафедр на виробництві; залучення професіоналів-практиків, експертів 

галузі, представників роботодавців до реалізації освітніх компонентів. 

Політика організації, проведення, підведення підсумків та матеріального 

забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти регламентується 

Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти. Політика 

відкриття філій кафедр на виробництві регламентується Положенням про філії 

кафедр на виробництві. Політика залучення професіоналів-практиків, 
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експертів галузі, представників роботодавців до реалізації  окремих освітніх 

компонентів регламентується цим Положенням. 

2.2. Практико-орієнтований підхід до реалізації освітньої компоненти 

здобувачів вищої освіти (ЗдВО) – це форма організації фахової підготовки 

ЗдВО, що є обов’язковою складовою освітньої компоненти (ОК) в освітніх 

програмах (ОП) Університету, що реалізується як співвідношення між 

академічною і прикладною складовими професійної підготовки ЗдВО із 

залученням внутрішніх (НПП) та зовнішніх (професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців) стейкхолдерів, зацікавлених у 

реалізації окремої ОП. 

2.3. У даному Положенні розглядаються загальні питання організації та 

проведення практико-орієнтованого підходу до реалізації освітньої 

компоненти ЗдВО (рівня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра). 

2.4. Практико-орієнтований підхід до реалізації освітньої компоненти 

ЗдВО регламентується Стратегією розвитку Вищого навчального закладу 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017–2022 роки та 

Положенням про організацію освітнього процесу.  

 

3. Мета, види та зміст практико-орієнтованого навчання ЗдВО   

3.1. Метою навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого підходу 

до реалізації освітньої компоненти (практико-орієнтованого підходу) є 

формування їх професійної свідомості на основі особистісного та фахового 

(отриманого від внутрішніх й зовнішніх стейкхолдерів) досвіду, що є основою 

професійного розвитку ЗдВО та їх кар’єрного зростання. Практико-

орієнтована професійна підготовка є поєднанням потреби й бажання ЗдВО зі 

знаннями академічного середовища (НПП) та практичного досвіду зовнішніх 

стейкхолдерів, для успішного майбутнього професійного зростання. 

3.2. Практико-орієнтований підхід реалізується за допомогою:  

3.2.1. популяризації формування у ЗдВО мотивованої усвідомленої 

потреби в набутті професійних компетенцій та організації практичної 

підготовки за профілем підготовки з першого курсу навчання;  

3.2.2. створення інституційного середовища для набуття нових і 

вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей, необхідних для 

професійної діяльності НПП і виконання ними професійних обов’язків за 

профілем підготовки ЗдВО;  

3.2.3. розробки та впровадження інноваційних форм зайнятості ЗдВО з 

метою вирішення ними реальних професійних, науково-практичних та 

дослідно-виробничих робіт відповідно до профілю навчання;  

3.2.4. наявності багаторічної розгалуженої мережі вітчизняного та 

закордонного партнерства з метою їх залучення до аудиторних та (або) 

позааудитоних занять. 

3.3. Залежно від рівня вищої освіти та освітньої програми навчання 

ЗдВО на основі практико-орієнтованого підходу освітній процес 
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може здійснюватися за дуальною формою навчання на робочому місці (на 

виробництві), з окремими елементами дуальної освіти або із залученням до 

аудиторних та позааудиторних занять професіоналів-практиків, експертів 

галузі, представників роботодавців (зовнішніх стейкхолдерів) для організації 

та реалізації освітнього процесу.  

3.4. Навчання на основі практико-орієнтованого підходу може також 

реалізовуватись у залученні ЗдВО до створення практико-орієнтованих 

проєктів, що є результатом індивідуальної або колективної діяльності та бути 

зарахованим як складовою освітньої компоненти (ОК), так і окремою ОК, 

виписаною в освітній програмі (ОП) та навчальному плані (НП).  

3.5. Зміст навчання на основі практико-орієнтованого підходу включає 

теоретичну (лекції, семінари, самостійну роботу, роботу з масивами 

інформації) і прикладну або практичну частину (практичні та лабораторні 

роботи, навчальну та виробничу практики, курсове (проєктне) та дипломне 

проєктування) спільно з викладачами ЗВО та професіоналами-практиками, 

експертами галузі, представниками роботодавців (зовнішніми 

стейкхолдерами). Практико-орієнтований підхід передбачає також 

застосування позааудиторних форм професійної підготовки за рахунок 

виконання ними практичних завдань з ОК за участю професіоналів відповідної 

галузі.  

3.6. Навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого підходу може 

бути реалізоване у вигляді: як вхідної (зовнішні стейкхолдери, залучені до 

аудиторій), так і вихідної  (ЗдВО на виробництві) активності ЗдВО; як під час 

аудиторних занять, так і позааудиторним часом підготовки; як в онлайн, так і в 

офлайн форматі. 

 

4. Організація навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого 

підходу 

4.1. Зовнішніми стейкхолдерами є вітчизняні та закордонні 

професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців – установ 

та організацій усіх організаційно-правових форм і форм власності або 

представники фахових структурних підрозділів університету. 

4.2. Залучення зовнішнього стейкхолдера до освітнього процесу за 

певною освітньою компонентою здійснюється НПП, виходячи з їх фахової 

спроможності забезпечити виконання окремої теми лекційного, семінарського, 

практичного або лабораторного заняття, проєкту та іншого заходу. НПП 

університету відповідає за організацію й проведення відповідного заходу із 

ЗдВО, обов’язково поширює в соціальних мережах Університету та включає 

до звіту кафедри.  

4.3. Вихідна аудиторна або позааудиторна мобільність ЗдВО 

оформляється відповідним розпорядженням по інституту.  
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4.4. НПП зараховує навчання на основі практико-орієнтованого підходу 

в порядку визнання результатів навчання, визначених силабусом та робочою 

програмою навчальної дисципліни.  

4.5. Здобувачі вищої освіти можуть проходити практико-орієнтоване 

навчання у процесі виконання ними посадових обов’язків на робочому місці та 

мають право на зарахування результатів навчання, визначених силабусом та 

робочою програмою навчальної дисципліни.  

4.6. Університет за потреби забезпечує укладання договорів про 

проведення навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого підходу із 

зовнішніми стейкхолдерами.  

4.7. Навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого підходу з 

особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей. 
 

5. Фінансування навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого 

підходу 

 

5.1. Фінансування навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого 

підходу здійснюється за рахунок коштів, які надходять на поточні рахунки 

Університету як плата за навчання ЗдВО. 

5.2. Витрати, пов’язані з проходженням ЗдВО навчання на основі 

практико-орієнтованого підходу, включаються до кошторису Університету. 

5.3. Форми та розмір оплати праці зовнішніх стейкхолдерів визначаються 

договором між Університетом та зовнішнім стейкхолдером про залучення 

його до реалізації навчання ЗдВО на основі практико-орієнтованого  
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