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В Україні активно проходить процес становлення нової системи освіти, 

орієнтованої на входження у світовий освітній простір, що супроводжується 
суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного 
процесу. 

Сучасна психолого-педагогічна наука, як і педагогічна практика, 
перебуває в стані переоцінки цінностей. Основний пріоритет звернено до 
духовного становлення розвитку особистості, наповнення процесу 
формування та самореалізації сучасної особистості, культуро творчі, життєво 
творчі, духовним змістом навчання і виховання. 

Саме тому пошук освітніх технологій , які б розглядали особистість як 
головний пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є 
найактуальнішим завданням сучасної педагогічної науки і практики. 

Навчальна дисципліна “Міжнародні освітні концепції ” має мету 
озброїти студентів знаннями про зміст і сутність сучасних інноваційних 
освітніх технологій виховання. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти вміннями: 
- обирати світні технології виховання у відповідності до цілей і завдань 

сучасної освіти; 
- обирати засоби основних та додаткових компонентів освітніх 

технологій; 
- інтегрувати в освітньому процесі основні та додаткові компоненти 

технологій освіти. 
У навчальній програмі подано пояснювальну записку, тематичний план, 

зміст дисципліни "Міжнародні освітні концепції", методичні вказівки до 
виконання контрольних робіт, , питання для самоконтролю студентів, список 
літератури.  

Всього навчальна дисципліна «Міжнародні освітні концепції» включає 54 
год з яких 24 - години лекційні, 12 - годин семінарські, 18 год - самостійна 
робота студентів. 

 
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ: 
1. Загальна характеристика сучасного освітнього простору. 
2. Інновації сучасного процесу освіти. 
3. Сучасні технології виховної роботи 

 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ. Дисципліна “Міжнародні освітні 

концепції“ взаємопов’язана з навчальними дисциплінами педагогікою, 
психологією, філософією, соціологією, культурологією та різноманітними 
напрямками викладання спеціальних гуманітарних дисциплін . 

 
 
 
 

 



 4 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
"МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ" 

 
№ пор. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І Загальна характеристика сучасного освітнього 
простору 

Тема 1. Модернізація освіти в Україні. Особистісно-
орієнтований підхід. Індивідуалізація навчання. 

Тема 2. Основні пріоритети модернізації освітнього простору 
в Україні 

Тема 3 Поняття про технології в освіті. 
Змістовий модуль ІІ Інновації сучасного процесу освіти 

Тема 4 Загальна характеристика сучасного освітнього 
простору України. Нормативно-правова база 
української системи освіти. 

Тема 5. Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів 
модернізації в освіті. 

Тема 6 Якість освіти: проблеми та перспективи розвитку 

Змістовий модуль ІІІ Сучасні технології виховної роботи 
Тема 7. Структура технологій виховання. Основні елементи 

технологій виховання. 
Тема 8. Класифікація технологій виховання. Сучасні 

технології виховного процесу. 
Тема 9. Технологія колективної творчої справи. 
Тема 10 Інновації у сучасному виховному процесі. 

Разом годин: 54 
 

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ 

 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика сучасного освітнього 

простору. 
 

Загальна характеристика реформування та модернізації освіти в Україні 
(1991-2010 рр.). нормативно-правова база української національної системи 
освіти: закони, нац.. програми , доктрини, концепції, інформаційні листи 
тощо. 

Особистісно-орієнтований підхід як пріоритетний напрямок 
модернізації в сучасному українському просторі. Індивідуалізація навчання: 
традиційний досвід української системи освіти; досід європейського та 
міжнародного освітніх просторів.  

Болонський процес: проблеми та перспективи розвитку. Гуманізація та 
гуманітаризація освіти. Демократизація сучасного освітнього простору. 
Основні напрямки та принципи модернізації національної системи освіти. 
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Поняття і зміст педагогічних технологій і технологічного підходу. Історія 
виникнення і концептуальні положення педагогічних технологій. Ключові 
слова. Еволюція поняття "педагогічна технологія". Питання для обговорення 
та перевірки. 

 
Змістовий модуль 2. Інновації сучасного процесу освіти. 

 
Зміни в освіті України за останні 20 років: проблеми, досвід та 

перспективи розвитку. Законодавча база української національної системи 
освіти. Входження України до Болонського процесу: проблеми та 
перспективи.  

Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів модернізації в освіті: 
проблеми та перспективи розвитку. Провідні методи інтерактивної взаємодії. 
Інтерактивна взаємодія в традиційній моделі освіти та в сучасній українській 
національній системі освіти. Основні принципи інтерактивної освіти. 

Якість освіти: досвід традиційної української системи освіти; 
ефективний досвід європейського та міжнародного освітнього простору. 
Європейський вектор розвитку в модернізацій них процесах щодо якості 
освіти в Україні. 

 
Змістовий модуль 3. Сучасні технології виховної роботи. 

 
Виховна робота – стрижень національної ідеї в Україні. Особливості 

сучасного виховання в українському соціумі. Нормативно-правова база 
процесу виховання в Україні. Гуманістичний характер сучасного виховання. 
Основні ідеали, принципи та пріоритети виховного процесу. 

Загальна, структурна та змістовна характеристика технологій 
виховання. Основні компоненти та елементи сучасних технологій виховання. 
Форми, методи, принципи виховання. 

Загальна характеристика сучасних класифікацій технологій виховання 
(український європейський та міжнародний досвід). 

Сучасні технології виховного процесу: інновації та перспективи 
розвитку. Інтерактивна взаємодія як пріоритет сучасних технологій 
виховного процесу. 

Технологія колективної творчої справи – як найбільш ефективна та 
інноваційна технологія сучасного виховного процесу. Умови та шляхи 
успішного використання в педагогічній практиці технологій колективної 
творчої справи. 

Мета сучасного виховного процесу. Система виховних завдань. 
Принципи виховання. Форми та методи сучасної виховної роботи.  

Інновації у сучасному виховному процесі: досвід та перспективи 
розвитку. Інтерактивна взаємодія у сучасному процесі виховання. 

 
 

 



 6 

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика сучасного освітнього 
простору. 

 
Тема 1. Модернізація освіти в Україні. Особистісно-орієнтований підхід. 
Індивідуалізація навчання. 

1. Модернізація освіти в Україні: проблеми та перспективи.  
2. Нормативно – правова база української національної системи 

освіти. 
3. Пріоритетні завдання освіти в Україні.  

 
Література: 1; 3; 9; 20; 29-30; 33; 37-38; 40. 
 
Тема 2. Основні пріоритети модернізації освітнього простору в Україні. 

1. Особистісно-орієнтований підхід.  
2. Індивідуалізація навчання. 
3. Болонський процес досвід та перспективи. 

 
Література: 13,14,16 
 
Тема 3. Поняття про технології в освіті. 
1. Сутність поняття «сучасні технології управління». 
2. Новітні досягнення в управлінні. 
3. Сучасні навчальні технології. 
 
Література: 2,11,4,8 
 

 
 

Змістовий модуль 2. Інновації сучасного процесу освіти. 
 
Тема 4. Загальна характеристика сучасного освітнього простору 
України. Нормативно-правова база української системи освіти. 

1. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
2. Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
3. Характеристика основних категорій та термінології.  

 
Література: 1,3,9,12 
 
Тема 5. Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів модернізації в 
освіті. 

1. Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
2. Класифікація педагогічних технологій.  
3. Модульні технології навчання, їх характеристика.  
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Література: 1,2,3,612 
 
Тема 6. Якість освіти: проблеми та перспективи розвитку. 

1. Управління якістю роботи персоналу, його специфіка. 
2. Основні функції управління освітою. 

 
Література: 2,11,12,16 
 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології виховної роботи 
 
Тема 7. Структура технологій виховання. Основні елементи технологій 
виховання. 

1. Теоретичні основи блочного навчання.  
2. Зміст і організація блочно-консультативної технології.  
3. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації. 

 
Література: 2,3,7,12 
 
Тема 8. Класифікація технологій виховання. Сучасні технології 
виховного процесу. 

1. Види творчо-розвивальних технологій.  
2. Структура розвивального навчання.  
3. Технології індивідуалізованого навчання.  

 
Література: 1,11,12,10 
 
Тема 9. Технологія колективної творчої справи. 

1. Методи управління як складові технології. 
2. Прийоми управління як складові технології. 

 
Література: 1,2,11 
 
Тема 10. Інновації у сучасному виховному процесі. 

1. Історія виникнення проектної технології.  
2. Технологія навчання як дослідження, концептуальні положення. 
3. якість освіти: проблеми та перспективи. 
4. інтерактивна взаємодія в освіті.  

 
 
Література:1,2,3,10. 
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Плани семінарських занять 
 
Тема 3. Концептуальні положення Вальдорфської педагогіки.  
 

План семінарського заняття 
1. Сучасні Міжнародні освітні концепції як предмет і навчальна 

дисципліна. 
2. Теоретичні засади сучасних освітніх технологій.  
3. Сутність поняття "сучасні педагогічні технології". 

Необхідність переходу до нових технологій управління, навчання і 
виховання. 

 
 
Тема 6. Особливості формування і навчання творчої особистості. 
 

План семінарського заняття 
1. Сутність і принципи модульного навчання.  
2. Зміст модульної технології навчання.  
3. Блочно-консультативні аспекти модульного навчання. 

 
Тема 9. Характеристика проектної технології. 

 
План семінарського заняття 

1. Інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної 
діяльності. 

2. Особливості навчання обдарованих дітей.  
3. Характеристика технологічного підходу в освіті.  

 

Завдання для самостійної роботи студентів. 
 

Самостійна робота студента призвана активізувати систематичну 
роботу студента, індивідуалізувати навчання, підвищити якість засвоєння 
навчальної дисципліни. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Міжнародні освітні 
концепції” включає: 

• підготовку до практичних занять; 
• підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни; 
• виконання завдань з самостійної роботи; 
• підготовку до модульного контролю; 
• підготовки до підсумкового контролю знань. 
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За кожною з тем курсу “ Міжнародні освітні концепції ” студент 
повинен виконати наступні завдання: 
 

Тематика семінарських занять: 
 

1. Сутність основних вимог до планування. 
2. Основні вимоги до структури перспективного плану. 
3. Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи. 
4. Основні завдання внутрішкільного контролю. 
5. Системно-структурний підхід в управлінні. 
6. Характеристика новітніх досягнень в управлінні.  
7. Проблема децентралізації управління освітою. 
8. Стратегія, що застосовують у сучасних нововведеннях. 
9. Основні функції управління освітою. 
10.  Універсальність функцій управління освітою в регіоні.  

 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Модернізація освіти в Україні: проблеми та перспективи.  
2. Нормативно – правова база української національної системи освіти. 
3. Пріоритетні завдання освіти в Україні.  
4. Особистісно-орієнтований підхід.  
5. Індивідуалізація навчання. 
6. Болонський процес досвід та перспективи. 
7. Сучасні Міжнародні освітні концепції як предмет і навчальна 

дисципліна. 
8. Теоретичні засади сучасних освітніх технологій.  
9. Сутність поняття "сучасні педагогічні технології".  
10. Необхідність переходу до нових технологій управління, 

навчання і виховання. 
11. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
12. Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
13. Характеристика основних категорій та термінології.  
14. Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
15. Класифікація педагогічних технологій.  
16. Модульні технології навчання, їх характеристика.  
17. Сутність і принципи модульного навчання.  
18. Зміст модульної технології навчання.  
19. Блочно-консультативні аспекти модульного навчання. 
20. Теоретичні основи блочного навчання.  
21. Зміст і організація блочно-консультативної технології.  
22. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації. 
23. Види творчо-розвивальних технологій.  
24. Структура розвивального навчання.  
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25. Технології індивідуалізованого навчання.  
26. Інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної 

діяльності. 
27. Особливості навчання обдарованих дітей.  
28. Характеристика технологічного підходу в освіті.  
29. Особистісно-орієнтована освіта і технологія, мета і завдання . 
30. Історія виникнення Вальдорфської педагогіки.  
31. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі), її характеристика. 
32. Історія виникнення проектної технології.  
33. Технологія навчання як дослідження, концептуальні положення. 
34. Якість освіти: проблеми та перспективи. 
35. Інтерактивна взаємодія в освіті.  
36. Технології виховної роботи. 
37. Основні компоненти технології виховання 
38. Класифікація технології виховання 
39. Технологія колективної творчої справи 
40. Інновації у сучасному виховному процесі. 
41. Принципи сучасного управління. 
42. Рівні управління, їх характеристика. 
43. Проаналізуйте систему педагогічних технологій  
44. Виокремити спільні і відмінні ознаки педагогічних технологій 
45. Охарактеризувати сучасні навчальні технології 
46. Визначити освітні види внутрішкільного контролю 
47. Розробити кваліметричну модель діяльності вчителя 
48. Аналіз механізму адаптивного управління 
49. Проаналізувати відомі теорії управління навчальним закладом   
50. Сутність основних вимог до планування 
51. Основні вимоги до структури перспективного плану 
52. Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи. 
53. Основні завдання внутрішкільного контролю. 
54. Системно-структурний підхід в управлінні 
55. Характеристика новітніх досягнень в управлінні  
56. Проблема децентралізації управління освітою 
57. Стратегія, що застосовують у сучасних нововведеннях 
58. Основні функції управління освітою.  
59. Універсальність функцій управління освітою в регіоні  
60. Освітній моніторинг як механізм управління.  
61. Сутність і принципи модульного навчання.  
62. Зміст модульної технології навчання.  
63. Блочно-консультативні аспекти модульного навчання 
64. Історія виникнення проектної технології.  
65. Технологія навчання як дослідження, концептуальні положення. 
66. якість освіти: проблеми та перспективи. 
67. Інтерактивна взаємодія в освіті.  
68. Методи управління як складові технології. 
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69. Прийоми управління як складові технології. 
70. Види творчо-розвивальних технологій.  
71. Структура розвивального навчання.  
72. Технології індивідуалізованого навчання. 
73. Теоретичні основи блочного навчання.  
74. Зміст і організація блочно-консультативної технології.  
75. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації. 
76. Управління якістю роботи персоналу, його специфіка. 
77. Основні функції управління освітою. 
78. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
79. Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
80. Характеристика основних категорій та термінології. 
81. Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
82. Класифікація педагогічних технологій.  
83. Модульні технології навчання, їх характеристика.  
84. Сутність поняття «сучасні технології управління». 
85. Новітні досягнення в управлінні. 
86. Сучасні навчальні технології. 
87. Особистісно-орієнтований підхід.  
88. Індивідуалізація навчання. 
89. Болонський процес досвід та перспективи. 
90. Пріоритетні завдання освіти в Україні.  

 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  

 
Перед виконанням контрольної роботи з дисципліни "Міжнародні 

освітні концепції" необхідно ретельно вивчити кожну тему навчально-
тематичного плану. Відповіді на питання контрольного завдання мають бути 
чіткими і конкретними, розкривати суть кожного питання. Відповідь з 
кожного питання слід давати письмово на аркушах паперу (обсяг – 2 
сторінки). 

Номер контрольного завдання студент визначає за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю). 
 

Перша літера 
прізвища 
студента 

Номер 
контрольного 

завдання 

Перша літера 
прізвища 
студента 

Номер 
контрольного 

завдання 
А, Б, 

В, 
Г, Д, 

Ж, З, І, 
К, 

Л, М, 
Н, О 

10 
1 
3 
9 
12 
5 
7 

П, Р, 
С, Т, 
У, Ф, 

Х, Ц, Ч, 
Ш, Щ, 
Є, Ю, 

Я 

4 
11 
6 
8 
2 
1 
9 
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Теми контрольних робіт / рефератів: 
 

1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій. 
2. Становлення та розвиток особистісно-орієнтованої освіти і технологій. 
3. Концептуальні положення Вальдорфської педагогіки.  
4. Основні засади технології саморозвитку (М. Монтеесорі). 
5. Технологія організації групової навчальної діяльності.  
6. Зміст і завдання технології розвивального навчання. 
7. Особливості формування і навчання творчої особистості. 
8. Технології навчання як дослідження. 
9. Характеристика проектної технології. 
10. Сутність і особливості нових інформаційних технологій навчання. 
11. Загальна характеристика сучасного освітнього простору  
12. Модернізація освіти в Україні. Особистісно-орієнтований підхід. 

Індивідуалізація навчання. 
13. Основні пріоритети модернізації освітнього простору в Україні. 
14. Освітній моніторинг як механізм управління. Поняття про технології в 

освіті. 
15. Сутність поняття «сучасні технології управління». 
16. Новітні досягнення в управлінні. Інновації сучасного процесу освіти. 
17. Загальна характеристика сучасного освітнього простору України. 
18. Нормативно-правова база української системи освіти. 
19. Рівні управління, їх характеристика. Принципи сучасного управління. 
20. Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів модернізації в освіті. 
21. Якість освіти: проблеми та перспективи розвитку. 
22. Управління якістю роботи персоналу, його специфіка. 
23. Сучасні технології виховної роботи. 
24. Структура технологій виховання. Основні елементи технологій 

виховання. 
25. Педагогічна діагностика як функція управління. 
26. Класифікація технологій виховання.  
27. Сучасні технології виховного процесу.  
28. Теоретичні основи сучасних технологій управління. 
29. Технологія колективної творчої справи. Методи та прийоми управління 

як складові технології. 
30. Інновації у сучасному виховному процесі. 

 

Методики активізації процесу навчання 
З метою активізації навчально - пізнавальної діяльності, викладання 

курсу “Міжнародні освітні концепції” передбачає застосування наступних 
методик активізації навчання: 

– проблемні лекції; 
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– проблемні та аналітичні підходи при самостійній роботі 
студентів; 

– семінари-дискусії; 
– виконання індивідуальних завдань; 
– тощо. 

 
Критерії оцінювання знань студента  

 
Контроль знань з дисципліни “Міжнародні освітні концепції” 

складається з трьох блоків планових заходів: 
1) поточний контроль знань студентів; 
2) модульний контроль знань студентів; 
3) підсумковий контроль знань студентів. 

 
Порядок оцінювання знань студентів 
за результатами вивчення дисципліни 

 

№ 
з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 

Оцінювання поточної роботи за 
семестр, в т. ч. : 
Виконання обов'язкових завдань: 
1. систематичність та активність 

роботи протягом семестру 
2. виконання завдань для самос-

тійного опрацювання 
 
Проходження модульного контролю 
знань 

від 1 до 80 балів в т. 
ч.: 
до 30 балів, з них: 

1. до 15 балів 
 

2. до 15 балів 
 

 
до 40 балів 

 
 
 
 
 
 

 
 

допуск до заліку 

 
3 

 
Оцінювання  заліку 

 
від 1 до 20 балів 

проходження  
підсумкового 

контролю знань  з 
дисципліни і 

одержання  заліку 
 

 Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за 
результатами поточного та модульного контролів знань, а також за 
виконання завдань, що виносяться на залік. На заліку студент повинен 
набрати не менше 20 балів.  

Поточний контроль здійснюється викладачем підчас аудиторних занять  
(лекцій, семінарів, практичних) 

Модульний контроль з дисципліни “ Міжнародні освітні концепції ” 
проходить під час семінарського заняття у формі реферативних доповідей 
запропонованих у двох варіантах: 

1. етап - написання тестових завдань. 
2. етап – перевірка та оцінювання. 
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Доповіді призначені для модульного контролю освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр».  

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі 
заліку за заліковими білетами, кожен з яких включає 2 питання. 

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диференціацією 
в від 1 до10 балів. 

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 
9-10 балів — якщо відповідь студента : 

− є повною, правильною та обґрунтованою; 
− вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни, з 

використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо; 
−  свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою 

документів;  
5-8 балів – якщо відповідь студента має недоліки: 

− є неповною, не містить усіх необхідних відомостей по темі 
питання; 

− є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, 
закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів 
тощо; 

− не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові 
акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних 
теорій, концепцій, наукових течій і т. ін. свідчить про наявність 
прогалин у знаннях студента; 

1-4 бали – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або 
відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі 
змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх 
безсистемність та поверховість, не вміння сформулювати думку та викласти її, 
незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Результат заліку складається з суми балів, одержаних за всі питання. В 
разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 20 балів, екзамен вважається 
не складеним. 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з 
урахуванням результатів оцінювання поточної роботи протягом модулів та 
модульних контролів (в діапазоні від 1 до 80 балів) та результатів заліку (не 
менше 10 і не більше 20 балів) за 100-бальною системою . 

Загальне підсумкове оцінювання здійснюється і шляхом автоматичного 
складання екзамену студентом. Такий вид оцінювання знань студента 
здійснюється за бажанням студента за умови отримання ним понад 60 балів за 
результати оцінювання поточної роботи протягом модулів та модульних 
контролів. 
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Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS 
з національною системою оцінювання в Україні  

 
Оцінка за 
 бальною  
шкалою 

Оцінка за 
шкалою 

ЕСТS 

 
Визначення 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно - відмінне виконання лише 
з незначною кількістю 
помилок 

5  
(відмінно / 
зараховано) 

 
82-89 В Дуже добре - вище середнього рівня 

з кількома помилками 
 
4 

(добре / 
зараховано) 

 

75-81 С Добре - в загальному правильна 
робота з певною кількістю 

  
 
 

67-74 D Задовільно - непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
3 

(задовільно / 
зараховано) 

 
 

60-66 Е Достатньо - виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

 35-59 FХ Незадовільно – серйозне 
доопрацювання з 
можливістю повторного 
складання  

 
2 

(незадовільно / 
не зараховано) 

 1-34 F Незадовільно - необхідна серйозна 
робота з обов'язковим по-
вторним вивченням  

і    
 

Список рекомендованої літератури: 
 
1. Закон України “Про освіту” /Голос України.-1996, 25 квітня./ 
2. Закон України  “Про вищу освіту”.- Харків,2002. 
3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХI століття) 
//Освіта,1993, №44-46. 
4. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу. Наказ міністра освіти і науки 
України від 23 січня 2004 р. №48. 
5. Законодавство України про освіту. – К.: 2002. 
6. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі. - К.: 2003. 
7. Збірник нормативних актів України щодо організації заочного 
навчання у вищих навчальних закладах України. – К.: 2002. 
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Основна: 
 
8. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України.- К., 2002. 
9. Бейц Р. Поради викладачам початківцям. – К.: 2005. 
10. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: 2003. 
11. Боднар В.І. Дидактика. – К.: 2005. 
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