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ВСТУП 

Загальна мета професійної та переддипломної практики — 

удосконалити професійні вміння і навички на основі ознайомлення з 

практичною діяльністю та науково-дослідницькою роботою психолога у 

відповідних установах і організаціях. 

Професійна і переддипломна практика студентів є обов'язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра за напрямом підготовки «Психологія» і має 

на меті придбання студентом професійних навичок та вмінь здійснення 

самостійної професійної та науково-дослідницької діяльності. Вона 

спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час 

навчання, придбання і вдосконалення практичних навичок і умінь в процесі 

професійної діяльності, розвиток у студентів здатності компетентного 

прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами і 

формами науково-дослідної діяльності. 

Головним навчально-методичним документом, що забезпечує 

комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, 

безперервності, послідовності навчання студентів, є програма професійної та 

переддипломної практики. Основна мета програми полягає у чіткому 

плануванні та регламентуванні діяльності студентів і керівників під час 

практики та окреслення її головних результатів. 

Програма професійної та переддипломної практики передбачає 

планове, поетапне набуття студентами практичних професійних навичок і 

застосування набутих теоретичних знань у реальних умовах.   

 

 Основні засади проведення професійної та переддипломної 

практики  

Професійна та переддипломної практика є важливою складовою 

магістерської програми підготовки психолога і має на меті систематизацію, 

розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів 

компетенції ведення самостійної наукової та професійної роботи.  

Суть переддипломної частини практики полягає у залученні студентів-

магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою 

проведення науково-дослідної роботи в академічних і спеціалізованих 

інститутах та провідних компаніях. Предметом практики є:  

• поглиблення навичок самостійної наукової роботи,  

• розширення наукового світогляду студентів,  

• дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 

теоретичним напрямком дослідження,  

• визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи  

Задача професійної частини практики побудована на основі сучасних 

уявлень про структуру психології сьогодення, сфери діяльності психологів, 

фундаментальних положень психологічної науки і виходить із принципів 

професійно-діяльнісної спрямованості психолога. 



 

Мета і завдання професійної та переддипломної практики 

Загальна мета професійної та переддипломної практики — 

удосконалити професійні вміння та навички на основі ознайомлення з 

практичною діяльністю та науково-дослідницькою роботою психолога у 

відповідних установах та організаціях.  

Завдання практики:  

• закріплення і практичне використання теоретичних знань з фахових 

дисциплін;  

• формування професійної ідентифікації майбутніх психологів, їхньої 

професійної самосвідомості;  

• формування вмінь і навичок для реалізації психодіагностичної, 

профілактичної, розвивальної та психокорекційної функцій психолога;  

• формування та закріплення вмінь складати програму дій на основі 

самостійно сформульованих гіпотез;  

• вивчення технології проведення дослідження. 

Компетентності та програмні результати: 

СК 2. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та практики. 

СК 4. Здатність обирати і застосовувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та доказові методики і техніки практичної діяльності. 

СК 5. Здатність до систематизації результатів наукового пошуку з 

проблем дослідження. 

СК 7. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік. 

СК 14.   Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК 15. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Результати навчання: 

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методик. 

ПР3. Володіти методологією, технологіями та методами наукового 

дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності; 

ПР5. Узагальнювати теоретичні дані та формулювати теоретичні 

висновки. 

ПР6. Набувати нові знання і втілювати їх у результати своїх наукових 

досліджень, здійснювати презентацію цих результатів, у т.ч. з використанням 

сучасних інформаційно-освітніх технологій; 

ПР9. Володіти навичками та вміннями якісного, професійного усного, 

письмового спілкування, що є передумовою професійної ефективності; 

ПР10. Розробляти програми психологічних інтервенцій 

(консультування, психотерапія, тренінг тощо) провадити їх в індивідуальній 

та груповій роботі, оцінювати якість. 



ПР11. Вміти вибудовувати комунікаційні зв’язки з різними групами 

суб’єктів психологічної роботи (клієнтами, місцевими мешканцями, 

фахівцями, консультантами); 

ПР13. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 

Переддипломна частина практики повинна відповідати напряму 

наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики 

надається можливість використати нові методи та отримати необхідні 

результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської 

роботи.  

Студенти під час проходження переддипломної частини практики 

мають вирішити наступні завдання:  

– застосовувати загальнотеоретичні та прикладні знання при розробці 

конкретних проектів з психологічної проблематики;  

– використовувати психологічні підходи для організації конкретних 

психологічних досліджень;  

– здійснювати психологічну експертизу та оцінювання;  

– представити результати практичної роботи у наукових звітах;  

– застосовувати математико-статистичні методи для репрезентації 

результатів науково-практичних розробок;  

– планувати проведення науково-практичного дослідження; 

– застосовувати необхідні методи для реалізації поставленого 

завдання; 

– використовувати відповідні кількісно-якісні методи емпіричного 

аналізу отриманих даних; 

– інтерпретувати отримані результати відповідно до поставлених 

завдань; 

– застосовувати комп’ютерні технології; 

– визначати репрезентативність отриманих даних відповідно до 

математико-статистичних методів обробки; 

– брати участь у формуванні висновків і рекомендацій. 

Професійна практика студентів є важливою частиною підготовки 

фахівців. Метою професійної практики є набуття студентами досвіду 

самостійної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення 

теоретичних знань у сфері психології, підбір фактичного матеріалу для 

написання магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання 

наукових і інформаційних джерел та готовності магістрів до практичної 

діяльності відповідних установах та організаціях.  

Професійний компонент проходження практики полягає у формуванні 

особистості майбутнього психолога, набуття досвіду психологічної 

діяльності, вироблення уміння та навичок, які необхідні для вирішення 

професійних завдань, оволодіння формами і методами діагностичної, 

корекційно-розвивальної, просвітницької, дослідницької і навчально-

виховної роботи; рефлексувати свої особистісні якості і рівень практичної 

підготовленості до майбутньої професійної діяльності. Професійний 



компонент містить в собі знання та уміння, якими повинен оволодіти студент 

практикант.  

Завданням професійної частини практики є:  

– здійснювати психологічне забезпечення робіт з профорієнтації, 

профвідбору та адаптації персоналу;  

– розробляти засоби дослідження основних психологічних параметрів 

професійної діяльності;  

– аналізувати результати виміру індивідуально-психологічних рис 

особистості з метою виявлення резервів її розвитку; 

– розробляти рекомендації з оптимізації професійної діяльності 

персоналу; 

– проводити експертне оцінювання особистісного потенціалу людини як 

суб’єкта діяльності 

– розробляти психологічні підходи дослідження діяльності професійних 

груп, стилю їх управління та ефективності взаємодії. 

Аналізувати особливості спільної та індивідуальної професійної 

діяльності, що впливають на ефективність функціонування психічних 

процесів, станів і властивостей їх окремих виконавців (психопрофілактика) 

Застосовувати активні методи навчання.  

Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної 

підготовки випускника магістратури студент повинен:  

– спостерігати за поведінкою клієнта, за діями навчальної чи професійної 

групи;  

– спеціальним чином організовувати професійне спілкування 

(просвітницька бесіда, індивідуальне консультування);  

– застосовувати різні методи діагностично-корекційної роботи;  

– проводити індивідуальні та групові психологічні дослідження;  

– організовувати власну професійну діяльність, аналізувати результати її 

виконання  

Студент-практикант повинен мати уявлення про зв'язки предмета з 

майбутньою професійною діяльністю; методичні аспекти предмета в цілому, 

окремих тем і понять; методи й прийоми складання завдань, вправ, тестів з 

різних тем; можливості застосування комп'ютерної техніки в навчальному 

процесі.  

 

Бази практики та розподіл робочого часу студента  

Професійна та переддипломна практика переважно проводиться на 

кафедрах та у навчальних в лабораторіях університету або за необхідністю в 

інших установах. 

Керівниками практики призначаються наукові керівники випускної 

роботи. Вони відповідають за організацію і проведення практики студента. 

Навантаження за керівництво переддипломної практики – у межах 

навантаження за керівництво випускної роботи. 

Керівник практики здійснює контроль за належним дотриманням 

студентом трудового розпорядку, виконанням вимог бази практики, за 



своєчасним і якісним  виконанням виданого індивідуального завдання, та 

надає студенту методичну допомогу  в організації роботи та консультує його 

з тематики завдання.  

Практика може проводиться також на базі науково-навчальних закладів 

та відповідних профільних кафедр вищих навчальних закладів.  

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати 

для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання, 

якщо для збору необхідного матеріалу з обраного наукового напряму 

практики магістра зазначена база практики безпосередньо слугуватиме 

об’єктом практики. Побажання студента повинно бути обґрунтовано заявою 

на ім'я завідувача кафедри, до якої додається лист з відповідної установи зі 

згодою прийняти дану особу для проходження професійної та 

переддипломної практики. Зміна бази практики можлива лише з поважних 

причин і лише до подання проекту наказу про проходження практики. 

Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри. 

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі 

самостійної зміни місця практики, нез'явлення до місця практики без 

поважних причин слід вважати, що студент не виконав навчального 

навантаження і може бути відрахований з Академії.   

 

Порядок організації, керівництво та зміст професійної та 

переддипломної практики  

Професійна та переддипломна робота майбутніх магістрів є 

необхідною складовою навчального процесу і слугує основою підвищення 

результативності робіт, які надаються студентами в магістерській роботі. 

Виконання індивідуального завдання студентами здійснюється з 

урахуванням обраної теми магістерської роботи в терміни, означені 

програмою практики. Матеріали роботи включаються до звіту з практики у 

відповідності з його структурою та обсягом.  

Практика для студентів магістратури спеціальності «Психологія» 

проводиться згідно з навчальним планом для денної та заочної форм 

навчання. Під час проходження практики та виконання основних завдань 

програми практики, кожен студент повинен отримати конкретні наукові 

результати з обраної наукової проблеми, що будуть відображені у 

формулюванні теми випускної кваліфікаційної роботи магістра. Програма 

практики студентів магістратури складається з наступних частин: 

– формування індивідуального графіку проходження професійної та  

переддипломної практики; 

– ознайомлення студента з вітчизняними та іноземними науковими та 

іншими джерелами літератури з метою формування студентом 

бібліографічного списку літератури за обраним напрямом дослідження. За 

цей період, вони зобов’язані здійснити огляд нормативної документації та 

друкованої літератури, зібрати та обробити практичний та інформаційний 

матеріал, здійснити підбір та обробку статистичних даних з обраного 

напряму дипломного проекту;  



– виконання індивідуального завдання, завершення роботи над 

формуванням теми дипломного проекту,  

– оформлення звіту про проходження і його захист.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує кафедра психології. Загальну організацію практики та контроль за 

її проведенням здійснює керівник практики від кафедри психології.  

Завідувач кафедри призначає відповідального за професійну та 

переддипломну практику на кафедрі.  

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента 

випускаюча кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів 

тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук. 

   

Обов’язки відповідального за професійну та переддипломну 

практику від кафедри.  

Відповідальний за професійну та переддипломну практику по кафедрі 

призначається завідувачем кафедри.  

Основними обов’язками відповідальних за професійну та 

переддипломну практику від кафедри є:  

– організація та проведення настановних зборів для студентів кафедри з 

метою проведення інструктажу про порядок проходження практики, з 

техніки безпеки, охорони праці і попередження нещасних випадків та 

надання їм необхідних документів перед початком практики;  

– забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних 

графіків проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань 

від безпосередніх керівників;  

– своєчасне ознайомлення студентів з вимогами до оформлення 

документації, системою звітності та критеріями оцінки, які регламентуються 

відповідною нормативною та методичною документацією з організації та 

проведення практики;  

– консультування студентів щодо термінів і порядку проходження 

практики, оформлення документів та захисту звіту;  

– своєчасна організація та проведення відкритого захисту практики 

комісії;  

– звітування на засіданні кафедри про підсумки практики;  

– своєчасне складання звітів про проведення практики з дотриманням 

встановлених в академії вимог;  

– внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного 

забезпечення практики, а також інших навчально-методичних та звітних 

документів (враховуючи специфіку конкретної спеціальності); 

 – здійснення, у разі необхідності, разом з керівниками практики 

вибіркового контролю за проходженням практики студентами безпосередньо 

на базі практики. 

 

Обов'язки керівників професійної та переддипломної практики від 

кафедри психології.  



Для безпосереднього наукового керівництва практикою кожного 

студента відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою 

призначаються керівники професійної та переддипломної практики.  

Обов'язки безпосередніх керівників практики, призначених кафедрами 

є:  

– здійснення контролю прибуття студентів на практику;  

– надання консультації щодо проведення студентам ретельного та 

всебічного вивчення літературних джерел;  

– розробка та надання студентам індивідуальних завдань та вказівок 

для проходження практики, враховуючи специфіку конкретної спеціальності 

і роботи;  

– надання роз’яснення з принципових питань, які виникають у студента 

щодо організації процесу наукової творчості;  

– контролювання за своєчасністю формування та виконанням 

індивідуальних графіків проходження практики студентами;  

– сприяння організації індивідуальних навчальних занять магістранта;  

– організація і керування професійною роботою магістранта;  

– консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання 

та оформлення документів з практики;  

– своєчасна оцінка роботи студента на практиці за результатами звіту, 

виконання індивідуального завдання та інших документів з практики;  

– забезпечення своєчасності надання студентами на кафедру звітів з 

практики та інших документів, необхідних для захисту, їх перевірка та 

візування. 

   

Обов’язки керівника практики від організації (підприємства).  

Керівник практики від організації (підприємства) – бази практики 

зобов’язаний:  

– здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в 

одержанні необхідних матеріалів для виконання програми практики;  

– контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників практики і 

додержання трудової дисципліни;  

– інформувати керівника практики від кафедри в разі порушення 

студентом трудової дисципліни;  

– перевіряти звіти про практику, давати письмові характеристики на 

студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової 

дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.  

Керівник практики від організації (підприємства) перевіряє складений 

та оформлений відповідно до вимог звіт про практику, засвідчує його 

підписом і печаткою. У щоденнику коротко характеризує діяльність студента 

за час проходження практики. Зброшурований звіт разом із щоденником 

студент у визначений кафедрою строк подає керівникові практики від 

кафедри. 

 

Обов’язки студентів-практикантів.  



Студенти при проходженні практики зобов’язані:  

– до початку практики на настановних зборах, а далі в індивідуальному 

порядку, одержати від керівника практики консультації щодо проходження і 

оформлення всіх необхідних документів;  

– своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) прибути на базу 

практики;  

– виконувати завдання, передбачені програмою практики;  

– виконувати діючі в організації (підприємстві) правила внутрішнього 

розпорядку, строго дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії;  

– нести відповідальність за виконувану роботу і її результати на рівні із 

штатними працівниками;  

– вести щоденник практики, в якому фіксувати виконання відповідних 

етапів (розділів) календарного плану-графіку практики;  

– своєчасно представити керівникам практики письмові звіти про 

виконання всіх завдань, передбачених даною програмою;  

– захистити перед комісією звіт про практику.  

Під час практики студент повинен розвинути та закріпити свої навички 

та вміння:  

– проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних 

інформаційних технологій;  

– формулювати та реалізувати в практичній площині мету практики;  

– отримані результати, аналізувати та осмислювати їх з урахуванням 

опублікованих матеріалів. 

 

Структура та оформлення звіту з професійної та переддипломної 

практики  

Основним документом, що свідчить про виконання студентом 

програми практики є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання і 

уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою і 

завданням практики. Звіт складається індивідуально кожним студентом. 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті:  

1. Титульна сторінка звіту.  

2. Завдання.  

3. Індивідуальний графік практики. 

4. Зміст звіту із зазначенням сторінок.  

5. Вступ.  

6. Основна частина.  

6.1. Напрями та характеристика наукової роботи установи на який 

проходять практику.  

6.2. Літературний огляд (стислий аналіз науково-інформаційних 

джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для написання наукової 

роботи магістра).  

6.3. Аналіз та оцінка стану об’єкту роботи на основі зібрання 

фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.  



6.4. Результати наукових праць за обраною тематикою.  

6.5. Результати професійної діяльності.  

7. Висновки.  

8. Додатки.  

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних 

матеріалах Академії, наскрізній та відповідних робочих програмах практики, 

з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з науково-

дослідної роботи.  

Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних 

і синтаксичних помилок. 

 

Підведення підсумків практики  

Після закінчення практики студент подає на кафедру наступні 

документи:  

1.Щоденник проходження практики.  

2.Звіт про виконання програми практики.  

Звіт про проходження практики обсягом 12–15 сторінок формату А4 

містить конкретний опис виконаної студентом роботи, відомості про 

виконання всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, 

висновки і пропозиції, список використаної літератури.  

Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, 

схеми, діаграми тощо.  

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок 

і бути зшитим.  

Звіт перевіряє і затверджує керівник практики як від базового 

підприємства, так і від МАУП 

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на 

кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за 

результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам Академії, 

звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на 

титульному аркуші «до захисту» безпосереднім керівником.   

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам 

Інституту, звіт направляється на доопрацювання студенту із здійсненням 

напису на титульному аркуші «на доопрацювання» безпосереднім 

керівником, що завіряється його підписом з позначенням дати здійснення 

підпису.  

За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри 

визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією.  

Оцінка керівника практики носить рекомендаційний характер і не є 

обов’язковою оцінкою захисту для комісії. Після перевірки поданого звіту 

керівником практики від кафедри і при наявності позитивної оцінки, звіт з 

практики публічно захищається студентом на кафедрі перед комісією, яка 

створюється за розпорядженням завідувача кафедри і складається з 

викладачів (не менше двох) відповідної кафедри.  

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового 



звіту та щоденника, оформленого відповідно до встановлених вимог, та 

відзиву керівника практики. За підсумками атестації виставляється 

диференційована оцінка. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності 

подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, 

виконання індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за 

чотирибальною диференційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та шкалою ECTS, яка характеризує успішність студента.  

З метою об'єктивної оцінки знань та умінь, набутих студентами під час 

проходження практики, захист звітів про практику проводиться з 

урахуванням критеріїв.  

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку студента та враховується за результатами підсумкового 

семестрового контролю.  

У разі неподання звіту, характеристики, інших обов’язкових 

документів або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту 

практики, студент має право на повторний захист протягом 30 днів семестру 

після проведення засідання комісії з практики.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Логос, 2003. – 

221 с.  

2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник 

за модульно-рейтинговою системою навчання для суд. магістратури. – К.: 

Освіта, 2005. – 396с.  

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Світ, 2004. – 

147 с.  

4. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методика 

дидактического исследования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: 

Академия, 2005. – 208 с.  

5. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. 

С.В.Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.  

6. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. 

– К.: ВД "Професіонал", 2004. – 206 с.  

7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.  

8. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи. – К.: Логос, 2006. – 215с.  

9. Методичні рекомендації до складання навчальних програм 

дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів / Уклад. В. П. 

Головенкін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ІВЦ “Видавництво 

«Політехніка»”, 2006. – 20 с.  

10. Методичні рекомендації щодо розробки та застосування 

рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних 

дисциплін / Уклад. В.П. Головенкін. – Вид. 2-ге, виправл. і доповн. – К. : Нац. 

техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т», 2008. – 20 с.  

11. Подоляк Л.Г., Юрченко В.Г. Психологія вищої школи: Навчальний 



посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: Дивосвіт, 2006. – 236 с.  

12. Положення про організацію дипломного проектування та державної 

атестації студентів НТУУ “КПІ” / Уклад. В. Ю. Угольніков. За заг. ред. Ю. І. 

Якименка – К.: ВПК “Політехніка”, 2006. – 84 с.  

13. Положення про проведення атестації студентів та семестрового 

контролю / Уклад. В. П. Головенкін, І. О. Мікульонок – К.: ІВЦ 

“Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 24 с.  

14. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 115 с.  

15. Рекомендації щодо розробки навчальних та робочих навчальних 

планів за новими напрямами підготовки бакалаврів / Уклад. В. П. Головенкін, 

А. Д. Лемешко – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка» ”, 2007. – 24 с.  

16. Рекомендації щодо розроблення навчальних та робочих навчальних 

планів заочної форми навчання / Уклад. В.П. Головенкін. – К. : Нац. техн. унт 

України «Київ. політех. ін-т», 2008. – 16 с.  

17. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – 

К.: Академвидав, 2005. – 207 с.  

18. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник 

/ За заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232 с.  

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

дослідницької діяльності: Підручник. – К.:Знання-Прес, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


