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1. Мета та зміст практики 

Метою впровадження переддипломної практики є 
удосконалення професійних вмінь та навичок на основі 
ознайомлення з практичною діяльністю та науково-

дослідницькою роботою психолога у відповідних установах 
та організаціях. 

Зміст практики визначає «Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України» Міністерства освіти і науки України. 

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 експериментального 
дослідження.  

Підготовка магістра завершується захистом 
магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної 
(кваліфікаційної) комісії. Під час переддипломної практики 

магістри опрацьовують теоретичні джерела та готують 
емпіричний матеріал для магістерської роботи. 

 Впровадження переддипломної практики спрямоване 

на формування таких компетенцій:  

  

 Загальні компетенції:  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.  
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні.  
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ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності.  
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети.  
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

  Фахові (спеціальні) компетенції:  
ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження з елементами 
наукової новизни та / або практичної значущості.  
ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні 
методи наукового дослідження та/або доказові методики і 
техніки практичної діяльності.  
ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність 
(тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 
психодіагностичну та іншу  
залежно від спеціалізації) з використанням науково 
верифікованих методів та технік.  
ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати 
просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій 
населення у сфері психології.  
ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- 

та мультидисциплінарних командах.  
ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 
професійної діяльності.  
ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової 
компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.  
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ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 
професійної етики та керуватися загальнолюдськими 
цінностями. 
ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 
методи психологічної допомоги клієнтам у складних 
життєвих ситуаціях. 
 

  Програмні результати навчання:  
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне 
дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.  
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку 
особистості, груп, організацій. 
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій 
(тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх 
в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість. 
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні 
програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, 
оцінювати якість. 
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 
приймати рішення про звернення за допомогою або 
підвищення кваліфікації.   
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 
етичні принципи та загальнолюдські цінності.   
РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 
сформульованої проблеми наукової інформації та 
оцінювати її за критеріями адекватності.    
РН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 
наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 
професійної діяльності. 
 

  Крім того здобувач має змогу: 

- отримання певного власного досвіду професійної 
діяльності у відповідності з віковими та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

індивідуальним особливостями людей;  
- усвідомлення та відчуття закономірностей 

функціонування людської психіки і набуття навичок 
активної взаємодії з людьми;  

- відпрацювання психокорекційних та 
психотерапевтичних методів впливу на психіку 
клієнта, враховуючи його потенційні, вікові та 
індивідуальні психологічні особливості, 
прогнозувати його поведінку та вчинки.  

 

2. Термін практики 

 

Термін проведення практики визначається навчальним 
планом, а її зміст – навчальною програмою практики. 

В перший день проходження практики проводиться 
настановча конференція. На настановчій конференції 
обов’язково повинні бути присутні всі студенти, які 
направляються на практику, керівники практики від 
навчального закладу, завідуючий кафедрою, декан 
факультету, керівник практики від бази практики (по 
можливості).  

На настановчій конференції визначаються мета, зміст 
і порядок проходження практики. Також проводиться 
інструктаж про техніку безпеки, протиепідемічні заходи та 
протипожежну безпеку. 

В останній день проходження практики студенти 
повинні здати для перевірки, аналізу та оцінювання всі 
матеріали керівнику практики від Університету та публічно 
захистити звіт проходження практики. 

Підсумкова конференція проводиться не пізніше ніж 
через п’ять днів після закінчення практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

3. Зміст, структура магістерської роботи 

 

Магістерська робота – це  самостійна науково-

дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, 
тобто готується з метою публічного захисту і отримання 
освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра.  

Основне завдання її автора - продемонструвати рівень 
своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести 
науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. 

Ця праця наукового змісту має внутрішню єдність і 
відображає хід та результати розробки вибраної теми. Вона 
являє собою новий по суті і досить специфічний вид 
кваліфікаційної роботи. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий 
характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки 
магістра, а з іншого – є  самостійним оригінальним науковим 
дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені 
установи, організації або підприємства. 

Зміст дипломної роботи визначається її темою 
проблемного характеру. Проблема розглядається на основі  
ґрунтовного  вивчення наукових даних та практичного 
досвіду, їх всебічного аналізу в контексті експериментально-

комплексного дослідження. Зміст включає  опис факторів та 
закономірностей соціальних явищ, узагальнення раніше 
відомих положень з нових наукових позицій. Висновки 
мають форму конструктивного узагальнення. 
 За структурою магістерська робота складається із: 

 

• вступу; 
• трьох розділів (які розбиваються на відповідну 
кількість підрозділів) та висновків до розділів; 
• загальних висновків; 
• списку використаних джерел; 

• додатків. 
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Перший розділ показує теоретичний аналіз 
літературних джерел з проблеми дослідження. Другий розділ 
визначає емпіричне дослідження (методи, організацію, 
особливості проведення та аналіз отриманих результатів). 
Третій розділ висвічує особливості проведення 
психокорекційної роботи (планування, розробку, організацію, 
аналіз результатів дослідження після психокорекції). 

Експериментальне дослідження проводиться на базі 
практики, де фіксуються результати діагностичного та 
корекційного дослідження. 

Переддипломна практика магістра завершується 
захистом магістерської роботи на засіданні Державної 
екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.  

 

 

4. Бази практики 

 

Базою практики є підприємства, організації різних 
форм власності з якими підписані договори про співпрацю. 

 

СПИСОК БАЗ ПРАКТИКИ 

№п/п Назва організації Номер та 
дата 

укладання 
договору 

Примітки 

1 Рівненський НВК №2 
«Школа-ліцей» 

 

04/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

2 Рівненський НВК 
«Колегіум» 

03/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

3 Рівненська спеціальна 
школа І-ІІІ ступенів 

01/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 
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«Центр надії»  
4 Рівненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 ім. О.О. 
Борисенка Рівненської 
міської ради 

02/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

5 Рівненський обласний 
центр соціальних 
служб для сім΄ї, дітей 
та молоді 

6/27.06/17-22 

від 27.06.2017 

5 р. 

6 Комунальний заклад 
«Клеванська 
спеціальна школа №1 
І-ІІІ ступенів» 
Рівненської обласної 
ради 

 

від 02.09.2019 

5 р. 

7 Громадська 
організація «Носителі 
миру» 

04/17.12/19-23 

від 17.12.2019 

5 р. 

8 Рівненський обласний 
благодійний фонд 
«Наше майбутнє» 

1/01/20 

від 24.01.2020 

5 р. 

9 Комунальний заклад 
«Рівненська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека» 

Рівненської обласної 
ради 

від 29.03.2021 5 р. 

10 Заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) 
№23 Рівненської 
міської ради 

01/29.04/21-25 

від 29.04.2021 

5 р. 

11 Комунальний заклад 
«Обласний центр 

06/25.05/21-25 

від 25.05.2021 
4 р. 
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соціально-

психологічної 
реабілітації дітей» 
Рівненської обласної 
ради 

р. 

12 ТОВ «САВІ НЕЙШН» 02/12/12.05/21 

від 12.05.2021 

8 міс. 

13 Рівненська ЗОШ І-ІІІ 
ст. №13 Рівненської 
міської ради 

06/24.06/21-26 

від 24.06.2021 

5 р. 

14 Рівненська ЗОШ І-ІІІ 
ст. №24 Рівненської 
міської ради 

05/01.07/21-26 

від 01.07.2021 

5 р. 

15 КП ДСОК 
«Електронік-Рівне» 
Рівненської міської 
ради 

2/27.06/17-22 

від 27.06.2017 

5 р. 

16 Рівненський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Ресурсний центр 
підтримки 
інклюзивної освіти 

Договір №Пз-

61м-2 від 
09.04.2021 р. 

 

5 р. 

17 Волинський міський 
центр соціальних 
служб 

Договір №Пз-

61м-3 від 
09.04.2021 р. 

5 р. 
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5. Обов΄язки та відповідальність сторін 

 

На базі практики: 
- наказом призначаються безпосередні керівники практики; 
- створюються необхідні умови для виконання студентами 
програми практики, не допускається використання практикантів 
на посадах чи роботах, що не відповідають програмі 
практики; 
- забезпечуються умови безпечної роботи студентів на робочому 
місці, проводиться обов’язковий інструктаж з охорони праці та 
техніки безпеки; 
- надається студентам-практикантам і керівникам практики від 
університету можливість користуватися бібліотекою, технікою та  
документацією, необхідною для виконання програми практики. 

 

Керівник практики від бази практики: 
- несе особисту відповідальність за проведення практики; 
- вживає необхідних заходів для забезпечення виконання 
програми практики; 
- організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й 
охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних 
умов праці; 
- забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом 
графіків проходження практик по структурних підрозділах 
підприємства (організації); 
- забезпечує студентам-практикантам можливість користування 
науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та 
іншою документацією, необхідною для виконання програми  
практики; 
- ознайомлює і контролює дотримання студентами-

практикантами правил внутрішнього розпорядку; 
- створює необхідні умови для проведення психодіагностичних та 
психокорекційних процедур; 
- після закінчення практики дає письмовий відгук про виконану 
студентами-практикантами роботу, перевіряє та затверджує звіти 
студентів. 
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Науковий керівник практики від університету: 
- для керівництва дипломною роботою кафедра призначає 
наукового керівника з числа штатних викладачів; 

- вирішення про закріплення наукового керівника за конкретним 
студентом кафедра приймаєза 8 місяців до захисту. 

- науковий керівник допомагає студенту: 
- обрати тему дипломної роботи і правильно 
сформулювати її; 
- визначити джерела пошуку; 
- скласти план дипломної роботи і графік її виконання; 
- виконати і оформити її у відповідності до вимог 
освітньо-професійного рівня. 

- науковий керівник здійснює контроль за своєчасним 
виконанням графіка підготовки і написання дипломної роботи; 

- науковий керівник має право відмовитись від керівництва 
магістерською роботою студента, який без поважних причин не 
вкладається в затверджений ним графік, виявляє несумлінність 
або наполягає на ідеях, які розходяться з його науковими 
переконаннями (не пізніше місячного терміну до захисту роботи). 
- у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує 
високу якість її проходження згідно з програмою; 
- у складі комісії приймає заліки з практики; 
- подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення 
практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення 
практики студентів. 
  

Студент має право: 
обирати собі наукового керівника зі складу викладачів 

кафедри. 
Студент зобов'язаний: 

- чітко виконувати графік підготовки магістерської роботи; 
оформити її у відповідності до вимог кафедри; 
- своєчасно передати її на відгук науковому керівникові 
та рецензенту; 
- аргументовано і етично відреагувати на зауваження 

наукового керівника та рецензента, відповісти на 
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запитання членів комісії та присутніх на захисті 
випускної роботи. 

 

6. Звітність студентів-практикантів 

  Після закінчення терміну практики студенти 
звітують про виконання програми та індивідуального 
завдання.   
   Форма звітності студентів за практику – це подання 
в останній день практики керівнику від НУВГП документів 
з практики. 
  Студенти  денної форми навчання повинні подати:  

- звіт про проходження практики; 

- щоденник практики; 
- завірену характеристику з оцінкою; 
- додатки до звіту;  

Для захисту звіту завідуючим практикою інституту 
призначається комісія, до складу якої входять: 

- завідувач кафедри; 

- наукові керівник практики від НУВГП; 
- керівники практик від баз практики (по мірі 

можливості); 
- керівник групи забезпечення ОПП 053 «Психологія». 

  Диференційована оцінка за практику вноситься в 
заліково-екзаменаційну відомість і в залікові книжки 
студентів за підписом керівника практики від НУВГП. 
  Студенти, які не виконали програму практики без 
поважних причин, або отримали незадовільну оцінку на 
підсумковому заліку до занять та здачі заліково-

екзаменаційної сесії не допускаються.  
  Якщо програма практики не виконана студентами з 
поважної причини, їм надається можливість пройти 
практику у вільний від навчання час.  
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7.  Вимоги до документації практики 

 

Форма написання «Звіту про проходження 
практики»: 

Вступ; 
- відомості про студента – практиканта (П.І.Б., факультет, 
курс, група, форма навчання); 
- база практики (повна назва бази практики – адреса, П.І.Б. 
керівників підприємства, організації; П.І.Б. керівника 
практики від бази практики; форма власності, основний вид 
діяльності, матеріальна база практики); 
- мета практики; 
- цілі практики; 
- основні розділи програми практики. 
Основна частина; 
- щоденні відомості про виконання студентом усіх розділів 
програми практики (вказати П.І.Б., адресу, інші дані 
людини (людей) з якою проводилась робота, опис даної 
роботи, конспект бесіди, тренінгу, тощо). Розділи можна 
супроводжувати схемами, графіками, таблицями, 
фотографіями, ксерокопіями документів (по можливості); 
- виконання індивідуального завдання, (дати всі відомості 
про індивідуальне завдання та його виконання). 
Висновки; 
- вказати чи виконана програма практики( якщо не 
виконана вказати  причини); 
- вказати чи принесла користь практика для вдосконалення 
професійних вмінь та навичок (критерії, перспектива, 
конкретизувати та підкреслити фактами свою відповідь); 
- вказати чи досягнута ціль експерименту (якщо 
проводився експеримент); 
- вказати можливість працевлаштування після 
проходження практики; 
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- особисті пропозиції студента щодо організації та 
проведення практики. 
Список використаної літератури; 
- список використаної літератури оформляється згідно з 
бібліографічними вимогами. 
Додатки до звіту; 
- подаються всі додаткові матеріали, які допомагали в 
проходженні практики студенту; 
- ксерокопії установчих матеріалів бази практики (з 
дозволу керівників практики від бази практики); 
- графіки, малюнки, тощо; 
- анкети тестування; 
- фотографії. 
  Текст звіту пишеться (або друкується) українською 
мовою, без скорочень. 

  Звіт підписується керівником практики від бази 
практики та керівником практики НУВГП. 
  Оформлення титульної сторінки звіту проводиться 
згідно Додатку 1. 
 

  Щоденник – документ  проходження практики, в 

якому студент  
щодня, коротко (схематично) повинен записувати все, що 
він зробив за день для виконання календарного графіка 
проходження практики.  
  Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний 
подавати щоденник на підпис керівнику практики від бази 
практики, який перевіряє щоденник, дає усні та письмові 
зауваження, додаткові завдання. 
  Без заповненого та підписаного щоденника практика 
не зараховується. 
  Оформлення титульної сторінки та ведення 
щоденника проводиться згідно Додатку 2 та 3. 
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8. Цілі та завдання психологічної практики 
спеціальності 053 «Психологія» 

 

Цілі та завдання практики, які повинні відображатися 
в «Звіті про проходження практики». 
 

Цілі практики: 
- оволодіти знаннями, вміннями і навичками, які 

необхідні для роботи майбутнього практичного 
психолога в різних галузях освіти та народного 
господарства;  

- здобути достатній рівень знань із загальної психології та 
окремих галузей сучасної психологічної науки; 

-  навчитися вільно користуватись категорійно-

понятивним апаратом психології та методами 
психологічного дослідження; 

- оволодіти експериментальними методиками 
дослідження психології та методами обробки 
результатів психологічного дослідження, зокрема 
практичними навичками математичної обробки 
експериментального матеріалу із застосуванням ЕОМ та 
стандартного програмного комп’ютерного забезпечення; 

- поглибити знання про анатомію та еволюцію нервової 
системи, функціонування центральної нервової системи 
та основні закони вищої нервової  діяльності;  

- оволодіти основними методами психологічної 
діагностики, обробки та інтерпретації зібраних 
психологічних даних, математичного моделювання в 
психології; 

- передбачати і приводити в дію психологічні, психолого-

медичні, педагогічні та інші механізми попередження і 
подолання негативних явищ. 
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Завдання практики : 

- оволодіти психологічними методами вивчення 
особистості, соціальних груп, методами проведення 
психологічного консультування; 

- вміти складати психологічну та психолого-педагогічну 
характеристики особистості, групи на основі 
застосування конкретних методів психодіагностики, 
методів соціальної психології, психолого-педагогічної 
експертизи; 

- аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції 
соціальної поведінки людей;  

- оволодіти основами психотренінгу та психотерапії, а 
також методами виховання та самовиховання; 

- використовувати психологічні знання, методи 
дослідження, консультування на конкретному об’єкті 
діяльності психолога-практика; 

- оволодіти методами викладання психології в 
загальноосвітній школі, знати принципи навчання і 
виховання, методи викладання психології, а також вміти 
розробляти навчально-методичну документацію; 

- розробляти рекомендації щодо оптимізації 
організаційного, кадрового, психогігієнічного і 
психопрофілактичного факторів роботи установ і 
закладів; 

- вести психолого-просвітницьку роботу у вузьких 
напрямках, зокрема: корекція недоліків психічного 
розвитку, конфлікти і шляхи їх вирішення, профвідбір, 
професійні здібності і оптимізація їх розвитку, 
психологічні фактори функціонування мікрогруп, 
способи психотерапевтичної самодопомоги, тощо – зі 
всіх питань, що є актуальними для сучасного стану 
суспільства.  
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9. Критерії оцінювання проходження практики 

Студенти-практиканти повинні чітко дотримуватися 
режиму праці бази практики та виконувати свою роботу 
згідно індивідуального графіку та плану роботи. 

Керівники студентської практики контролюють 
перебування студентів на базах практики (згідно графіку), 
дотримання ними плану роботи, наявність необхідної 
документації, якість виконаної роботи, науковість та 
адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків 
та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має 
право контролювати записи, занесені у щоденник 
практики. 

Робота студентської групи та керівників практики, в 
свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології 
та навчальною частиною університету.      

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання пов’язане із пошуком 
інформації стосовно вибраної професійної діяльності, 
оформити у презентаційний вигляд та представити-

захистити звіт про практику.  
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань студентів шляхом проставлення балів за 
визначеними критеріями, що вчасно доводяться 
здобувачам освіти. Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне створення презентаційного 
завдання, студент отримує такі обов’язкові бали: 

- 20 балів за вчасне (згідно визначеного 
графіка) виконання завдання; 

- 20 балів за якісне оформлення завдання; 
- 20 балів за представлення завдання; 
- 40 балів за захист та відповіді на запитання. 
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Усього 100 балів. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 
практики. 

Студенти отримують оцінку: 
Відмінно 
Виконання програми практики: дотримання режиму 

практики, відсутність негативних відгуків, позитивний 
відгук керівника практики від бази практики, своєчасне 
виконання індивідуального плану. 

Ведення документації: регулярне ведення щоденника 
практики, своєчасне та якісне оформлення звіту. 

Оцінка професійних якостей: загальна культура, 
професійний такт, комунікабельність, організаторські 
здібності. 

 

Добре 
Виконання програми практики: неістотні зауваження 

щодо режиму практики, відсутність негативних відгуків, 
позитивний відгук керівника практики від бази практики. 
Своєчасне виконання індивідуального плану. 

Ведення документації: регулярне ведення щоденника 
практики, неістотні зауваження щодо змісту і оформлення 
щоденника. Своєчасне оформлення звіту. 

Оцінка професійних якостей: загальна культура, 
професійний такт, комунікабельність, організаторські 
здібності. 

Задовільно 
Виконання програми практики: нерегулярне 

дотримання режиму практики, наявність негативних 
зауважень у відгуку керівника практики від бази практики. 
Зауваження щодо виконання індивідуального плану. 
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Ведення документації: нерегулярне ведення 
щоденника практики. Переважна більшість питань 
практики у звіті висвітлена, однак мають місце неточності, 
помилки, логічні похибки. 

Оцінка професійних якостей: характеристика 
студента в цілому позитивна.  
 

Незадовільно 
Виконання програми практики: недбале дотримання 

режиму практики, неповний об’єм годин, негативний 
відгук керівника практики від бази практики. 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова  
1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : 

навч. посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2006. 209 с.  
(Альма-матер). 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : 
навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с. 

3. Збірник нормативних актів України щодо організації 
навчально-виховного процесу у вищому 
навчальному закладі: Довід. для працівників вищ. 
навч. закл. Київ : УАЗТ, 2003. 410 с. 

4. Ложкін Г. В., Повякель Н. І. Практична психологія 
конфлікту : науковий посібник / 2-ге видання. Київ : 

МАУП, 2012. 253 с. 
5. Макарова Л. І., Гах Й. М. Основи психології і 

педагогіки : навчальний посібник. Київ : «Центр 
навачльної літератури», 2005. 116 с. 

6. Максименко С. Д. Психологія та педагогіка : 
підручник / Упоряд.: С. Максименко, М. Б. Євтух, 
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Я. В. Цехмістер, О. О. Лазуренко, О. М. Немеш. 

Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 584 с. 
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