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Програма асистентської практики підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка» складена відповідно до навчального плану та 

освітньо-наукової програми. 

Асистентська практика аспірантів/ад’юнктів є обов’язковим 

компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії в Університеті. 

Головне завдання практики – підготувати аспірантів до професійної 

педагогічної діяльності у закладах вищої освіти. Підготовка аспірантів 

здійснюється для забезпечення закладів вищої освіти кадрами, які володіють 

педагогічною компетентністю, знаннями інноваційного характеру, уміннями 

їх практичного застосування, досвідом розробки нових технологій навчання 

та виховання, володіють сучасними  методами організаційно-управлінської 

роботи у закладах вищої освіти. 

Зміст і тривалість практики визначаються навчальною програмою 

асистентської практики аспірантів та навчальними планами підготовки 

фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

Терміни проведення асистентської практики, визначені в 

навчальному плані 
№ 

п/п 

Вид практики Семестр Кількість 

кредитів 

Кількість 

тижнів (годин) 

1. Асистентська 4 15 10 (450) 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Метою практики є формування у майбутнього доктора філософії 

спеціальної (дослідницько-викладацької) компетентності: здатності до 

реалізації освітньо-наукового процесу у закладах вищої освіти.  

1.2. Основними завданнями асистентської практики є: 

- оволодіння/удосконалення аспірантами навчально-дослідницькими, 

конструктивно-планувальними, організаційними та комунікативно 

навчальними вміннями, що передбачає опанування; показати 

результати комплексної психолого-педагогічної, соціально-

економічної та інформаційно-комунікаційної підготовки аспіранта до 

науково-педагогічної діяльності; 

- ознайомлення з основними законодавчими документами, що 

стосуються вищої школи; вивчення системи навчальної, наукової, 

виховної роботи в ЗВО, зокрема досвіду і системи роботи випускової 

кафедри та викладача – керівника практики; ознайомлення з 

основними принципами, формами і методами викладання у вищій 

школі; 

- поглиблення і закріплення набутих теоретичних знань із педагогічних 

дисциплін, застосування їх при розв’язанні конкретних завдань 



практики; оволодіння методикою проведення різних типів аудиторних 

занять у вищій школі та організації самостійної роботи студентів;  

- розвиток професійних умінь педагогічної діяльності викладача; 

- вироблення умінь педагогічної комунікації з усіма суб’єктами 

освітнього процесу;  

- розвиток особистих (морально-етичних) якостей майбутніх викладачів, 

що є запорукою успішної професійної реалізації. 

 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

За результатами проходження асистентської практики передбачається 

формування та розвиток у аспірантів компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до освітньо-наукової програми «Освітні, 

педагогічні науки». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання  

 
Шифр 

компетент

ності 

Компетентності Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ІК Здатність розв’язувати 

комплексні проблеми в 

освітній галузі, у тому числі 

у процесі дослідницько-

інноваційної та професійної 

діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення 

наявних та створення нових 

цілісних знань та 

професійної практики 

ПРН 2. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи 

педагогічних наук, а також 

методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері 

освіти та під час проходження 

практики. 

ЗК1. Здатність до осмислення 

філософсько-світоглядних 

засад, сучасних тенденцій, 

напрямків і закономірностей 

розвитку вітчизняної науки  

в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації  

ПРН 4 Здійснювати ефективну 

наукову комунікацію, впливати 

засобами професійного 

мовлення на студентів, 

ефективно представляти 

дослідницькі ідеї в усній та 

письмовій формах; створювати 

якісні наукові тексти і 

презентувати результати 

власних наукових досліджень у 

вигляді наукових статей, 

доповідей на конференціях. 

ЗК2. Здатність до критичного 

аналізу й оцінки сучасних 

наукових досліджень, 

генерування нових ідей під 

час вирішення 

дослідницьких і практичних 

ПРН10 Здійснювати ефективну 

викладацьку діяльність у вищій 

школі на засадах 

компетентнісного підходу 



завдань, комплексних та 

інноваційних проблем. 

ЗК3. Здатність використовувати 

сучасні методи і технології 

наукової комунікації 

державною та іноземною 

мовами, спілкуватися з 

різними цільовими 

аудиторіями, 

використовуючи відповідну 

лексику, методи, техніки та 

прийоми. 

ПРН8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН18. 

Використовувати професійно-

орієнтовані знання під час 

реалізації принципів, 

організаційних форм і прийомів 

управління освітнім процесом з 

урахуванням сучасних умов. 

Виявляти комунікативну 

стратегію, тактику та техніку 

взаємодії з усіма учасниками 

освітнього процесу, 

організовувати їх спільну 

діяльність для підвищення 

педагогічної майстерності. 

ЗК4. Здатність проектувати, 

ініціювати та виконувати 

(індивідуально або в 

науковій групі) наукові 

дослідження на основі 

цілісного системного 

наукового світогляду. 

ПРН6. Проєктувати власну науково-

дослідницьку діяльність, 

ставити дослідницьку мету, 

організувати її досягнення, 

брати на себе відповідальність 

за результати дослідження; 

добирати методи науково-

дослідної діяльності. 

ЗК5. Здатність до пошуку, 

оброблення, аналіз і 

узагальнення значного 

обсягу наукової інформації з 

різних джерел, інтерпретації 

результатів наукових 

досліджень. 

ПРН11. Узагальнювати досвід 

зарубіжної практики 

підготовки фахівців освітньої 

галузі; аналізувати 

студентоцентровані зарубіжні 

моделі професійної підготовки 

фахівців для вищої освіти; 

використовувати ресурси 

академічної мобільності та 

вивчати досвід професійної 

підготовки фахівців у вишах 

зарубіжжя. 

ЗК6. Здатність володіти 

інформаційною культурою, 

орієнтуватися в 

інформаційних та Internet-

джерелах, працювати з 

бібліотечними фондами, 

усвідомлювати цінності 

суб’єктивної позиції в 

інформаційному просторі. 

 

ПРН9. Самостійно й творчо 

опрацьовувати, аналізувати і 

представляти наукову 

інформацію, використовувати 

бібліотечні каталоги, ІКТ-

ресурси з метою обґрунтування 

науково-теоретичних засад 

власного дослідження в галузі 

освіти. 

ЗК7. Здатність планувати і 

вирішувати завдання 

власного особистісного та 

професійного розвитку, 

проектувати і реалізовувати 

індивідуальну наукову 

траєкторію, застосовувати 

ПРН19. 

 

 

 

 

 

 

Презентувати результати 

власних наукових досліджень у 

фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних 

спеціалізованих виданнях, у 

тому числі, внесених до 

наукометричних баз. 



принципи наукової 

самоорганізації, власного 

дослідницького стилю. 

 

ПРН21. 

Планувати і вирішувати 

завдання власного 

особистісного та професійного 

розвитку, реалізовувати 

самоосвітню діяльність фахової 

спрямованості; розвивати 

отримані вміння  та навички 

для подальшого процесу 

навчання на засадах 

самокерування та автономії. 

ЗК8. Здатність дотримуватися 

етичних принципів у 

дослідницькій діяльності та 

етичних норм професійної 

діяльності. 

ПРН7. Дотримуватися основних норм, 

прийнятих науковою 

спільнотою, з урахуванням 

міжнародного досвіду 

спілкування; здійснювати 

особистісний вибір у морально-

ціннісних ситуаціях, що 

виникають у професійній сфері 

діяльності. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1. Здатність здійснювати 

науково-педагогічну 

діяльність у системі вищої 

освіти, володіти 

педагогічною майстерністю, 

педагогічною технікою, 

професійними вміннями 

майбутніх учених, 

викладачів-дослідників  

вищої школи. 

ПРН20. Створювати умови 

конструктивної взаємодії з 

суб’єктами освітнього процесу 

і обирати оптимальні форми і 

методи педагогічного впливу, 

забезпечувати комфортне і 

безпечне освітнє середовище. 

ФК2. Здатність інтерпретувати 

результати педагогічного 

дослідження, оцінювати межі 

їх застосування, можливі 

ризики впровадження в 

освітньому й 

соціокультурному 

середовищі, розробляти 

напрями подальших 

досліджень. 

ПРН15. Рецензувати публікації та 

презентації, брати участь у 

вітчизняних та міжнародних 

наукових дискусіях, 

висловлюючи та відстоюючи 

свою власну позицію. 

ФК3. Здатність знаходити, 

відбирати, систематизувати, 

узагальнювати та 

інтерпретувати значний 

масив дослідницького 

матеріалу; застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

ПРН5. Володіти способами збору, 

систематизації та обробки 

наукових фактів, інтерпретації 

отриманих результатів, 

генерування нових ідей під час 

розв’язання дослідницьких і 

практичних завдань у обраній 

та суміжних галузях; методами 

критичного аналізу й оцінки 

сучасних наукових досягнень; 

творчо втілювати ідеї, 

закладені у науково-



педагогічній спадщині та 

інноваційному досвіді. 

ФК4. Здатність застосовувати 

методологічний 

інструментарій 

компетентнісного підходу 

щодо організації освітнього 

процесу суб’єкт-суб’єктного 

характеру, організовувати 

діалогічне спілкування задля 

реалізації 

студентоцентрованого 

підходу в навчанні. 

ПРН2. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи 

педагогічних наук, а також 

методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері 

освіти та у викладацькій 

практиці. 

ФК5. Здатність усно і письмово 

презентувати та 

обговорювати результати 

наукових досліджень та/або 

інноваційних розробок 

українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових 

текстів за напрямом 

досліджень. 

ПРН3. Перекладати і анотувати 

професійну інформацію з 

іншомовних джерел; вести 

співбесіду іноземною мовою за 

темами, що пов’язані з 

науковою роботою зі 

спеціальності, представляти 

результати дослідження 

іноземною мовою. 

ФК6. Здатність визначити, 

спланувати та здійснити 

індивідуальний внесок у 

розвиток педагогічної науки; 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в 

сфері освіти, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

ПРН16. Застосовувати способи і 

прийоми планування мети, 

цілепокладання, реалізації 

необхідних видів діяльності, 

оцінки і самооцінки результатів 

діяльності у розв’язанні 

професійних задач; прийоми 

виявлення і усвідомлення своїх 

можливостей, особистих і 

професійно значущих якостей з 

метою їх удосконалення. 

ФК7. Здатність ініціювати, 

розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні 

проекти в педагогічній галузі 

та дотичні до неї 

міждисциплінарні проекти, 

лідерство під час їх 

реалізації. 

ПРН2. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи 

педагогічних наук, а також 

методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері 

освіти та у викладацькій 

практиці. 

ФК8. Здатність дотримуватись 

етики досліджень, а також 

правил академічної 

доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

ПРН7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотримуватися основних норм, 

прийнятих науковою 

спільнотою, з урахуванням 

міжнародного досвіду 

спілкування; здійснювати 

особистісний вибір у морально-

ціннісних ситуаціях, що 

виникають у професійній сфері 

діяльності. 

Продовжувати навчання, 



ПРН22. 

 

 

 

 

вдосконалювати набуту 

кваліфікацію з високим рівнем 

автономності, дотримуючись 

норм академічної 

доброчесності. 

ФК9. Здатність володіти 

інноваційними 

педагогічними технологіями, 

професійними вміннями 

майбутніх учених, 

викладачів-дослідників  

вищої школи. 

ПРН10. Здійснювати ефективну 

викладацьку діяльність у вищій 

школі на засадах 

компетентнісного підходу. 

ФК10. Здатність володіти засобами 

особистісного і професійного 

самовираження, педагогічної 

творчості, протистояння 

професійним деформаціям 

особистості. 

ПРН 6 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН17. 

Проектувати власну науково-

дослідницьку діяльність, 

ставити дослідницьку мету, 

організовувати її досягнення, 

брати  на себе відповідальність 

за результати дослідження; 

добирати методи науково-

дослідної діяльності 

Забезпечувати зрозуміле і 

недвозначне донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до фахівців і 

нефахівців, зокрема, до 

здобувачів вищої освіти. 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

 

Форми та види 

Асистентська практика включає такі форми та види педагогічної діяльності: 

 проведення практичних (лабораторних, семінарських) занять; 

 участь у розробленні (оновленні) навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни; 

 перевірка курсових і контрольних робіт, рефератів, звітів із практик 

студентів; 

 відвідування занять провідних викладачів фахових дисциплін, майстер-класів 

експертів і фахівців у галузі наукового дослідження аспіранта; 

 керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

 проведення консультацій зі студентами, практики; 

 інші види аудиторного та поза аудиторного навчального навантаження. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціальності 

аспірантів очної та заочної форм навчання  реалізується на другому році 

навчання і являє собою планування, підготовку і проведення 



практичних/семінарських занять за програмами дисциплін Асистентська 

практика з теоретичних дисциплін передбачає 450 годин (15 кредитів ЄКТС).  

Терміни проведення науково-педагогічної практики встановлюються з 

урахуванням теоретичної підготовленості аспірантів і відповідно до 

навчального плану і графіку навчального процесу. Аспірантам, які працюють 

за трудовою угодою (проводять заняття зі студентами з різних дисциплін в 

рамках трудової діяльності) в системі вищої професійної освіти, навчальне 

навантаження зараховується як педагогічна практика, при цьому аспіранти 

надають на кафедру відповідні підтверджуючі документи. 

4.2. Практика аспірантів проводиться на базах, які відповідають меті, 

завданням, змісту практики, а також вимогам ОНП підготовки докторів 

філософії (за наявності укладених угод). Базами практики можуть бути 

навчальні і навчально-наукові підрозділи університету, які мають необхідні 

умови для проведення практики.  

Порядок організації та проведення асистентської практики аспірантів 

4.3. Аспіранти допускаються до проходження асистентської педагогічної 

практики розпорядженням декана факультету за поданням завідувачів 

кафедр, погодженим з гарантом освітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії.  

4.4. Керівник практики, за погодженням з гарантом відповідної ОНП, 

визначає зміст, послідовність, час та місце виконання аспірантом видів робіт, 

передбачених асистентською педагогічною практикою.  

4.5. Керівник практики та гарант відповідної ОНП несуть відповідальність за 

планування, організаційне та науково-методичне забезпечення проходження 

аспірантом  асистентської педагогічної практики. 

4.6. Аспіранти  при проходженні практики зобов'язані:   

- у повному обсязі виконувати завдання асистентської педагогічної практики, 

передбачені програмою, виявляти високу відповідальність, старанність, 

творчу ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, 

педагогічний такт і гуманність;  

- виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку університету, 

розпорядження керівників структурних підрозділів, завідувача профільної 

кафедри, викладачів та керівників асистентської педагогічної практики; 

- суворо дотримуватися правил перебування на базі практики, правил 

охорони праці та техніки безпеки;   

- своєчасно звітувати про виконання програми педагогічної практики, 

подавати керівнику практики та гаранту відповідної ОНП необхідну 

документацію.  

4.7. Невиконання аспірантом будь-якого виду робіт, передбачених 

асистентською педагогічною практикою, може бути підставою для 

недопущення аспіранта до диференційованого заліку. 

4.8. Підсумкова оцінка проходження аспірантом асистентської педагогічної 

практики здійснюється у формі диференційованого заліку екзаменаційною 

комісією. 

 



5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

5.1. Освітня робота аспіранта у вищому навчальному закладі: 

– Ознайомлення з робочою програмою курсу, навчально-методичними 

комплексами / підручниками та методичними розробками. 

 – Планування та складання планів-конспектів окремих практичних 

занять та циклу занять. 

 – Проведення практичних занять.  

– Відвідування практичних занять викладачів та інших аспірантів. – 

Проведення спостережень та аналізу відвіданих практичних занять. – 

Проектування та виготовлення допоміжних дидактичних посібників. – 

Перевірка письмових робіт студентів. 

5.2. Організація позааудиторної  роботи зі студентами: 

 – Спостереження та аналіз окремих видів позааудиторної роботи, що 

проводять викладачі. 

 – Планування окремих видів позааудиторної роботи, що відповідають 

віковим особливостям студентів. 

 – Підготовка та проведення запланованої позааудиторної роботи.  

– Відвідування, проведення спостережень та аналізу позааудиторних 

заходів, що проводять інші аспіранти. 

5.3. Науково-дослідницька робота аспіранта. 

 – Вивчення наукової методичної літератури з метою підвищення 

професійного рівня.  

- Апробація результатів дослідження за темою дисертації (виступ на 

конференції, підготовка тез доповіді за темою дослідження до 

опублікування). 

– Участь у роботі методичних/наукових семінарів, виступи на 

методичних/наукових семінарах. 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 

Основними звітними документами проходження асистентської 

педагогічної практики аспірантом є:   

- звіт аспіранта про проходження асистентської педагогічної практики;  

 журнал асистентської педагогічної практики,  

- плани-конспекти проведених занять, 

-  варіанти поточних та підсумкових контрольних заходів тощо, 

-  методична розробка організації самостійної роботи студентів, включаючи 

виховні заходи (проєкти), 

- план проведення наукового заходу на базі Університету та документи щодо 

його апробації, 

- статтю до наукового збірника; самостійно розроблену мультимедійну 

презентацію за матеріалами доповіді на науково-практичній конференції. 



Означені документи (допустимо й в електронній формі) подаються на 

рецензування керівникам практики не пізніше як через 10 днів після її 

завершення. 

Важливою формою підсумкового контролю асистентської практики є 

звітна конференція, що проводиться після закінчення практики. Підсумкова 

звітність має на меті узагальнення результатів, отриманих за весь термін 

проходження практики. У виступах аналізують позитивні й негативні 

сторони практики, передовий досвід викладачів кафедри, звертають увагу на 

забезпечення занять роздавальним, ілюстративним матеріалом, на 

впровадження інноваційних технологій навчання, організацію дистанційної 

освіти (за потреби). 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік. 

Підсумковий контроль здійснюється комісією, яку призначає завідувач 

кафедри. Результати підсумкового контролю заносяться у відомість обліку 

успішності, залікову книжку, індивідуальний навчальний план аспіранта. 

Протягом проходження асистентської практики аспіранту потрібно 

оформити пакет документів, який повинен бути представлений за тиждень до 

звіту на кафедрі та проведення підсумкової конференції. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

По закінченні асистентської практики керівник практики перевіряє 

звітну документацію аспірантів, затверджує  (попередньо) їх характеристику 

і виставляє загальну оцінку. Кафедра обговорює звіти кожного аспіранта і, за 

наявності необхідних результатів, затверджує їх. Аспірантам виставляється 

оцінка у заліковій книжці. Оцінювання роботи аспірантів під час практики 

відбувається за виконання передбачених завдань і видів діяльності. 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

Екзамен Залік 

90-100 відмінно зараховано 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

незараховано 

1-25 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів 
Оцінка за 

національною 

шкалою 

100 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

аспірант 

Відмінно 90-100 у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його 

викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей; робить 

самостійні висновки, виявляє 

причинно-наслідкові зв’язки; 

рецензує відповіді здобувачів 

вищої освіти, самостійно 

знаходить додаткову інформацію 

та використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань, 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення професійних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й оцінити 

результати власної практичної 

діяльності; виконує завдання 

не передбачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу; 

проявляє творчий підхід до 

виконання завдань практики. 

Добре 70-89 достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових 

відповідей; застосовує знання для 

розв’язання стандартних ситуацій; 

самостійно аналізує, узагальнює і 

систематизує необхідну 

інформацію, але допускає 

несуттєві неточності у висновках 

за зразком самостійно виконує 

практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдань щодо організації 

освітнього процесу в закладі 

вищої освіти 

Задовільно 51-69 володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального 

матеріалу; має ускладнення під 

час виділення суттєвих ознак 

вивченого; під час виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків.  

може використовувати знання 

в стандартних ситуаціях, має 

елементарні, нестійкі навички 

виконання завдань щодо 

організації освітнього процесу 

в закладі вищої освіти 

 

 

 

 

Незадовільно  

 

26-50 

 

 

 

 

 

 

 

1-25 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово й фрагментарно; 

безсистемне виокремлює 

випадкові ознаки вивченого;  

не вміє робити узагальнення, 

висновки; під час проходження 

практики допускаються суттєві 

помилки; 

не володіє навчальним матеріалом 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою 

керівника, відсутні сформовані 

уміння та навички організації 

освітнього процесу в закладі 

вищої освіти 

 

виконує лише елементи 

професійних завдань, погребує 

постійної допомоги керівника 

практики 

 



8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1. Основні джерела 

1. Богданова І. М. Педагогічні інновації в системі підготовки вчителя: кінець 

ХХ – початок ХХІ століття: монографія / І. М. Богданова. – Одеса: М. П. 

Черкасов, 2009. – 157с. 

2. Буркова Л. В. Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних 

технологій у підготовці фахівців соціономічних професій у вищій школі: 

Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Буркова; Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 43 с. 

3. Віннікова Л.В. Стандарти підготовки соціальних працівників у вищих 

навчальних закладах США// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції “Динаміка наукових досліджень 2003”. - Том 30. Педагогіка.-

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-С.25. 

4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.-Київ: Центр 

навч. літератури, 2006.-386с. 

5. Єріна А. М., Єрін Д. Л., Захожай В. Б. Методологія наукових до-сліджень : 

навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2004. 212 с. 

6. Казакова Н.В. Змістово-психологічний чинник педагогічної практики у 

процесі особистісного зростання майбутнього педагога // Педагогічна 

практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : 

матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-
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