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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

(назва навчальної дисципліни)) 

 

1. Основна інформація про дисципліну  
Тип дисципліни:  вибіркова                Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь:       магістр 

Галузь знань:             01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:          014 Середня освіта  
Предметна спеціальність:          014.10 Трудове навчання та технології 
Освітня програма:                Середня освіта: трудове навчання та технології.  
Рік навчання:                        1                            Семестр:             1-2 

Кількість кредитів (годин): 4  (120 год.: 12/4- лекції; 20/14 – семінарськіі;2-

консультації; 88/112 - самостійна робота)  
Мова викладання:     українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle/Google Classroom:  
2. http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1383 

3. Інформація про викладача (викладачів)  

ПІБ: Куліненко Лілія Борисівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор філософських наук, 
професор  кафедри  технологічної освіти та природничих наук 

Кафедра: кафедра технологічної освіти та природничих наук 

Робочій e-mail: lilik45@mail.ru 

Години консультацій на кафедрі: п’ятниця 14.40-16.00 

4. Опис та мета дисципліни  
Дисципліна «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» є вибірковим 

компонентом підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньої програми 
Середня освіта: трудове навчання та технології та спрямована на формування і 
розвиток  спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до державного 
стандарту підготовки магістра зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання 
та технології). 

Дисципліна «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» надає нові 
систематичні знання і тісно погоджує всі дисципліни навчального плану в струнку та 
ясну для розуміння студентів систему. Навчальні заняття проводяться, об'єднуючи 
лекції з обов'язковим виконанням кожним студентом індивідуального завдання у вигляді 
написання модульної контрольної роботи. Метою дисципліни є формування  у студентів 
системи знань з професійної орієнтації і компетенцій з надання допомоги у виборі 
професії або її зміни та проведення профвідбору; засвоєння студентами теорії, 
принципів, закономірностей процесу професійного самовизначення особистості, а також 
опрацювання певних навичок для їх використання на практиці. Згідно з вимогами 
програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають 
продемонструвати такі результати навчання: 

mailto:lilik45@mail.ru


5. Результати навчання  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-

професійної програми: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньої 
програми Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна та комп’ютерна 
графіка. 
1. Знання: - сутність профорієнтації як фактора формування трудового потенціалу та 
регулювання ринку праці; форми, функції та принципи профорієнтації; систему 
управління профорієнтаційною діяльністю; нормативно-правове забезпечення 
профорієнтації в Україні; основи професіографії; існуючі класифікації професій; вимоги 
професій по психофізіологічних якостей людини; зміст професіограми; процедуру 
розробки психограми; основи психодіагностики; психологічну структуру особистості; 
типологію людини і професії; методи професійної психодіагностики; структуру 
інтелекту; методику вимірювання інтелектуального потенціалу особистості; зміст 
профінформації та зарубіжний досвід її проведення; зміст профконсультації та етичні 
принципи діяльності профконсультанта; психолого-педагогічні вимоги до проведення 
індивідуальних бесід; процедуру проведення професійного добору і професійного відбору; 
методи оцінювання персоналу та їх поєднання в процесі профвідбору; інноваційні 
технології проведення співбесіди; особливості профвідбору в зарубіжних країнах; види 
професійної адаптації як напрямку профорієнтації; форми управління професійною 
адаптацією. 

2. Уміння:  застосовувати сучасні технології проведення психодіагностичних досліджень 
обираючих професію (випускників шкіл, безробітних тощо) та претендентів на робочі 
місця (посади); проводити профдобір та провідбір для професій, що потребують 
профвідбору; визначати професійну придатність людини; розробляти психологічні 
профілі особистості і професії, професіограм, персонограм, діаграм розвитку 
професійних компетенцій у працівника та їх значимості для посади; використовувати 
інноваційні технології проведення співбесіди; застосувати нетрадиційні методи 
профвідбору; проведення профвідбору за компетенціями працівника; вміти поєднувати 
методи оцінювання персоналу в процесі профвідбору; проводити професійний кліринг; 
організувати управління професійною адаптацією. 
. 

Структура дисципліни: 
 

Тема № 1. Профорієнтація як фактор формування трудового потенціалу та 
раціонального регулювання ринку праці 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1. Мета, завдання, предмет і методологія 
вивчення науки «Професійна орієнтація». 
2. Історія розвитку системи профорієнтації 
населення.  

3. Профорієнтація як наукова система в галузі 
професійної освіти. 

1. Гладкова В.М. Профорієнтація : 
навч.посіб./ В.М. Гладкова. – Львів : 
Новий-Світ, 2007.  
2. Кожан Т.О. Професійна орієнтація. 
Навч. посібник. – К.: КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана, 2009. – 255 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Ринок праці та профорієнтація: нові вимоги 
та завдання. 
2. Фактори становлення ринку праці. 

1. Гончарова Н.О. Основи вибору професії 
: консультативний тренінг / Н.О.Гончарова 
/ за ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава : АСМІ, 
2007. - 48 с  

 
Тема № 2. Профорієнтація: сутність, напрями, завдання, принципи організації. 

 



Перелік питань/завдань, що 
виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1 Система «людина-професія-

суспільство» (ЛПС). Вплив 
трансформаційних змін в економіці на 
структуру попиту професій.  
2. Сутність і напрямки профорієнтації. 
Форми профорієнтаційної діяльності та 
їх взаємозв’язок. Функції та принципи 
профорієнтації.  

1. Боровський А. Б. Система методів професійної 
орієнтації: Навч.- метод. посіб. – Книга 1. 

Методики профорієнтаційної роботи (додатки) / А. 
Боровський, Т. М. Потапенко, Г. В. Щокін. – К.: 
МАУП, 1993. – 164 с.  
2. Конспект профорієнтаційного заняття 
«Професії майбутнього» : наук. - практ. реком./ 
Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, 
Н.В. Балашова, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма. – 

К. : ІПК ДСЗУ, 2017. – 35 с. – Режим доступу: 
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/konspektproforiye

ntaciynogo-zanyattya-profesiyi-maybutnogo-2017  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Огляд наукових праць щодо 
варіантів встановлення 
взаємовідповідності якостей людини і 
вимог професії. 

1. Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації / 
За ред. В.Ф. Моргуна. Навчальний посібник. – К. : 
Видавничий Дім "Слово", 2010. – 168 с 

 
Тема 3. Система управління профорієнтацією в Україні Сутність і зміст системи 

управління профорієнтацією 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1. Суб’єкти та об’єкти профорієнтаційної 
діяльності в системи управління 
профорієнтацією.  
2. Нормативно-правове забезпечення 
профорієнтаційної діяльності в Україні.  
3. Сучасний стан профорієнтації в Україні. 

1. Концепція державної системи 
професійної орієнтації населення, 
затверджена Постановою КМ України від 
17 вересня 2008 р. № 842 – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-

%D0%BF 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Огляд наукових праць щодо зарубіжного 
досвіду управління профорієнтацією. Органи 
управління профорієнтацією в зарубіжних 
країнах.  

1. Закон України «Про зайнятість населення» 
статті 7, 32, 33  
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 04.07.2018 р. № 469-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Концепції державної 
системи професійної орієнтації населення»  
3. Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 03.01.2013 № 2 «Про затвердження 
Порядку надання територіальними органами 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, послуг з 
професійної орієнтації осіб»  

 
Тема 4. Основи професіографії. Поняття “професія” і “спеціальність.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1. Класифікація Є. Клімова. Карта світу 
професій (прогнозна мішень 
профконсультації). Державний класифікатор 
професій.  
2. Сутність професіографії. Професіограма та 

1. Климов Е. А. Як обирати професію. – 2-

ге вид., доп. і переробл. – К.: Просвіта, 
1990. – 159 с  
2. Синявський В. В. Професіограми і 
психограми робітничих професій : [метод. 

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/konspektproforiyentaciynogo-zanyattya-profesiyi-maybutnogo-2017
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/konspektproforiyentaciynogo-zanyattya-profesiyi-maybutnogo-2017
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її структура. Види професіограм. 
Професіокарта. 

посіб. / В. В. Синявський, Д. В. Гоменюк] ; 
АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, Навч.- наук. центр проф.-техн. 
освіти. – К. : Київ. Русь, 2008. – 77 с. 11.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Психологічний профіль професії. Довідник 
кваліфікаційних характеристик професій 
працівників 

1. Путівник профорієнтації : наук. - практ. 
реком. / Н.Г. Джинчарадзе, Л.Й. Літвінчук, 
Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. 
Балашова, О.В. Грамма, М.В. Богуслав. – 

К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.– Режим 
доступу: 
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/putivnyk-

proforiyentaciyi-2018 

 

Тема 5.. Професійна психодіагностика 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1. Основи психодіагностики. Методи вивчення 
особистості з метою профорієнтації 
2. Фактори формування психологічної 
структури особистості. Психологічний профіль 
особистості. Психологічний паспорт. 

1. Методи психодіагностики в системі 
професійної консультації безробітних / 
Метод. посібник. Кн. 1.2. – К.: Наук.-
метод. центр ІПК ДСЗУ, 2000.  
2. Методи психодіагностики в системі 
професійної консультації безробітних / 
Метод. посібник. Кн. 3. – К.: Наук.-метод. 
центр ІПК ДСЗУ, 2002.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Робоча персонограма. Основні типи 
загальних здібностей та типи нервової системи 
за І. Павловим. 

1. Синявський В. В. Професіограми і 
психограми робітничих професій : [метод. 
посіб. / В. В. Синявський, Д. В. Гоменюк] ; 
АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, Навч.- наук. центр проф.-техн. 
освіти. – К. : Київ. Русь, 2008. – 77 с. 11.  

 

Тема 6. Професійна інформація і професійна консультація, методи їх проведення 
Професійна інформація: її сутність і зміст.  

 

 Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

1. Функції спеціалістів з профінформації. 
Носії інформаційних матеріалів. 
2. Цілі, завдання та зміст професійної 
консультації. Форми профконсультації. 
3. Профдобір і профвідбір. Етичні принципи 
діяльності профконсультанта. 

1. Блінов О. А. Психологія праці: Курс 
лекцій. – К. : КиМУ, 2009. – 269 с.  
2. Вітковська О.І. Професійне 
самовизначення особистості і практичні 
аспекти професійної консультації / О.І. 
Вітковська. - К. : Наук. світ, 2001. - С. 64-

74. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Основні психолого-педагогічні вимоги до 

проведення індивідуальних бесід. 

1.  Вітковська О.І. Професійне 
самовизначення особистості і практичні 
аспекти професійної консультації / О.І. 
Вітковська. - К. : Наук. світ, 2001. - С. 64-

74.  

Тема 7. Професійний відбір кадрів. 

 
Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/putivnyk-proforiyentaciyi-2018
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/putivnyk-proforiyentaciyi-2018


1. Сутність та основні характеристики 
профвідбору. Професійна готовність і 
професійна придатність. Рівні, типи та 
структура професійної придатності людини. 
Профвідбір за компетенціями.  
2. Види профвідбору та матеріали для його 
проведення. Методи оцінювання персоналу та 
їх поєднання в процесі профвідбору. Методи 
оцінювання компетенцій. 

1.Корольчук М.С. Теорія і практика 
професійного психологічного відбору: 
навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. - К. : 
Ніка-центр, 2006. - 536 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Методи збирання інформації під час 
співбесіди. Вивчення наукової літератури 
щодо особливостей профвідбору кадрів у 
зарубіжних країнах. 

1. http://www.hrliga.com/ – спільнота 
кадровиків і фахівців з управління 
персоналом – новини, статті, журнал 
«МеНеджеR по персоналу». 

 

 

 

Тема 8. Професійна адаптація:сутність, види, зміст. 

 
Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
1. Зміст і значення виробничої адаптації. 
Організаційно-економічна адаптація.  
2. Роль соціально-психологічної та 
рекреаційнопобутової адаптації. 
3. Форми управління професійною 
адаптацією. 

1. Про тимчасовий Перелік професій та 
спеціальностей, що вимагають 
професійного відбору // Зб. нормат., 
інструкт. та метод. матеріалів з питань 
проф. орієнтації незайнятого населення та 
інших категорій громадян. – К.: ДЦЗ; Ін-т 
підготовки кадрів ДСЗ, 1997. 24. Професії 
майбутнього : аналіт. записка / 
[Джинчарадзе Н.Г., Мар’яненко Г.І., 
Ортікова Н.В.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. 
– К. : ІПК ДСЗУ, 2018. –  

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Сучасні технології в навчанні та розвитку 
персоналу. Трансперсональний коучинг в 
системі формування компетенцій. 

1.http://www.management.com.ua/hrm/ – 

вітчизняний інтернет-портал для 
управлінців, розділ «Персонал» 
наповнюється статтями та матеріалами для 
практичного застосування у 
HRменеджменті.  
2. http://www.hrliga.com/ – спільнота 
кадровиків і фахівців з управління 
персоналом – новини, статті, журнал 
«МеНеджеR по персоналу».  

 

6. Політика курсу  
У звичайному режимі роботи університету лекційні заняття проводяться в 

навчальних аудиторіях. У змішаному режимі лекційні заняття проводяться через 
платформу дистанційного навчання. Відвідування лекційних занять є обов’язковим. 
Політика дедлайнів та перескладань: визначається до Положення про поточний, 
календарний та семестровий контроль результатів навчання  

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 
«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 
студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 



студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для 
дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

Проміжний і підсумковий контроль 
Модульна контрольна робота проводиться у формі тестів (на платформі Google 
Classroom.)  

Зразок модульної контрольної роботи. 
1. Професія – це:  
а) комплекс знать умінь і навичок необхідних для конкретного виду діяльності у розрізі 
тої чи іншої професії;  
б) широкий і стійкий рід трудової діяльності, який потребує певної сукупності 
теоретичних знань, умінь і навичок, що здобуваються в результаті загальної та спеціальної 
освіти, практичного досвіду;  
в) обидва варіанти відповіді вірні;  
г) відсутня правильна відповідь.  
2. Спеціальність – це:  
а) сукупності теоретичних знань, умінь і навичок, що здобуваються в результаті загальної 
та спеціальної освіти, практичного досвіду;  
б) комплекс знать умінь і навичок необхідних для конкретного виду діяльності у розрізі 
тої чи іншої професії;  
в) обидва варіанта відповіді вірні;  
г) напрям діяльності суб’єкта господарювання.  
3. Яке поняття має ширше значення, професія чи спеціальність:  
а) професія;  
б) спеціальність;  
в) між ними не має суттєвої різниці.  
4. Залежно від об’єкта праці і видів діяльності, найбільш властивих людині, О. 
Ліпман поділяв професії на:  
а) ті, що передбачають справи з людьми, впливають на людей;  
б) ті, що мають відношення до неживої природи і для яких властиве спілкування з живою 
природою;  
в) обидва варіанта відповіді вірні;  
г) відсутня правильна відповідь.  
5. Згідно тверджень К. Піорковського за рівнем інтелекту і типом уваги професії 
поділяються на:  
а) некваліфіковану працю;  
б) кваліфіковану працю;  
в) обидва варіанта відповіді вірні;  
г) просту і творчу.  
6. За видами працю поділяють на:  
а) спеціалізовану і неспеціалізовану;  
б) розумову і фізичну;  
в) творчу і наукову;  
г) всі відповіді вірні.  
7. За галузевою ознакою працю поділяють на:  
а) промислову, сільськогосподарську, транспортну;  
б) торгівельну, педагогічну, юридичну;  
в) обидва варіанта відповіді вірні;  
г) відсутня правильна відповідь.  
8. Залежно від предмета (об’єкта) праці всі види професійної діяльності поділяють на 
такі види як:  

а) людина – природа, людина – техніка, людина – знакова система, людина – людина, 
людина – художній образ;  



б) людина – суспільство, людина – інформаційні системи, людина – знакова система, 
людина – людина, людина – художній образ.  
в) правильна відповідь відсутня;  
г) всі відповіді вірні.  
9. За метою праці кожен тип професії поділяється на такі класи, як:  
а) гностична, перетворювальна, пошукова;  
б) механізована, автоматизована, пошукова;  
в) обидва варіанта відповіді вірні;  
г) всі відповіді вірні.  
10. За знаряддями праці виділяють такі групи професій, як:  
а) гностична, перетворювальна, пошукова;  
б) механізована, автоматизована, ручна;  
в) правильна відповідь відсутня;  
г) всі відповіді вірні. 

Форма підсумкового контроля  
Форми поточного контролю:усна або письмова перевірка вивчення навчальних матеріалів 

на практичних заняттях. 
Форми проміжного контролю:модульна контрольна робота. 

Форми підсумкового контролю:залік 

7. Критерії оцінювання результатів навчання  
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 
за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано  
1-50 не зараховано 

 

 

Схема розподілу балів 

Максима
льна 

кількість 
балів 

50 балів 
(поточний контроль) – 

середньозважений бал 
оцінок за відповіді на 
практичних заняттях та 
виконання 
індивідуальних завдань, 
який переводиться у 
100- бальну шкалу з 
ваговим 
коефіцієнтом.0,4 

10 балів  
(проміжний контроль) – за 
результатами виконання 
модульної контрольної 
роботи коефіцієнт 0,1 

50 балів 

(підсумковий 
контроль) – за 
відповідь на 
екзамені з 
дисципліни 

Мінімаль
ний 

порогови
й рівень 

 

20 балів (поточний 
контроль) 

 

6 бали (проміжний 
контроль) 

 

25(підсумковий 
контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та 
підсумкового контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента 
на практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за 
поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання 
рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja proporjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 



Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на практичних заняттях 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов‘язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв‘язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 балів Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов‘язкову літературу, розв‘язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 балів Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки 

2 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 
питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 
питань і практичних завдань 

1 балів Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 
на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 
на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

В и д Максимальна кількість 
балів 

Письмова доповідь, реферат  5 

Усна доповідь  5 

 

Критеріями оцінювання письмової та усної доповіді, реферата є здатність студента 
збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. Враховується самостійність 
та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 
здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. 
 




