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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

20  «Аграрні науки та 

продовольство» 

Вибіркова 

Загальна кількість годин – 

90 годин Спеціальність 

208  

«Агроінженерія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 2-й 1-й 

Тижневе навантаження:  

 

аудиторних занять – 1,5 

год. 

 

самостійна робота – 5 год. 

Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 год. 

Практичні 

заняття 
10 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
68 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – розкрити закономірності розвитку освіти, процесу навчання і 

виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до 

державних та європейських стандартів, потреб суспільства; розробити на цій основі 

підходи до удосконалення системи формування психолого-педагогічної готовності 

магістрантів до викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

Завдання курсу: 
— аналіз закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових 

(навчально-виховний процес, управління, викладач, студент тощо); 

— ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, 

засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; 

— прогнозування перспектив розвитку вищої освіти в Україні в контексті 

інтеграції у європейський освітній простір; 

— вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду педагогічної діяльності у 

вищих навчальних закладах. 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань з таких 

питань: загальні основи педагогіки вищої школи, становлення системи освіти в Україні, 

дидактика вищої школи, виховання студентів, педагогічний менеджмент, специфіка 

професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою 

виконання й захист творчих проектів з актуальних проблем розвитку, становлення, 

реформування сучасної вищої освіти України в контексті інтеграції у європейський 

освітній простір. 

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

— Закон України «Про вищу освіту» (нова редакція); 

— систему стандартів вищої освіти;  

— основні принципи освіти; 

— систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних 

закладів України; 

— права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу; 

— зміст навчання та його компоненти;   

— вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності 

та дисципліни; 

— роль навчального плану та навчальної програми у відображенні змісту 

навчання;   

— методи навчання, їх класифікацію, функції та специфіку добору;  

— зміст та особливості нових технологій навчання у вищий школі; 

— науковий зміст лекції, її функції та дидактичні принципи її побудови;   

— види семінарських, практичних та лабораторних занять, дидактичні вимоги до 

їх проведення;  

— особливості організації та проведення тренінгових занять;  

— методику організації та проведення самостійної роботи, консультацій та 

індивідуальних занять;  

— особливості науково-дослідної та практичної підготовки викладачів і 

здобувачів вищої освіти у ВНЗ;  

— види і форми контролю у вищому навчальному закладі; 

— роль виховної роботи у виші, її види та форми. 
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Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідної та самостійної 

роботи студенти набувають уміння та навички: 

— аналізувати політику Української держави щодо розвитку вищої освіти в 

історичній ретроспективі; 

— виокремлювати принципи освіти, завдання навчальних закладів (Закон 

України "Про освіту"); 

— з'ясовувати призначення стандартів вищої освіти, сутність організації навчально-

виховного процесу у ВНЗ (Закон України "Про вищу освіту"); 

— досліджувати пріоритетні напрями розвитку освіти в Україні, 

виокремлювати тенденції підготовки фахівців у вищій школі з поглядуперспектив її 

удосконалення (Національна доктрина розвитку освіти); 

— з'ясовувати напрями перетворень у галузі освіти на європейському просторі (на 

основі змісту Болонської декларації); 

— аналізувати структуру підготовки фахівців у вищомунавчальному закладі 

(кількість спеціальностей, їх конкретні назви й основні спеціалізації); 

— добирати приклади педагогічних ситуацій із діяльності ВНЗ, які зорієнтовані на 

формування гуманістичних почуттів особистості; 

— аналізувати типовий навчальний підручник чи навчальний посібник зі свого 

фаху й оцінювати його зміст із погляду врахування дидактичних вимог; 

— складати план проведення практичного чи лабораторного заняття з окремої 

дисципліни, визначати його методичне забезпечення; 

— опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологією і 

методикою запровадження модульно-рейтингової системи організації навчання у ВНЗ 

України; 

— здійснювати педагогічний аналіз форм і засобів виховання у навчальному закладі 

з позицій реалізації в них принципів виховання; 

— аналізувати дії викладачів вищої школи, які є виявом професіоналізму і 

педагогічної культури. 

 



6 
 

3.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ І.  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Тема 1. Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи, вища 

школа як педагогічна система. Методи і методика педагогічних досліджень [1, 2, 3, 

4, 5, 21, 22, 23, 25, 27]. 

Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки 

вищої школи з іншими науками. Методологічні аспекти педагогіки вищої школи. 

Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки. 

Поняття про цілісний педагогічний процес. Характеристика компонентів 

цілісного педагогічного процесу у вищій школі. Закономірності педагогічного процесу у 

вищій школі. Категорії педагогіки вищої школи. Методи педагогіки вищої школи. 

Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Система освіти в Україні, її 

структура. Принципи діяльності освітніх закладів. Стан і тенденції розвитку вищої 

освіти України початку третього тисячоліття. Болонський процес. Пріоритетні напрями 

реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору. 

Правове регулювання діяльності науково-педагогічних  працівників вищих 

навчальних закладів України. Нормативні документи стосовно питань вищої освіти. 

Відображення освітянських питань в Конституції України. Закони України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”. Закон України «Про вищу освіту» (Редакція від 09.08.2016, підстава 

1415-19). Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Укази Президента України, 

Постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструктивні листи Міністерства 

освіти і науки України стосовно питань вищої освіти. 

Тема 2. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-

виховного процесу. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 

[1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 24]. 

Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. Система 

управління вищим навчальним закладом.Основні поняття теорії педагогічного 

менеджменту. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного 

менеджменту. Особливості діяльності викладача ВНЗ. 

Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої 

школи. Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача вищої школи. 

Педагогічна техніка викладача вищої школи. Профілактика синдрому професійного 

вигорання. 

Складові майстерності педагогічної діяльності викладача вищої школи у 

порівнянні із діяльністю вчителя середньої школи. Авторитарна і демократична 

особистість педагога вищого навчального закладу. Особливості вербальної та 

невербальної поведінки, культура мовлення, педагогічний такт викладача. 

Тема 3. Студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

15, 18, 21, 22, 24]. 

Поняття про вік як форму розвитку особистості, індивідуалізація як ступінь 

розвитку суб’єктивності людини юнацького віку. Психологічні особливості розвитку 

студента: криза юності, вступ в епоху самостійного життя, своєрідність молодості. 

Соціальний, моральний та інтелектуальний розвиток студентів. Особливості адаптації 

студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі, педагогічна взаємодія з ними, 

врахування культурологічної, особистісно-індивідуальної своєрідності студентів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1415-19
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Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, 

прогнозування, моделі. 

Структура процесу навчання, його об’єктивний і суб’єктивний сенс. Процес оволодіння 

новими знаннями у вищій школі. Розвиток наукових понять й умінь, навичок студентів, 

корекція їхнього помилкового, неправильного розуміння та утворення понять.  

Формування у них позитивної мотивації навчання. Принципи організації  навчального 

процесу у вищій школі. 

 

МОДУЛЬ ІІ.  ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Тема 4. Дидактика вищої школи. Сучасні технології в освіті [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24]. 

Дидактика вищої школи як наука. Її завдання, основні категорії та принципи. 

Навчальний процес у вищій школі як система організаційних і дидактичних засобів. 

Поняття про дидактику у класичній спадщині та сучасності. Категорії дидактики вищої 

школи. Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі. Парадигми навчання у 

вищій школі. Поняття про процес навчання як діяльнісний, пізнавальний і 

комунікативний. Структура навчального процесу. Соціальні функції навчання. Зовнішня 

і внутрішня структура навчального процесу.  

Сутність педагогічної інноватики. Інноваційні педагогічні технології активізації 

навчання. Педагогічні інновації у вищих навчальних закладах. Сучасні технології 

навчання: загальна характеристика.  

Методика використання інформаційних технологій навчання. Інтерактивне 

навчання. Методи та форми активізації навчальною процесу. Організація проблемного 

навчання. Інтерактивне навчання. Групові методи інтерактивного навчання: загальна 

характеристика.  Фронтальні методи інтерактивного навчання.  Метод проектів: 

Загальна характеристика. Шляхи та особливості оновлення сучасної вищої освіти в 

Україні. 

Нетрадиційні педагогічні технології. Структура та процес ділової гри. Ігрові 

технології у вищій школі. Досвід використання ігрових технологій у вищій школі. 

Ділова гра як форма активного навчання у вищій школі. Нові інформаційні технології в 

сучасній системі вищої освіти.  Дистанційна система освіти. Технологія дистанційного 

навчання.  

Тема 5. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів [1, 2, 3, 4, 5, 7,8,  

9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24]. 

Поняття про контроль. Контроль в процесі навчання, його структура та функції. 

Види, форми, методи та прийоми контролю. Методичні вимоги до організації і 

проведення контролю під час вивчення навчальних дисциплін. Варіативність підходів до 

оцінювання знань студентів. Методичні вимоги до оцінювання знань під час вивчення 

навчальних дисциплін. Психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів. 

Шляхи формування у студентів умінь самооцінки і самостійного контролю результатів 

процесу учіння. 

 Органiзацiя  контрольних  заходів  перевірки рівня  засвоєння студентами   

навчального  матеріалу. Поточний та підсумковий контроль знань. Форми й методи  

поточної та підсумкової оцінки діяльності, рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу.   Традиційні форми та методи: опитування, колоквіуми, контрольні роботи, 

заліки та іспити. Особливості проведення письмових іспитів. 

Основи методології та впровадження кредитно-модульної системи навчання у 

вищій школі. Сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 
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сучасному ВНЗ, наслідки її запровадження. Європейська кредитно-трансферна та 

система накопичення (ECTS). Соцiально-психологiчнi та дидактичні аспекти рейтингу. 

Рейтинг інтегрального розвитку студента. Рейтингові процедури та шкали.  

Тест і тестування. Тест як форма поточної, модульної та підсумкової перевірки 

рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Визначення та види тестів. Переваги 

тестів перед традиційними формами контролю. Обробка результатів тестування та 

визначення якості тестів.  

Тема 6. Організація науково-дослідницької роботи студентів магістратури [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24]. 

Загальні засади науково-дослідної роботи студентів. Види і форми науково-

дослідної роботи студентів. Навчально-методичне забезпечення науково-дослідної 

роботи студентів. Організація навчально-дослідної роботи студентів. Особливості 

курсової як науково-дослідної роботи. Етапи підготовки дипломної та магістерської 

робіт. Методика організації курсового й дипломного проектування. Проведення науково-

практичних студентських конференцій та соціально-педагогічних олімпіад. Науковий 

гурток у навчальному процесі ВНЗ.  Організація діяльності проблемних груп студентів. 

Особливості наукової роботи студентів і передумови її ефективності. Системність в 

організації науково-дослідної роботи студентів.  

Особливості організації практичної підготовки студентів. Мета i зміст практики. 

Види практик. Програма практики. Наскрізна програма практики. Бази практики. 

Органiзацiя i керівництво практикою. Щоденник практики, виконання індивідуальних 

завдань. Пiдведення підсумків практики. Матерiальне забезпечення практики. 

Особливості практичної підготовки студентів та умови її ефективності.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 

Вид 

занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи 

1-2 

Лекція 1 

Предмет, задачі, основні 

категорії педагогіки 

вищої школи, вища 

школа як педагогічна 

система. Методи і 

методика педагогічних 

досліджень 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Предмет, категорії 

педагогіки вищої школи. 

Вища школа як 

педагогічна система  

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 1 

Предмет, категорії 

педагогіки вищої школи. 

Вища школа як 

педагогічна система  

- - - 11 6 

3-4 

Лекція 2 

Викладач вищого 

навчального закладу як 

організатор навчально-

виховного процесу. 

Педагогічна культура 

викладача вищого 

навчального закладу 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Викладач вищого 

навчального закладу як 

організатор навчально-

виховного процесу. 

Культура викладача 

вищого навчального 

закладу  

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 2 

Викладач вищого 

навчального закладу як 

організатор навчально-

виховного процесу. 

- - - 11 6 

 

 

5-6 

 

Лекція 3 

Студент як об’єкт і 

суб’єкт педагогічної 

діяльності 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Студент як об’єкт і 

суб’єкт педагогічної 

діяльності 

- - 2 - 7 
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Самостійна 

робота 3 

Студент як об’єкт і 

суб’єкт педагогічної 

діяльності 

- - - 11 7 

7-8 ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 6 - 6 33 50 

Змістовий модуль 2. Дидактика вищої школи 

 

9-10 

Лекція 4 

Сучасні технології 

навчання у вищому 

навчальному закладі 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Контроль навчально-

пізнавальної діяльності 

студентів. 

- - 2 - 10 

Самостійна 

робота 4 

Активізація самостійної 

роботи здобувачів вищої 

освіти  

- - - 11 7 

 

11-12 

Лекція 6 

Контроль та оцінка знань, 

умінь та навичок 

студентів  

2 - - - - 

Практичне 

заняття 6 

Контроль та оцінка знань, 

умінь та навичок 

студентів  

- - 2 - 10 

Самостійна 

робота 6 

Контроль та оцінка знань, 

умінь та навичок 

студентів 

- - - 11 7 

13-14 

Лекція 6 

Організація науково-

дослідницької роботи 

студентів магістратури 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 6 

Організація науково-

дослідницької роботи 

студентів магістратури 

- - - - - 

Самостійна 

робота 6 

Магістерські роботи та їх 

типи 
- - - 13 6 

15 ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 6 - 4 35 50 

Залік     - 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Система  вищої освіти в Україні.  

2. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні.  

3. Україна та Болонський процес.  

4. Ступенева система вищої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні.  

5. Правове регулювання діяльності науково-педагогічних  працівників вищих 

навчальних закладів України. 

6. Нормативні документи стосовно питань вищої освіти.  

7. Відображення освітянських питань в Конституції України.  

8. Закони України “Про освіту” та “Про вищу освіту”.  

9. Національна доктрина розвитку освіти в Україні.  

10. Загальні положення організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах.   

11. Стандарти вищої освіти.  

12. Зміст освіти та зміст навчання у ступеневій системі вищої освіти. 

13. Організація навчального процесу у вищих навчальних  закладах. Форми 

організації навчального процесу. 

14. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 

15. Нормативні документи що регулюють діяльність науково-педагогічних  

працівників вищих навчальних закладів України.  

16. Планування та звітність науково-педагогічних працівників вищих  навчальних 

закладів.  

17. Види діяльності науково-педагогічного працівника: навчальна, наукова, 

методична, організаційна.  

18. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.  

19. Навчально-методичний комплекс, його структура, особливості укладання.  

20. Особливості предметно-курсової (практично-лекційної) системи навчання.  

21. Лекцiя як одна з найважливіших форм навчальних занять, її основні функції та 

складові.  

22. Класифікація основних видів лекційного викладу.  

23. Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу.  

24. Вимоги до викладача під час читання лекції. Методика і техніка читання лекцій.  

25. Професійний портрет викладача ВНЗ. 

26. Способи вдосконалення лекції як основної форми організації навчання у ВНЗ.  

27. Студент як об'єкт і суб'єкт навчального процесу.  

28. Типізація студентів. Взаємовідносини викладачів і студентів. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

1. Семінарські заняття як форма організації навчання. 

2. Види і методика проведення семінарських занять. 

3. Дискусія як метод навчання у вищій школі. 

4. Методика проведення практичного заняття. 

5. Методика підготовки та проведення лабораторного заняття. 

6. Методика проведення факультативів, спецкурсів та спецсемінарів як форм 

організування навчання у вищому навчальному закладі. 



12 
 

7. Оцінка якості семінару, практичного, лабораторного заняття.  

8. Навчально-методичне забезпечення  проведення семінарського, практичного, 

лабораторного заняття, факультативів, спецкурсів, спецсемінарів. 

9. Сутність і значення самостійної роботи студентів. 

10. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними. Труднощі їх організації. 

11. Загальні засади науково-дослідної роботи студентів. 

12. Види і форми науково-дослідної роботи студентів. 

13. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи. 

14. Методика організації і  проведення індивідуальних занять, консультацій. 

15. Методика організації і проведення навчальної і виробничої практики студентів. 

16. Навчально-методичне забезпечення  самостійної   навчально-пізнавальної 

діяльності, науково-дослідної  й індивідуальної роботи, індивідуальних занять, 

консультацій, навчальної і виробничої практики студентів. 

17. Функції контролю знань студентів. Система понять. 

18. Основні принципи контролю й оцінки знань. 

19. Види перевірки навчальної діяльності студентів. 

20. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. 

21. Критерії і норми оцінки знань. 

22. Рейтингова система оцінки знань. 

23. Методичне забезпечення контролю і оцінки знань студентів. 

24. Сутність педагогічної інноватики. 

25. Методика використання проблемного навчання.  

26. Методика застосування в навчальному процесі інтерактивних технологій 

навчання. 

27. Структура занять при застосуванні інтерактивних методик. 

28. Методика використання інформаційних  технологій навчання:   дистанційне 

навчання; комп’ютерні засоби  професійно-педагогічної комунікації.  
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України  / А.М.Алексюк. – К.:Либідь, 1998. 

– 560 с. 

2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / В.Л. Ортинський – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.  

3. Педагогіка вищої школи: [Навч. посіб.] / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова 

та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. -  з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с. 

4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: [Навч. посіб.] / М.М. Фіцула. – К.: 

«Академвидав», 2006. – 352 с.  

Допоміжна 
5. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: [Навчально-методичний 

посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури] / Л.В. Артемова. – 

К.: Кондор, 2008. – 272 с. 

6. Болонський процес у фактах і документах / М. Ф. Степко. К. : Вид-во ТДПУ ім. В. 

Гнатюка, 2003. 

7. Болюбаш Я.Я. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в 

кредитно-модульній системі підготовки фахівців / Я.Я. Болюбаш // Освіта. – 2004. 

– № 8. 

8. Вища освіта України  і Болонський процес [Текст] : навч. посібник / за ред. В. Г. 

Кременя.  – К. : Навчальна книга Богдан, 2004. 

9. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: [Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ] / С.С.Вітвицька. – К., 2003. 

10. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К.: ВЦ 

«Академія», 2006. – 256 с. 

11. Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / 

Галузинський В.М., Євнух М.Б. – К., 1995. 

12. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994  

13. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі. – Випуск 1. –  К.: УАЗТ, 2003. – 420 с. 

14. Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки: [Навчальний посібник] / Макарова 

Л.І.,  Гах Й.М. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 116 с. 

15. Нагаєв, В. М.   Методика викладання у вищій школі : [навч. посібник] : 

рекомендовано МОН України / В. М. Нагаєв. К. : Центр учбової літератури, 2007 

16. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 

17. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: [Практикум]: Навч. посіб. / Подоляк Л.Г., 

Юрченко В.І.  – К.: Каравела, 2008. –336с. 

18. Положення про вищий державний навчальний заклад // Освіта України: 

Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. 

19. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Освіта. – 2005. 

– № 53. 

20. Савчин М.В. Педагогічна психологія: [Навч. посіб.] / М.В.Савчин. – К.: 

Академвидав, 2007. – 424 с.  

21. Фіцула М.М. Педагогіка: [Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти] / М.М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2001. – 528 с. 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

22. Закон України «Про вищу освіту»: [Електронний ресурс]. – Точка доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

23. Закон України «Про освіту»: [Електронний ресурс]. – Точка доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

24. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт: [Електронний ресурс]. – 

Точка доступу: www.mon.gov.ua 

25. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ: офіційний сайт: [Електронний ресурс]. 

– Точка доступу:http://nip.tsatu.edu.ua/ 

26. Наукова бібліотека ТДАТУ – м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18. 
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