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Вступ 

Ступінь вищої освіти, спеціальність, 

освітня програма 

Кількість 

кредитів / 

годин 

денна  

форма  

навчання 

заочна  

форма  

навчання 

Ступінь вищої освіти:  магістерсь-

кий 

6 кредитів 

ECTS / 180 

годин 

Рік підготовки: 

Спеціальність: 011 Освітні, педаго-

гічні науки 

Освітня (освітньо-професійна) про-

грама «Освітній менеджмент у педа-

гогічних системах» 

2 2 

Семестр: 

3 3 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Робоча програма науково-дослідної практики складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки». 

Під час науково-дослідної практики магістранти поглиблюють та закрі-

плюють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирають 

матеріал для виконання магістерської роботи, розробляють та проводять тео-

ретичний та емпіричний етапи дослідження відповідно до плану написання 

магістерської роботи. Вона спрямована на формування у фахівця – випуск-

ника магістратури умінь і навичок професійної діяльності на дослідницькому 

рівні. Науково-дослідна практика, з одного боку, забезпечує більш глибоке 

засвоєння змісту навчальних дисциплін, а з іншого, є шляхом фінального 

етапу підготовки магістра, свідченням його готовності до наукової роботи як 

виду педагогічної діяльності у закладі освіти. Її реалізація дає змогу втілити 

набуті магістрантами компетентності, знання, уміння та навички для опра-

цювання теоретичних і практичних питань під час підготовки та здійснення 

наукової діяльності. 

Предметом науково-дослідної практики є практично-прикладні аспек-

ти сучасної педагогічної теорії, рекомендації щодо їх засвоєння і практично-

го застосування у майбутній професійній діяльності. 

Місце науково-дослідної практики згідно структурно-логічної схеми 

освітньо-професійної програми в структурі освітнього процесу визначається 
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міждисциплінарними зв’язками з дисциплінами: методологія і організація 

науково-педагогічних досліджень, освітній менеджмент, інноваційна освітня 

діяльність, сучасні педагогічні, освітні системи, управління освітніми проек-

тами, забезпечення якості освіти. 

 

1. Мета та завдання науково-дослідної практики 

Мета: забезпечити підготовку магістрантів до професійної науково-

дослідницької діяльності відповідно до програми підготовки освітнього ме-

неджера у педагогічних системах; підготовка кваліфікованих педагогічних 

кадрів, здатних до творчої науково-дослідної праці, проведення самостійного 

наукового дослідження; виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Завдання: поглиблення, розширення, узагальнення і закріплення теоре-

тичних знань у сфері освітнього менеджменту у педагогічних системах; удо-

сконалення і закріплення практичних умінь та навичок роботи з фактичним 

матеріалом науково-дослідної діяльності закладу освіти, вирішення конкрет-

них завдань фахової діяльності; вивчення системи навчальної, наукової, ви-

ховної роботи закладу освіти, зокрема досвіду і системи роботи випускової 

кафедри ЗВО та викладача – керівника практики; закріплення теоретичних 

знань та здобуття практичних навичок науково-дослідницької роботи педаго-

га у закладі освіти; збір та опрацювання матеріалів, що стосуються магістер-

ської дипломної роботи, наукового дослідження; узагальнення і систематиза-

ція результатів проведених досліджень з метою вироблення власного бачення 

проблеми та опрацювання обґрунтованих рекомендацій щодо її розв’язання; 

розвиток дослідницьких умінь у конкретній професійній діяльності; виконан-

ня індивідуального науково-практичного завдання, критичне осмислення те-

оретичної бази з метою якісного написання дипломної (магістерської) роботи 

та її захисту; 

Процес проходження практики спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
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а) інтегральної компетентності – здатність розв’язувати проблеми, задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогіч-

них наук та освітнього менеджменту. 

б) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти, педаго-

гіки та освітнього менеджменту. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах.  

СК9. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

та цифрових технологій в освітній та дослідницькій діяльності. 

СК10. Здатність організовувати діяльність закладу освіти з урахуванням 

запитів, потреб і можливостей здобувачів як замовників та споживачів освіт-

ніх послуг. 

СК11. Здатність приймати та реалізовувати управлінські рішення.  

СК12. Здатність підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти 

та його привабливість для споживачів освітніх послуг 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

проходження практики. 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і пе-
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дагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН 2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у профе-

сійній, інноваційній та дослідницькій діяльності. 

ПРН 4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і пи-

сьмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презе-

нтації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 

ПРН 6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки, освітнього менеджменту та міждисциплінарного 

рівня із дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

ПРН 9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освіт-

ніх/педагогічних наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналі-

зувати, систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність. 

ПРН 11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітнього ме-

неджменту, освітніх, педагогічних наук. 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження практики 

магістрант повинен  

знати:  

− основні теоретичні положення освітнього менеджменту у педагогічних 

системах та застосовувати їх у процесі вирішення практичних завдань; 

− методи наукового мислення, його основні форми і засоби організації; 

− методи аналізу і класифікації, розуміти сутність методів практичного 

застосування суджень і міркувань різного типу в різних галузях навчання і 

професійній діяльності; 

− основні етапи, принципи та форми наукового викладу дослідницьких 

матеріалів;  

− проведення, фіксування та оформлення результатів науково-

педагогічного дослідження; 

− методики проведення науково-педагогічного дослідження та методи 

оцінки ефективності їх застосування при вирішенні конкретних задач; 

− сучасні методологічні підходи до проведення наукового дослідження; 
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вміти:  

− застосовувати отримані знання й навички для розв'язання практичних 

завдань у процесі педагогічної і науково-дослідної діяльності; 

− виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у науковій та 

освітній галузі; 

− обирати методичні підходи, що дозволяють найбільш ефективно вирі-

шувати задачі педагогічної та науково-педагогічної діяльності; 

− проводити аналіз навчально-виховної роботи закладу освіти та його 

підрозділів; 

− відбирати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати зміст дослі-

джуваного матеріалу; 

− вивчати досвід педагогів (викладачів) щодо питань організації їх спів-

праці, співтворчості з учнями (студентами), зокрема з обдарованими; 

− дотримуватися професійної етики в процесі здійснення наукових дос-

ліджень на об'єкті практики. 

 

2. Зміст науково-дослідної практики 

Основний зміст науково-дослідної практики полягає у підготовці та за-

лученні магістрантів до самостійної науково-дослідної роботи у закладі осві-

ти, ознайомленні зі структурою закладу, особливостями його роботи та мене-

джменту; організація, проведення та оформлення результатів науково-

дослідної роботи; ознайомлення з основними видами діяльності менеджера 

освітнього закладу, особливостями здійснення науково-дослідної роботи в 

закладі освіти та іншими напрямами роботи педагогічного колективу та ме-

неджерів закладу. 

Під час практики магістр знайомиться з основними напрямами діяльнос-

ті науково-педагогічного/педагогічного працівника: навчальною, наукового-

методичною, організаційною, науково-дослідною, виховною та методиками 

організації цих видів роботи, формує уявлення про тісний зв’язок навчально-

методичної та науково-дослідної роботи, навчальної та виховної роботи у 
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професійній діяльності педагога. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програми науково-дослідної 

практики змісту й основних завдань передбачає проходження магістрами на-

ступних етапів роботи:  

1. Знайомство з плануванням і організацією навчального, наукового та 

методичного процесу закладу освіти. 

2. Участь у науково-методичних, науково-практичних, науково-

педагогічних заходах кафедри / факультету/підрозділу, що проходять у пері-

од практики. 

3. Спостереження за виконанням викладачем/педагогом-наставником рі-

зних видів науково-дослідної та навчальної роботи зі здобувачами відповід-

ного рівня освіти (школярі, студенти). 

4. Розробка плану і змісту чотирьох-п’яти занять/уроків (лекцій, практи-

чних тощо), відповідно до специфіки бази практики, обговорення їх з викла-

дачем-наставником і проведення цих заняття відповідно до плану.  

5. Розробка методики науково-дослідної роботи відповідно до теми дип-

ломного дослідження. 

6. Організація і проведення науково-дослідної роботи відповідно до те-

ми дипломного дослідження.  

7. Відвідування занять провідних педагогів закладу освітньої діяльності; 

обговорення з ними використаних методів, форм, методичних знахідок тощо. 

8. Відвідування занять, що проводять магістри в інших групах, з наступ-

ним обговоренням.  

9. Підготовка доповіді за темою магістерської дипломної роботи і ре-

зультатами проведеного під час практики дослідження та її презентація на за-

сіданні кафедри/підрозділу закладу освіти (бази практики).  

10. Підготовка щоденника практики та звіту, звітування на засіданні ви-

пускової кафедри. 
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3. Графік проходження практики 

Тижні Зміст практики 

1 тиждень Знайомство з плануванням і організацією навчального, на-

укового та методичного процесу закладу освіти. Спосте-

реження за виконанням викладачем/педагогом-

наставником різних видів науково-дослідної та навчальної 

роботи зі здобувачами відповідного рівня освіти (школярі, 

студенти). Відвідування занять провідних педагогів закла-

ду освітньої діяльності; обговорення з ними використаних 

методів, форм, методичних знахідок тощо. Розробка мето-

дики науково-дослідної роботи відповідно до теми дипло-

много дослідження. 

2 тиждень Розробка плану і змісту чотирьох-п’яти занять/уроків (лек-

цій, практичних тощо), відповідно до специфіки бази прак-

тики. Набуття досвіду викладацької роботи, проведення 

різних видів занять (лекційних, практичних тощо), відпо-

відно до специфіки викладання дисциплін та з використан-

ням комп’ютерних технологій, інноваційних форм і мето-

дів, спеціального обладнання та технічних засобів навчан-

ня.  

3 тиждень Участь у науково-методичних, науково-практичних, нау-

ково-педагогічних заходах кафедри / факульте-

ту/підрозділу, що проходять у період практики. Відвіду-

вання занять, що проводять магістри в інших групах, з на-

ступним обговоренням. 

4 тиждень Підготовка доповіді за темою магістерської дипломної 

роботи і результатами проведеного під час практики дослі-

дження та її презентація на засіданні кафедри/підрозділу 

закладу освіти (бази практики). Надбання навичок струк-

турованого письмового викладу результатів науково-

дослідної, науково-педагогічної діяльності та усних публі-

чних виступів (виступи на засіданнях кафедри та конфере-

нціях). Підготовка щоденника практики та звіту, звітуван-

ня на засіданні випускової кафедри. 

Протягом 

практики 

Організація і проведення науково-дослідної роботи відпо-

відно до теми дипломного дослідження. Оформлення звіту 

та щоденника з науково-дослідної практики. 
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4. Індивідуальне завдання 

З метою надбання магістрантами під час практики умінь та навичок са-

мостійного розв'язання науково-дослідних, науково-педагогічних, навчаль-

них, методичних та організаційних завдань, розвитку творчої ініціативи і 

підвищення ефективності науково-педагогічної практики, магістрантам не-

обхідно виконати індивідуальні завдання. 

Зміст завдання розробляється викладачем керівником практики від ЗВО, уз-

годжується з науковим керівником магістранта і має відповідати завданням нау-

ково-дослідної (дипломної) роботи магістранта. Під час науково-дослідної прак-

тики визначається мета, завдання та форма реалізації емпіричної частини дослі-

дження, відбувається збір і обробка статистичних та емпіричних даних. Застосо-

вуються активні і пасивні методи наукового дослідження, визначається їх ефек-

тивність та розробляються рекомендації для подальшої розробки та впроваджен-

ня результатів експериментального дослідження.   

 

5. Організація практики, керівництво і контроль  

за роботою магістрантів 

Базами практики для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки, освітньої (освітньо-професійної) програми «Освітній менеджмент у пе-

дагогічних системах» є: 

- кафедри педагогічних коледжів, що уклали договори з КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

- кафедри інших ЗВО відповідного профілю, що уклали договори з 

КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради 

- загальноосвітні заклади (школи), що уклали договори з КЗВО "Одесь-

ка академія неперервної освіти Одеської обласної ради; 

- а також магістранти можуть самостійно пропонувати базу практики 

(ЗВО, школа) на основі угоди (КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» – база практики). 

Навчально-методичне керівництво науково-дослідною практикою здійс-

нює профілююча кафедра Педагогіки та освітнього менеджменту. Керівник 
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практики від кафедри здійснює загальне керівництво практикою, встанов-

люючи необхідні контакти з його підрозділами. 

Керівник практики від бази практики (завідувач кафедри, керівник під-

розділу, викладач) безпосередньо керує практикою магістрантів на робочому 

місці (у тісному контакті з керівником практики від академії). 

Контроль за роботою магістрантів під час практики здійснює керівник 

практики від кафедри, завідувач кафедри, яка забезпечує її проведення. Метою 

контролю є своєчасне виявлення та усунення недоліків практики та представ-

лення своєчасної допомоги магістрантам у виконанні програми практики. 

Попередній контроль проводиться під час підготовки магістрантів до 

проходження практики (на зборах і консультаціях). На цьому етапі магістра-

нтам видається щоденник практики, індивідуальне завдання, пояснюються 

цілі практики, порядок її проходження та форма звітності. 

Слід звернути увагу на те, що ефективність виконання індивідуального 

завдання значною мірою залежить від того, наскільки магістрант правильно ро-

зуміє мету і зміст індивідуального завдання, вміє відокремити пріоритетні пи-

тання та раціонально розподілити час, відведений на проходження практики. 

Поточний контроль проводиться керівниками практики від академії під 

час відвідувань ними баз практики і бесід з магістрантами у дні, встановлені 

кафедрою для консультацій. 

Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики 

шляхом оцінювання цілісної систематичної діяльності магістрантів протягом 

конкретного періоду. При виставленні оцінки магістранту враховується як 

рівень теоретичної підготовки так і виконання завдань практики. 

Підсумки практики підводяться керівниками практики, обговорюються 

на засіданні кафедри, яка їх забезпечує. 

 

6. Вимоги до щоденника та звіту 

Матеріали до звіту з науково-дослідної практики готують магістранти про-

тягом усієї практики. Робочі записи про хід практики щоденно заносяться до що-

денника, де приводять результати роботи за день, записи про виконання індиві-
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дуального завдання, конспекти лекцій, практичних занять, методичні розробки, 

відомості про науково-дослідну та науково-педагогічну, методичну, організацій-

ну, виховну роботу та про виконання індивідуальних завдань з практики. 

Результати роботи на кафедрі та результати індивідуального завдання 

оформляють у вигляді звіту з практики. Він повинен містити заголовок, інди-

відуальне завдання, вступ, змістовну частину і висновки. На титульному лис-

ті вказують найменування практики, місце та строки проведення, прізвище 

здобувача вищої освіти і керівника практики від академії і бази практики. В 

звіті повинні міститися результати виконання розділів індивідуального за-

вдання. Бажано, щоб у звіті були наукові, методичні, організаційні, іннова-

ційні пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу закладу освіти, 

форм оцінювання, підвищення продуктивності взаємодії науково-

педагогічного/ педагогічного складу та здобувачів освіти. 

Звіт пишеться літературною українською мовою, з дотриманням ділово-

го, наукового стилю викладу, на папері формату А4, ілюструється (за необ-

хідності) графіками, схемами, таблицями, опитувальниками та іншим ілюст-

ративним матеріалом необхідним виконання індивідуального завдання для 

проведення дослідження з темою магістерської роботи і підшивається в пап-

ку. Обсяг звіту до 8-10 сторінок друкованого тексту. 

Звіт про науково-дослідну практику оформляється згідно з вимогами 

чинного ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Струк-

тура і правила оформлення». 

 

7. Підбиття результатів практики та залік 

По закінченні науково-дослідної практики магістранти повинні предста-

вити на кафедру звіт про проходження практики. 

Захист звітів магістрантів здійснюється на випусковій кафедрі. Залік по 

практиці диференційований і проводиться в формі захисту звіту перед комі-

сією. Завідувач кафедрою призначає комісію у складі двох-трьох викладачів 

кафедри для прийому заліків з практики. У склад комісії, якщо це можливо, 

входить керівник практики від бази практики. 
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До захисту звітів з практики допускаються магістранти, які повністю ви-

конали програму практики, представили звіт, оформлений у відповідності з 

встановленими вимогами, та отримали позитивну оцінку (відгук) керівника 

практики від бази практики. 

Оцінка за практику заноситься у заліково-екзаменаційну відомість та у 

залікову книжку магістранта за підписом керівника практики. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано завдан-

ня. Водночас здобувач вищої освіти має продемонструвати вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти і процеси, застосовувати нау-

кові методи для аналізу конкретних ситуацій, робити самостійні ви-

сновки, на основі яких, прогнозуватиме можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтовуючи свої твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 75 % 

завдань. Водночас здобувач вищої освіти виявляє навички аналізу-

вати і оцінювати явища, факти і події, робити самостійні висновки, 

засновуючись на яких, прогнозуватиме можливий розвиток подій і 

процесів та докладно обґрунтовуючи свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % завдань. При 

цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння аналізувати і оціню-

вати явища, факти та недостатньо обґрунтував твердження і виснов-

ки, недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % завдань. При 

цьому здобувач вищої освіти демонструє невміння аналізувати яви-

ща, факти, події, робити самостійні висновки та їх обґрунтувати, що 

свідчить про те, що магістрант не оволодів програмним матеріалом. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

75 – 81 С 

67 – 74 D 
задовільно  

60 – 66 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним проходженням 

практики 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

проходженням практики 
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9. Методичне забезпечення 

1. Державні стандарти освіти.  

2. Навчальна і робоча програма науково-дослідної практики. 

3. Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ). 

4. Законодавчі, інструктивно-методичні матеріали, підручники і навча-

льні посібники. 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Волков О.І. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика / 

Волков О.І., Віткін Л.М., Хімічева Г.І. К.: Наукова думка, 2012. 301 с. 

2. Збір і обробка матеріалів дослідження: Лекція / Під ред. Даниленко О.А. 

Львів: ЛКА, 2016.  

3. Кисельова О.І., Коломієць Л.В., Грабовський О.В., Волков С.Л., Боль-

шакова О.В. Теорія навчання та організації наукових досліджень у вищій 

школі: навчальний посібник. Одеса: Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2017. 263 

с. 

4. Кисельова О.І., Волков С.Л., Коломієць Л.В. Організація та проведення 

наукових досліджень. Навчально-методичний посібник. Одеса: Видав-

ництво ТОВ «Лерадрук», 2019. 184 с. 

5.  Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: [Навч. посібн.] / 

А. І. Кузьмінський. К.: Знання, 2005. 

6.  Кухта М.І., Ваколя З.М. Методи дослідження в педагогіці: методичні ре-

комендації до практичних занять і самостійної роботи. Ужгород: ДВНЗ 

«УжНУ», 2021. 20 с. 

7.  Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних 

досліджень. К. 2010. 219. 

8. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / 

І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.; за ред. І.С. Доброн-

равової (ч. 1), О.В. Руденко (ч. 2). К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 
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607 с.  

9. Науково-педагогічне дослідження : навчальний посібник для магістран-

тів / Укладачі: Н.Н. Чайченко, О.М. Семеног, Л.М. Артюшкіна, О.М. 

Рудь. Суми : СОІППО, 2015. 190 с. 

10. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: [навчальний посібник] / 

В. Л. Ортинський. К.: Вища шк., 2011. 

11. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. 

К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

12. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніче-

нко. Суми : Сумський державний університет, 2012. 83 с. 

13. Педагогіка вищої школи: [Навч. посібник] / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. [3-тє вид., перероб. і до-

повн.]. К.: Знання, 2007. – 495 с. 

14. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: ор-

ганізація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посібник. К.: 

Лібра, 2004. 344 с.  

15. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: [на-

вчальний посібник] / З.І. Слєпкань. К.: Вища шк., 2015. 

16. Цехмістрова Г.С. Методологія наукових досліджень. навч. посібник. К.: 

Видав. дім «Слово», 2012. 280 с.  

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: [навч. посібн.] / М. М. Фіцула. 

К.: "Академвидав", 2006. 

 

Додаткова 

1. ISO 5966:1982 «Documentation – Presentation of scientific and technical 

reports». 

2. ДСТУ 3008-2015. Документація, звіти у сфері науки і техніки. К.: Де-

ржстандарт України, 2015.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.15. Деякі пи-
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тання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту». Режим доступу: 

http://osvita.ua/legislation/ Vishya_osvita/ 47816. 

4. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на акаде-

мічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.15 

р. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/47597/. 

5. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. 

6. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 

26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 3. Ст.25. 

7. Словник психолого-педагогічних понять і термінів Електронний ре-

сурс: http://osvita.ua/school/psychology/1270 / назва з екрану. 

8. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обу-

чения / Э. Стоунс. — М., 2004. 

9. Сурмін Ю. Майстерня вченого: підручник для науковця. К.: Навч. ме-

тод центр освіти в Україні, 2006. 207 с. 

10. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручник. К.: Знання-Прес, 2002. С. 63-79. 

11. Щодо нової редакції Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» : Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-36 

від 19.01.16 р. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49484/ 

12. Чайка В. М. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для само-

контролю: [Навчальний посібник] / В. М. Чайка. Тернопіль: Астон, 2002. 

13. Ягупов В. В. Педагогіка: [Навчальний посібник] / В. В. Ягупов. К.: 

Либідь, 2002. 

 

8. Електронні інформаційні ресурси 

1. Закон України. Про освіту. ВВР, 2017, № 38-39, 

13Thttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-1913T. 

2. Закон України. Про вищу освіту Із змінами, внесеними згідно із Зако-
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