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Вступ  

 

Одним з найважливіших показників готовності соціального працівника 

до роботи за фахом, це ступінь і вид його професійної підготовки, наявність 

спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи. Практичне 

навчання є надзвичайно важливою складовою підготовки магістра з 

соціальної роботи оскільки дає студенту можливість ще перед початком 

власної трудової діяльності ретельно ознайомитись з практичним 

застосуванням основних принципів його професії, специфікою роботи різних 

соціальних установ, здобути перший практичний досвід роботи, усвідомити 

практично значимі потреби і в подальшому більш ефективно організувати 

процес навчання і самопідготовки.  

Поєднуючи практичні підходи та теоретичні знання, познайомитися з 

принципами соціальної роботи, специфікою спілкування з реальним клієнтом 

соціальних установ, а головне — отримати чудову можливість працювати з 

майбутнім роботодавцем, студенти мають можливість обрати власну 

спеціалізацію. Такий досвід дає можливість вміло застосувати отримані 

теоретичні знання в аудиторії на практичних кейсах. За рахунок цього, 

студенти стають більш привабливими для потенційних роботодавців: вони 

легко адаптуються до нового робочого середовища, ефективно застосовують 

знання та не легко вирішують проблеми різного штибу.  

Практика всіх видів, яку студенти зобов’язані пройти протягом 

навчання має на меті надати можливість ознайомитись з реальними 

бізнесовими процесами на вітчизняних підприємствах, застосувати 

теоретичні концепції для розв’язку, проблем, які постають перед 

підприємствами, здобути перший професійний досвід.  

Дана програма визначає загальні організаційні питання проведення 

практик, вимоги до місць проходження практики, звітності студентів, змісту 

кожного виду практики.  
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Мета та завдання практики 

Методологічна основа проектування практики як системного об'єкту — 

особистісно-дїяльнісний підхід до процесу професійного становлення 

спеціаліста з соціальної роботи.  

Розробка програми практики здійснена на основі наступних принципів:  

•  Зворотного зв'язку навчання і практики — з одного боку, осмислення 

і застосування студентами на практиці теоретичних знань, а з другого -

закріплення при вивченні теоретичних дисциплін і в навчально-

дослідницькій роботі емпіричних знань, отриманих на практиці 

• Послідовності — поетапне засвоєння всього комплексу професійних 

умінь і навичок: 

• Спадковості - змістовний взаємозв'язок всіх видів практики, коли 

засвоєння нового здійснюється на основі досвіду попередніх етапів 

практичної підготовки: 

• Поступовості - ускладнення задач різних видів практики, збільшення 

обсягу і ускладнення змісту діяльності: 

• Поліфункціональності - одночасне виконання у ході практики різних 

професійних функцій, оволодіння різними професійними ролями, що. у свою 

чергу, дає можливість засвоєння основ декількох спеціалізацій. 

Наскрізною практикою передбачено виробничу та асистентську 

практики.  

Завдання виробничої практики: 

• Ознайомлення з функціонуванням органів державного управління на 

рівні області; 

• Вивчення структури органу управління, особливостей його 

функціонування; 

• Засвоєння технології прийняття й реалізації рішень в органі 

державної влади, отримання нової управлінської інформації; 

• Розвиток аналітичних здібностей у студентів на прикладі 

безпосередньої апаратної роботи з метою формування ефективної стратегії 
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досягнення життєвого успіху; 

• Встановлення особистих контактів з метою їх реалізації в ході 

становлення професіональної кар'єри.  

 

Завдання асистентської практики: 

• Отримання уявлень про діяльність Факультету психології та 

соціальної роботи та кафедри соціальних теорій та соціальної роботи; 

• Закріплення теоретичних знань, набутих під час навчання та їх 

поглиблення під час практичного застосування; 

• Застосування професійних знань у галузі соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи у розв’язанні педагогічних завдань практики; 

• Отримання практичних навичок та досвіду організації освітнього 

процесу (у тому числі і дистанційної форми навчання), проведення різних 

видів навчальних занять у закладах вищої освіти; 

• Розвиток вмінь самоорганізовуватися та проводити заходи навчально 

-  виховного характеру, спрямованих на розвиток soft-skills; 

• Набуття навичок педагогічного самоаналізу та аналізу; 

• Розвиток педагогічних компетенцій. 

 

Компетенції та результати навчання 

Процес проходження виробничої практики спрямований на 

формування елементів наступних компетентностей: 

ЗК 03. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

ЗК 06. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 07. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 09. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  

факторів  досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 
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СК 04. Здатність  до  впровадження методів і технологій  інноваційного  

практикування  організації, адміністрування та  управління  в  системі 

соціальної роботи. 

СК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи. 

Процес проходження асистенської практики спрямований на 

формування елементів наступних компетентностей: 

СК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії у галузі 

соціальної роботи, підвищенні її статусу в українському суспільстві. 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно 

застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього 

процесу 

 

Очікувані результати навчання виробничої практики. У результаті 

в результаті проходження практики студент повинен: 

ПРН 1.Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 

оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог  

ПРН 5.Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних 

даних  

ПРН 6.Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості  

ПРН 10.Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи  

ПРН 15.Розробляти критерії та показники ефективності професійної 

діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати 



8 

рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських 

рішень. 

Очікувані результати навчання асистенської практики. 

ПРН 18.Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи  

ПРН 21. Розуміння сутності педагогічних понять, педагогічного 

процесу, педагогічних закономірностей та принципів. 

Загальні цілі практики: 

1. Знайомство з різними типами і видами установ та служб 

соціальної допомоги. 

2. Знайомство з різними категоріями клієнтів соціальних служб. 

3. Знайомство із змістом і сферами професійної діяльності. 

4. Знайомство з морально-етичними нормами професійної 

діяльності. 

5. Перетворення надбаних теоретичних знань і практичного досвіду 

у систему професійних умінь: 

• комунікативних, що забезпечують оволодіння інструментарієм 

індивідуальної й групової комунікації, уміння будувати взаємини з колегами 

й клієнтами, взаємодіяти з різними суб'єктами соціальної роботи в наданні 

допомоги клієнтам, реалізовувати управлінські рішення у своїй професійній 

діяльності; 

• організаторських, шо дозволяють успішно організовувати освітню, 

культурно-дозвіллєву й практико-оріентовану діяльність клієнтів у різних 

соціокультурних умовах; 

• діагностичних, що дозволяють визначати причини и сутність 

кризових ситуацій клієнтів, особливості конкретної соціальної ситуації 

..індивід (група)" - середовище"; 

• проектувальних, володіння якими забезпечить здатність самостійно 

проектувати соціальну роботу, вибирати технології, прийнятні й 
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результативні в організації соціального виховання, соціальної профілактики, 

корекції та реабілітації тощо: 

• дидактичних, що забезпечують успішність трансляції соціальних 

знань у процесі соціальної роботи: 

• аналітичних, необхідних як для аналізу й оцінювання процесів, явиш і 

результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку своїх 

творчих здібностей. 

6. Практичне оволодіння професійними функціями: 

• правозахисною 

• попереджувально-профілактичною 

• корекційно-реабілітаційною 

• соціально-виховною 

• соціально-освітньою. 

7. Розвиток професійно значущих особистісних якостей спеціаліста. 

8. Розвиток науково-дослідницького підходу до вирішення 

професійних проблем. 

9. Розвиток творчого підходу до виконання професійних обов'язків. 

В основі виділення конкретних видів практики - основні напрямки 

професійної діяльності; соціальне обслуговування; соціальне виховання; 

соціокультурна анімація; соціальна діагностика та соціальна профілактика;  

соціальна корекція й соціальна реабілітація; соціальна підтримка й 

соціальний патронаж; соціальне проектування й соціальний менеджмент. 

Структура практики 

Курс Семестр Вид практики Кількість кредитів 

ЕКТС 

2 3 Асистентська практика 4,5 (135 год) 

1 2 Виробнича практика 6 (180 год) 

 

Кожний вид практики має свої змістовні й цільові характеристики, 

тобто виступає як навчальний модуль. 
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З метою оптимізації практичного навчання студентів організаційне й 

методичне забезпечення навчального модулю «Практика» спрямоване на: 

1. Зв'язок із набутими до практики знаннями, уміннями й навичками - 

актуалізація знань, умінь і навичок у процесі підготовчих лекцій, семінарів, 

установчих конференцій, індивідуальної та групової самостійної роботи, 

вхідного анкетування й тестування: 

2. Мотивацію студентів до практики, роз'яснення перспективних 

можливостей професійного й особистісного зростання: 

3. Адекватне виду практики визначення тих технологій соціальної 

роботи, які відпрацьовуються, й відповідних видів роботи та проблемних 

завдань, підбір баз практики, шо відповідають змісту й завданням практики, 

визначення специфіки її організації: 

4. Системне методичне супроводження - індивідуальні та групові 

консультації студентів викладачами практики, взаємоконсультування 

студентів, обмін досвідом розв'язання аналогічних професійних проблем, 

проект-семінари. експерт-семінари. групові дискусії, ділові ігри, тренінги 

тощо. 

5. Контроль освітніх результатів - індивідуальне й групове обговорення 

виконаних завдань, аналіз зовнішніх освітніх продуктів, узагальнення 

спостережень за індивідуальною діяльністю студентів у карті оцінки й 

самооцінки професійних умінь, вихідне анкетування й тестування, 

узагальнення індивідуальної участі студентів у проект- та експерт-семінарах 

(оцінка рівня за певними критеріями — орієнтація у контексті професійної 

ситуації (знання і розуміння), оволодіння формами роботи (уміння), 

комунікація у навчальному діалозі й позиціонування)), аналіз і самоаналіз 

динаміки професійної компетенції й особистісних збільшень студентів. 

Визначення перспектив подальшого професійного й особистісного 

розвитку, використання набутого під час практики досвіду — рекомендації 

по професійному самовдосконаленню, побудові або корекції індивідуальної 

освітньої траєкторії, практичне використання набутих знань, умінь і навичок 
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(доповіді на підсумковій конференції, навчально- й науково-дослідна 

індивідуальна й групова робота, волонтерська діяльність, наставництво 

студентів молодших курсів тощо). 

 

Орієнтовні перелік баз практики: 

• Територіальні Центри зайнятості, Служби соціального розвитку на 

підприємствах;  

• Фонди соціальної адаптації молоді, Соціальні служби для сім’ї, дітей та 

молоді, Служби у справах неповнолітніх;  

• Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України;  

• Управління праці та соціального захисту населення державних адміністрацій;  

• Фонд соціального страхування України;  

• Управління соціально-психологічної роботи із засудженими апарату 

Державної пенітенціарної служби України;  

• Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів;  

• Державна служба з питань інвалідів та ветеранів;  

• Управління Пенсійного фонду;  

• Територіальні Центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян при державних адміністраціях;  

• Державна служба з питань праці Міністерства соціальної політики України;  

• Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства 

соціальної політики України;  

• Міжрегіональні Центри соціально-трудової, професійної та медичної 

реабілітації інвалідів Міністерства соціальної політики України;  

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман);  

• Уповноважений Президента України з прав дитини;  
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• Державна міграційна служба України (з питань захисту прав емігрантів та 

іммігрантів);  

• Державна пенітенціарна служба України (з питань захисту прав ув’язнених);  

• Будинки-інтернати та пансіонати;  

• Кризові центри та притулки для дітей та дорослих;  

• Реабілітаційні центри для людей з особливими потребами, для тих, хто 

страждає важкими захворюваннями, для військових, які пережили 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР);  

• Соціально-психологічні відділи на підприємствах, у навчальних закладах, 

військових частинах, установах внутрішніх справ та відбуття покарання;  

• Громадські організації, що займаються наданням соціальних послуг, 

захистом прав, профілактикою соціальних та особистих проблем, 

формуванням здорового способу життя.  
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Методи контролю 

В основу роботи студента-практиканта повинні бути покладені такі 

показники загально-професійної підготовки студентів: 

• рівень інтересу до практичної професійної діяльності, активність у 

період практики: 

• рівень засвоєння основних ідей, положень, понять, фактів у сфері 

соціальної діяльності; 

• рівень теоретичного осмислення способів організації практичної 

професійної діяльності: 

• рівень оперування теоретичними знаннями, використання їх у 

практичній діяльності: 

• якість окремих професійних умінь та їх сукупність: 

• рівень самостійності у творчій практичній діяльності. 

Вишенаведені критерії відображають так зване неформативне 

оцінювання, використання якого дозволяє: 

• по-перше, оцінити загальний рівень професійної підготовки студента 

на даному етапі. 

• по-друге, здійснювати моніторинг і. відповідно, оцінювати динаміку 

особнстісно-професійного становлення. 

• по-третє, створити основи для активізації професійної рефлексії як 

механізму саморозвитку й самовиховання майбутнього спеціаліста. 

Контроль за проведенням практики та виконанням завдань студентами-

практикантами здійснюється:  

• від ВНЗ – відповідальним за проведення практики на даному курсі та 

керівником практики на факультеті;  

• від бази практики – керівником практики від підприємства.  

Протягом проходження практики студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати місце практики; вести запис всіх видів діяльності за місцем 

практики; приймати активну участь в роботі установи; скласти звіт за 

результатами проходження практики. 
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Захист результатів практики 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – захист 

результатів практики. 

Формами контролю за роботою студентів-практикантів з боку ВНЗ є 

періодичне (не менше одного разу за практику) відвідання керівником 

практики від ВНЗ бази практики з метою оперативної перевірки дотримання 

умов та вимог ефективного проходження практики як з боку студентів, так і з 

боку бази практики, та залік результатів практики.  

Формами контролю за роботою студентів-практикантів з боку бази 

практики є регулярне відстеження перебігу виконання та результатів 

виконання доручених завдань.  

Під час роботи на базі практики студент повинен дотримуватись 

правил внутрішнього розпорядку та організації праці, встановлених 

підприємством.  

Керівник практики від підприємства повинен контролювати 

дотримання студентами вказаних вимог. Кожен випадок відсутності на місці 

практики практиканта в час, встановлений для роботи є прогулом. В такому 

разі студент повинен надати письмові пояснення прогулу керівникові 

практики від підприємства та ВНЗ.  

Під час всіх видів практики, крім переддипломної студент зобов’язаний 

вести робочі записи в щоденнику практики.  

Необхідними умовами отримання підсумкового заліку за результатами 

ознайомчої та виробничих практики є наступні:  

• Наявність належним чином оформленого щоденника практики;  

• Наявність належним чином оформленого звіту про результати 

практики, завірений керівником практики від підприємства;  

• Позитивний відгук від керівника практики від підприємства;  
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• Знання особливостей організації та бізнесу підприємств – баз 

практики в обсязі, що визначається цілями та задачами кожного типу 

практик. 

Необхідними умовами отримання підсумкового заліку за результатами 

переддипломної практики є позитивний відгук від наукового керівника 

дипломної роботи.  

В разі не зарахування результатів ознайомчої чи виробничих практик 

студент (студентка) скеровуються на нову практику на ту саму, або іншу базу 

відповідно до цієї програми на повний час, передбачений для даного виду 

практики протягом канікул, або відраховується з університету. 

 

Підбиття підсумків практики 

Оформлення звітів 

Звіт за результатами практики є відображенням всіх досягнутих під час 

ознайомчої та виробничої практики результатів. Він слугує базою для оцінки 

результатів практики.  

Звіт виконується в письмовій формі, як правило роздруковується на 

папері формату А4. Приблизний обсяг звіту – 10 -15 сторінок, роздрукованих 

за допомогою MS Word 12 кеглем через подвійний міжрядковий інтервал. 

Аркуші звіту повинні бути пронумеровані та зшиті.  

Структура звіту рекомендується наступною:  

• Описання організаційної структури підприємства;  

• Описання специфіки діяльності, продукції а послуг підприємства – 

бази практики;  

• Описання обов’язків та сфери відповідальності відділу, до якого був 

прикріплений студент-практикант;  

• Описання індивідуальних завдань, які одержувались під час практики, 

способів їх вирішення та одержаних результатів.  

• Висновків.  
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У висновках студент-практикант вказує які навички він (вона) вважає 

найбільш важливими для виконання завдань, які ставились, які навички він 

(вона) здобув (-ла) під час практики, які проблеми протягом роботі були 

визначені, в який спосіб вони можуть бути вирішені для покращення 

результатів роботи підприємства.  

У випадку, коли в результаті практики студентом були розроблені 

оригінальні рішення, вони наводяться у додатку до звіту.  

Звіт за результатами практики не повинен містити технічних деталей, 

що безпосередньо не стосуються змісту практичної роботи на підприємстві 

та цитат.  

 

Звітом про переддипломну практику є:  

• • Перелік літератури, підібраний відповідно до теми дипломної роботи  

• • Розгорнутий план дипломної роботи  

• • Календарний графік виконання дипломної роботи.  

За результатами переддипломної практики звіт виконується за вимогою 

наукового керівника у встановленій ним формі. 

 

Підтвердження підсумків практик 

Підсумки кожної практики підтверджуються, а позначки про залік 

виставляються відповідальними за проведення практики за результатами 

заключних конференцій. Дата заключної конференції призначається 

відповідальним за проведення практики від ВНЗ в межах, встановлених 

наказом про проведення практики. Заключна конференція з практики 

проводиться комісією, яка призначається завідувачем кафедри і складається 

не менше, як з двох осіб, одна з яких є відповідальним за проведення 

практики. Комісія має встановити належний характер проходження та 

результати практики кожного студента.  

Залік, або оцінка з практики виставляється у відповідну заліково-

екзаменаційну відомість та залікову книжку студента (в розділ, присвячений 
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практиці). Неявка студентів на заключну конференцію може 

виправдовуватись тільки поважними причинами.  

В разі негативного відгуку про роботу студента під час практики від 

наукового керівника ця практика не може бути зарахована. Повторне 

проходження практики може бути дозволено тільки деканом факультету. 

Академічна успішність за результатами практик, що відбуваються поза 

межами навчального семестру враховуються в результатах найближчої сесії, 

що слідує. В іншому разі результати практики враховуються у академічній 

успішності поточного семестру.  

Керівник практики на факультеті інформує адміністрацію навчального 

закладу про фактичні терміни початку та завершення практики, склад груп 

студентів, які пройшли практику, дотримання правил проходження практики, 

наявність належного інструктажу з техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

та з інших питань проведення практики. 

Критерії оцінювання практики: 

• успішність виконання програми практики та індивідуальних 

завдань керівників; 

• дотримання професійної етики, правил внутрішнього розпорядку 

бази практики; 

• активність, ініціативність у процесі виконання завдань; 

• систематичність і якість ведення щоденника практики; 

• повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження практики; 

• змістовність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на 

запитання на заключній конференції; 

• сформованість професійних умінь і якостей особистості 

спеціаліста; 

• організованість, впевненість, інтерес до роботи. 

Критерії оцінювання результатів практики студентів: 

➢ ступінь виконання студентами завдань практики;  
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➢ якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у 

звітній документації;  

➢ рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів 

як майбутніх фахівців.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів практики: 

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, 

виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована активність та ініціативність у виконанні доручень 

керівника від бази практики. Звіт подано у встановлений термін, який 

містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «відмінно». 

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Виявлено вміння студента застосовувати і використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована помірна активність у виконанні доручень 

керівника від бази практики. Звіт, поданий у встановлений термін, містить  

всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «дуже добре». 

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань керівника від бази практики допускалися незначні 

помилки. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 
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університету, завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник невірно оформлено. 

У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 

неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-

відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка «незадовільно» - завдання не виконані. Виявлені проблеми 

встановлення контакту, не сформовані вміння виконувати завдання керівника 

від бази практики. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній 

щоденник, характеристика-відгук. 
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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 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Рекомендовані джерела  

 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник / 

А.М. Алексюк. – К.:Либідь, 1998. – 560 с. 

2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч.посібн. / О.О. Біляковська, 

І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с. 

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно- 

рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька: 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи /А.І. Кузьмінський.- К.: Знання, 

2005.– 486 с. 

5. Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція / Т.І. Левченко. 
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