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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Вступ до спеціальності 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон 

викладача 

0504330995 

E-mail викладача tamara-halytska@i.ua 

 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації четвер, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» має сформувати загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку вашої 

майбутньої професійної діяльності студентів спеціальності 014 середня освіта (історія); ознайомити із особливостями навчання у вищому 

педагогічному закладі освіти; дати уявлення про роль самовиховання і самоосвіти у формуванні особистості майбутнього педагога 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни: є розкриття перед студентами перспективи і шляхів оволодіння професійною діяльністю вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, сприяння підготовці першокурсників до практики; формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, потрібних для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній 

діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  Метою курсу також є 

спонукання студентів до активної пізнавальної діяльності, вироблення особистісного ставлення студентів до історичних подій та явищ, 

розвиток соціальних навичок, сприяння інтелектуальному розвитку й формуванню освічених, свідомих громадян нашої держави.  

 

Завдання: сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; 

- показати загальноосвітню школу як галузь майбутньої професійної діяльності; 

- ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вузі, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів, 

правами і обов’язками, академічною доброчесністю ін.. 

-розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи формування культури педагогічного спілкування; 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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- дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ 

педагогічної майстерності; 

- ознайомити майбутніх учителів з системою  освіти в Україні, принципами її побудови; 

сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції, розвинути соціальні навички, спонукати до 

прагнення самостійно навчатися і розвиватися протягом всього життя.  

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– термінологію («вчитель», «індивідуальна освітня траєкторія», «соціальні навички», «студентоцентризм» та ін.) (D5); 

– структуру, зміст, характер і специфіку професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, зміст та основні форми 

навчання у вищому закладі освіти, види і форми перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; раціональні форми і методи 

самостійної роботи студентів; форми ефективної організації  навчальної праці; організаційні основи і структуру університету, 

основні нормативні документи ПНУ, особливості навчання на факультеті, свої права і обов’язки студента, основи професійного 

самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів; основи наукової роботи студентів у системі їхньої професійної підготовки, шляхи 

оптимізації педагогічного спілкування та формування педагогічно доцільного індивідуального стилю спілкування, ІОТ (D32). 

вміти: 

– навчитися писати конспекти та виступати, писати конспекти і реферати, вірно структурувати текст, дотримуючись грамотності і 

вимог до написання наукових та навчальних текстів, практично реалізувати набуті знання у дискусіях, обговореннях ін. (D15); 

– організовувати пошук інформації методичного та історичного характеру (D19); 

– пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання,  що дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем(D24); 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, яка ґрунтується на здобутих знаннях, 

демократичних і гуманістичних цінностях, розвивати соціальні навички (D28); 

– вміти планувати навчальну діяльність, застосовувати найбільш раціональні способи навчальної праці, проводити рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміти розв’язувати проблеми, долати труднощі, самостійно здобувати знання, може 

проектувати індивідуальні освітні траєкторії,  вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через навчання протягом життя (D32). 

Компетентності. 

Загальні. 

Розпочати формувати здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і 

прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю 

та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 
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здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні (С2). 

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з дотриманням етичних норм і 

цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти громадсько і соціально відповідально та з почуттям поваги до оточуючих (С6).  

здатність вчитися самостійно й автономно, розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж навчання в університеті та усього життя,  

оцінювати прогрес і результати навчання (С7). 

Фахові (предметні) компетентності:  

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом С14.   

Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів С24. 

Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел  або інформації методичного 

характеру С26. 

Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі умови для її прискореного інноваційного розвитку, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання суспільно важливих та особистих проблем С29. 

Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, здійснювати 

самооцінку та корегування пізнавальної діяльності С35. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1-й семестр 014 Середня освіта (історія) І курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

викона

ння 
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Тема 1. 

Особливості 

педагогічної 

діяльності. 

1. Педагогічна 

праця: понятійний 

апарат 

2.Особливості 

педагогічної 

професії. 

3.  Професіограма 

вчителя. 

 

лекція, 

2 год.  

 

семінарськ

е заняття, 

4 год. 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

закладах освіти. – К.: ВВП "Компас", 1997. – 64 с. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

– К., 1994. – 62с. 

Державна програма «Вчитель» //Директор школи. - 2002. -№23 -

24 (червень). – С. 3- 23. 

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2002. –20-27 

лютого. – С.5- 12. 

Концепція педагогічної освіти. – К.: Либідь, 1991. 

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. 

Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 500с. 

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. 

Посібник для вузів. –Рівне, 1996. –240с. 

Лемківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація 

першокурсників в умовах вищого закладу освіти: Навчальний 

посібник. – К., 2001. – 128 с. 

 Зязюн І.А. Педагогічна майстерність - мистецтво навчально-

виховної дії // Гуманітарні науки. - 2002.-№1. - С. 6-14. 

Ігнатенко Н. Новій школі - учитель нового типу // Рідна школа. - 

2002.- №7.- С.8-10. 

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність - мистецтво навчально-

виховної дії // Гуманітарні науки. - 2002.-№1. - С. 6-14. 

Зязюн І.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в 

умовах неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: 

проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А. 

Зязюна.    К.: Віпол, 2000. - С. 11-57. 

Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів 

управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. 

Монографія. - 2-е вид. - К.: Логос, 2002. -140 с. 

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / 

За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. 

Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин - Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан., 2004. - 384 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та,  

Інд. 

Завдання:  

Реферат, 

підготовка 

візуалізовано

ї презентації 

Об'єктивні, 

об'єктивно-

суб'єктивні і 

суб'єктивні 

труднощі 

педагогічної 

діяльності. 

5 год. 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

5 б. 

(реферат). 

До 

19.09.2

019 
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Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних 

інновацій. Збірник наукових праць / Ред. кол.: Л. Даниленко 

(відп. ред.) та ін. - Херсон: ЦНТЕІ, 1999. 

Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. - К.: 

Радянська школа, 1981. - 247 с. 

Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна школа.-1999.-№2.-

С.55- 59. 

Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ 

до спеціальності” / Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД 

«Эдельвейс и К», 2012. – 296 с. 

Тема 2. 

Професійно-

особистісні якості 

сучасного вчителя 

історії і 

суспільствознавчи

х предметів. 

1. Професійно 

значимі якості 

особистості вчителя 

історії і 

суспільствознавчих 

предметів. 

Діагностика. 

2. Шляхи і 

способи 

самовдосконалення 

професійно-

особистісних 

якостей вчителя. 

Стилі педагогічної 

діяльності. 

семінарськ

е заняття, 

2 год. 

Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ 

до спеціальності” / Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД 

«Эдельвейс и К», 2012. – 296 с. 

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність - мистецтво навчально-

виховної дії // Гуманітарні науки. - 2002.-№1. - С. 6-14. 

Ігнатенко Н. Новій школі - учитель нового типу // Рідна школа. - 

2002.- №7.- С.8-10. 

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність - мистецтво навчально-

виховної дії // Гуманітарні науки. - 2002.-№1. - С. 6-14. 

Зязюн І.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в 

умовах неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: 

проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А. 

Зязюна.    К.: Віпол, 2000. - С. 11-57. 

Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності. - К.: Вища школа, 1990. 

- С.119-138. 

Болсун С. Модель ідеального вчителя // Рідна школа.-1999.-№2.-

С.55- 59. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та 

візуалізовано

ї презентації,  

Інд. завдання: 

Педагогічна 

культура, її 

рівні, 

діагностика. 

10 год. 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

5 б. 

(реферат). 

почато

к 

жовтня 

2019 р. 
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3. Навчання 

протягом життя. 

 

Тема 3. Система 

вищої освіти 

України. 

СТУДЕНТ – ПНУ 

– ФІПіМВ. 

1.Система вищої 

освіти в Україні, її 

організаційна 

основа і структура. 

Концепція 

педагогічної освіти. 

2.Організаційні 

основи і структура 

університету. 

Основні нормативні 

документи ПНУ.  

3.Соціально-

гуманітарна, 

психолого- 

педагогічна і фахова 

підготовка. Єдність 

теоретичної і 

практичної 

підготовки вчителя. 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

в Україні.  

4. ФІПіМВ. Освітня 

програма «Середня 

освіта (Історія). 

лекція, 

2 год., 

семінарськ

е заняття, 

2 год. 

Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості 

Верховної Ради України. -1999. -№28. 

Державна національна програма «Освіта», К,1994. 

Державна програма «Вчитель»,2002. 

Національна доктрина розвитку освіти. –К., 2002. -24с. 

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) – 

Київ-Тернопіль, 2004. – 147 с. 

Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний 

посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 

Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2009. – 168 с. 

Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч.посібник. / 

Г.М. Мешко. – К.:Академвидав, 2010. – 200 с. 

Кан-Калык В.А., Никандров И.Д. Педагогическое творчество. –

Москва: Педагогика, 1990. -144с. 

Мижериков В.А., Ермоленко М.И. Введение в педагогическую 

профессию. – Москва: Педагогическое общество России, 1999. -

228с. 

Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. –Москва: 

Просвещение, 1986. -160с.Львова Ю.Л. Творческая лаборатория 

учителя. –Москва: Педагогика, 1985. -158с. 

Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості 

Верховної Ради Україхни. -1999. -№28. 

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в 

Україні. –К.: Школяр, 1997. -150с. 

Москалець В.П. Психологічне обґрунтування української 

національної школи. –Львів: Світ, 1994. -120с. 

Національна доктрина розвитку освіти. –К., 2002. -24с. 

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та 

візуалізовано

ї презентації, 

4 год. 

Інд. завдання: 

Учнівське 

самоврядува

ння у школі, 

Шляхи 

подолання 

неуспішності 

в умовах 

нової школи, 

10 год 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

10 б. (інд). 

середи

на 

жовтня  

2019 р. 
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Навчальний план 

закладу. 

Особливості 

навчання на 

факультеті 

підготовки 

вчителів. 

5. Права і обов’язки 

студента ПНУ. 

Проектування 

індивідуальних 

освітніх траєкторій. 

Підручник для студентів, аспірантів. –К.: Либідь, 1998. -500с. 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

навчальних закладах освіти. –К.: ВВП «Компас», 1997. -64с. 

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. 

Посібник для вузів. –Рівне, 1996. -240с. 

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 р.р.) –

Київ-Тернопіль, 2004. -147с. 

Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. –К.: ВЦ «Академія», 2001. -

546с. 

Педагогика и психология: Учебное пособие / Под ред.. К.А. 

Абульхановой. – Москва: Просвещение, 1998. – 298с. 

Белухин Д.П. Учитель – от любви к ненависти (Техника 

профессионального поведения). – Москва: Народное 

образование, 1999. -114с. 

Профессиональная культура учителя / Под ред. В.А. Сластёнина. 

– Москва, 1993. 

Абдулина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика 

студентов. – Москва: Просвещение, 1989. -175с. 

 Введение в специальность/ Под ред. Л.И. Рувинского. –Москва: 

просвещение, 1988. -208с. 

Грехнев В.С. Культура педагогического общения. –Москва: 

Просвещение, 1990. -144с. 

Тема 4.  Підготовк

а вчителя у 

вищому 

навчальному 

закладі 

1. Модернізація 

вищої освіти в 

Україні згідно з 

вимогами 

Болонського 

лекція, 

2 год. 

семінарськ

е заняття, 

2 год. 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

навчальних закладах освіти. –К.: ВВП «Компас», 1997. -64с. 

Елканов В.М. Профессиональное самовоспитание учителя. –

Москва: Просвещение, 1986. -143с. 

Лемківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація 

першокурсників в умовах вищого закладу освіти: Навчальний 

посібник. – К., 2001. – 128 с. 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

закладах освіти. – К.: ВВП "Компас", 1997. – 64 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та 

візуалізовано

ї презентації,  

 

професійне 

самовихован

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

Кінець 

жовтня 

2019 р. 
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процесу 

2.Організація 

навчально-

виховного процесу. 

3. Форми 

організації 

навчання у вищому 

навчальному 

закладі. 

4. Організація 

навчальної праці 

студента: 

а) Культура 

навчальної праці 

студента 

б) Гігієна розумової 

праці студента 

в) Режим дня 

студентів 

г)Техніка розумової 

праці студента 

5. Правила праці з 

джерелами. 

Правила написання 

конспектів. 

6.Наукова робота 

студентів у системі 

професійної 

підготовки. 

Академічна 

доброчесність. 

Кодекс честі ПНУ. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

– К., 1994. – 62с. 

Державна програма «Вчитель» //Директор школи. - 2002. -№23 -

24 (червень). – С. 3- 23. 

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2002. –20-27 

лютого. – С.5- 12. 

Концепція педагогічної освіти. – К.: Либідь, 1991. 

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. 

Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 500с. 

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. 

Посібник для вузів. –Рівне, 1996. –240с. 

Введение в специальность/ Под ред. Л.И. Рувинского. –Москва: 

просвещение, 1988. -208с. 

Грехнев В.С. Культура педагогического общения. –Москва: 

Просвещение, 1990. -144с. 

Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ 

до спеціальності” / Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД 

«Эдельвейс и К», 2012. – 296 с. 

ня вчителя 

історії, 

10 год. 

оцінка за 

виконання 

індивідуал

ьної 

роботи). 
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Тема 5. Адаптація 

студентів до 

навчання. 

1. Поняття 

адаптації. 

Проблеми 

формування 

особистості 

майбутнього 

фахівця. 

2. Чинники, що 

впливають на 

процес адаптації 

першокурсників. 

3. Шляхи і 

форми успішної 

адаптації до 

змінених 

соціальних умов та 

нової діяльності. 

 

семінарськ

е заняття, 

2 год. 

Права та обов’язки студентів визначені у Законі України “Про 

вищу освіту” від 01.07.2014 

Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. - К.: Либідь, 

2002. - 304с 

Стратегії творчої діяльності : школа В. О. Моляко / [за заг. ред. В. 

О. Моляко]. – К. : Освіта України, 2008. – 702 с. 

http://www.big-

lib.com/book/22_Pedagogika_vishoi_shkoli/2426_Tipologiya_stydent

iv 

https://studfiles.net/preview/5319040/page:17/ 

Демченко В. А. Самосвідомість як фактор психологічної 

адаптації поршокурсників до навчальної діяльності: Авторе. 

дис...канд. психол. наук: 19.00.07/ Харк. нац.ун-т ім. В.Н. 

Каразіна.- Х,. 2006.- 19с. 

Литвинова Л. В. Психологічні механізми подолання 

дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників: 

Автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.07/ Ін-т психології ім. 

Г.С. Костюка АПН України.-К., 2004.-17 с. 

Земба А.Б. Проблема ефективного управління студентською 

групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів// 

Практична психологія та соціальна робота.-2007.-№3.-С. 42-48. 

Коваль І.А. Психологічні особливості конфліктів у процесі 

спільної учбової діяльності студентів: Автореф. дис...канд. 

психол. наук: 19.00.07/ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН 

України.-К., 2003.-18 с. 

Лузан П. Академічна група в контексті проблеми виховання 

студентської молоді/ П. Лузан, І. Зайцева// Освіта і управління.-

2002.-Т.5, №1.-С. 151-156. 

https://pidruchniki.com/11320904/pedagogika/tipologizatsiya_student

iv_urahuvannya_navchalno-vihovnomu_protsesi 

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Перевод с англл. 

Татлыбаевой А.М. Вступительная статья Чубарь Н.Н. – СПб.: 

Евразия, 2001. – 478с. 

Соціальні 

навички як 

обов’язкова 

складова 

студента,3 

год год 

 Середи

на 

листоп

ада 

2019 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1509541618673691
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1509541618673691
http://www.big-lib.com/book/22_Pedagogika_vishoi_shkoli/2426_Tipologiya_stydentiv
http://www.big-lib.com/book/22_Pedagogika_vishoi_shkoli/2426_Tipologiya_stydentiv
http://www.big-lib.com/book/22_Pedagogika_vishoi_shkoli/2426_Tipologiya_stydentiv
https://studfiles.net/preview/5319040/page:17/
https://pidruchniki.com/11320904/pedagogika/tipologizatsiya_studentiv_urahuvannya_navchalno-vihovnomu_protsesi
https://pidruchniki.com/11320904/pedagogika/tipologizatsiya_studentiv_urahuvannya_navchalno-vihovnomu_protsesi
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Тема 6. 

Педагогічна 

практика як 

форма самостійної 

роботи студента, її 

види. Організація 

самостійної роботи 

студентів та її 

значення. 

1.Поняття 

«педагогічна 

практика», суть, 

види. 

2.Завдання  

практики. 

3. Вимоги до 

організації, форми 

контролю, критерії 

оцінювання. 

4.Місце практики у 

підготовці вчителя 

історії. 

 

лекція, 

2 год.  

Конституція України. – К., 1996. 

Закон України «Освіта України. ХХІ століття. 1993 р. 

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті» // Освіта 

України. – 2001. – № 29. 

Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України. 

– 1999. – № 25. 

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта 

України. – 2001. – № 29. 

Державний стандарт загальної середньої освіти. Історія // Освіта 

України. – 1997. – 25 липня. 

Державний стандарт базової та повної середньої освіти (освітня 

галузь «Суспільствознавство») // Історія і правознавство. – 2004. 

– № 4 (8). 

Державна програма «Вчитель». Додаток до Національної 

доктрини розвитку освіти. Національна доктрина розвитку освіти 

у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29. 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності // Інформаційний збірник МОН 

України. – 2000. – № 22. 

Болонський процес: нормативно-правові документи. – К., 2004. 

Робочі зошити та зошити для тематичного оцінювання. 5-11 кл. 

Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання 

історії в школі. – Запоріжжя, 2000. 

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. 

Баханов К. Проблема визначення мети і завдань шкільної 

історичної освіти // Історія в школах України. – 2001. – № 6, 2002. 

– №1. 

Галицька-Дідух Т.В. Програма навчально-ознайомчої практики 

для студентів освітнього рівня 014.03 «Середня освіта (історія») 

спеціальністю «Історія». 

  

Гаврило, Л. М. Роль наукових досліджень у формуванні 

плюрикультурної компетенції [Текст] / Л. М. Гаврило // Матеріали 

Організація 

дослідницько

ї діяльності 

як засіб 

формування 

ключових 

компетентно

стей, 

10 год. 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуал

ьної 

роботи). 

Середи

на 

листоп

ада 

2019 р. 
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наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-

методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н .І. 

Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 103-104. Габайдулина, Л. 

Исследовательская деятельность и ИКТкомпетентность учащихся 

[Текст] / Л. Габайдулина // Народное образование. – 2007. – № 5. – 

С. 153-157.  

Кожем'яка, О. Організація дослідницької діяльності як засіб 

формування ключових компетентностей учнів у ході вивчення 

історії [Текст] / О. Кожем'яка // Історія України. – 2009. – № 13, 

квітень. – С. 13-15.  

Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як 

чинник зростання професійної компетентності [Текст] : [добірка 

статей] // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів 

природничих дисциплін : Міжнародна науково-практична 

конференція, (24–25 травня 2007 р.) : збірник наукових праць / 

[ред. кол.: В. О. Пащенко, В. І. Лагно, М. В. Гриньова та ін.]. – 

Полтава : Астрая, 2007. – С. 233-399.  

Обчанська, М. С. Презентація творчих доробок учителів у фахових 

виданнях як засіб розвитку науково-дослідної компетенції 

педагога [Текст] : управлінський проект / М. С. Обчанська // 

Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 24. – С. 8-16.  

Онопрієнко, О. В. Постер (стендова доповідь) як засіб формування 

інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього 

вчителя фізичної культури під час вивчення дисципліни "Теорія і 

методика викладання фізичного виховання" [Текст] / О. В. 

Онопрієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – 

№ 7. – С. 39-43.  

Сопівник, І. Науково-дослідницька робота студентів як складова 

їхньої професійної компетенції [Текст] / І. Сопівник // Вісник 

Книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 23-26.  
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Усімбаєва, Н. Науково-дослідницька діяльність як чинник 

зростання професійної компетентності [Текст] : [науково-

дослідницька діяльність студентів] / Н. Усімбаєва // Рідна школа. 

– 2006. – № 4. – С. 3-6. Финогенова, О. Исследовательская 

компетентность школьника [Текст] / О. Финогенова // Биология в 

школе. – 2009. – № 9. – С. 14-18. 

Тема 7. Професійне 

самовиховання і 

саморозвиток 

майбутнього 

вчителя. 

1. Поняття 

самовиховання та 

його роль у 

формуванні 

особистості 

майбутнього 

вчителя.  

2. Діагностика 

особистих рис 

майбутнього 

вчителя. 

Професійний ідеал і 

засоби 

професійного 

самовиховання.  

3. Основні 

прийоми 

самовиховання.  

4. Етапи 

процесу 

самовиховання. 

Програма 

семінарськ

е заняття, 

4 год. 

Антонова, Г. В. Організація самостійної роботи як засіб 

формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Г. В. 

Антонова // Англійська мова та література. – 2010. – № 19/21. – С. 

16-22. 

Вайнола Р.Х. Особливості професійної підготовки майбутнього 

педагога в контексті особистісного підходу / Р.Х. Вайнола // 

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія Соціологія. 

Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових 

праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Випуск 4. – С.55-

61.  

Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием / А.И. Кочетов. – 

Минск, Высшая школа, 1991. – 360 с. 3. Лозовой В.А. 

Самовоспитание личности: философско-социологический анализ / 

В.А. Лозовой. – Х. : Основа. – 1991. – 207 с.  

Пермінова Л. Використання мультимедійних ресурсів у процесі 

проведення уроку / Метод.рекомендації. – Херсон: РІПО, 207. – 68 

с.  

Сохань Л.В. Життєва компетентність особистості / Л.В. Сохань, 

Г.М. Несен, І.Г. Єрмаков. – Міністерство освіти і науки України. 

Науково-методичний центр середньої освіти. – К. : «Богдана», – 

2003. – 517 с. Баликаева, М. Б. Формирование ключевых 

компетенций в процессе развития самообразования студентов 

[Текст] / М. Б. Баликаева // Иностранные языки в школе. – 2007. – 

№ 5. – С. 105-106. 

Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: навчально-

методичний посібник / О.Л. Главацька. - Тернопіль, 2008. - 206 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та 

візуалізовано

ї презентації,  

 

Роль 

самоосвіти в 

підвищенні 

професійної 

компетентно

сті вчителя 

історії, 8 год 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

Кінець 

листоп

ада 

2019 р. 
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професійного 

самовиховання. 

 

Тема 8. Самостійна 

робота студентів 

спеціальності 014- 

середня освіта 

(історія) 
1.Самостійна робота 

як одна із складових 

навчального процесу. 

2. Планування, 

організація й 

контроль самостійної 

роботи на факультеті. 

3.Уміння працювати 

із комплексом 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

Лекція 2 

год., 

семінарськ

е заняття, 

2 год. 

Баженова Л. Самовдосконалення вчителя (особистісно- 

зорієнтований тренінг) // Психолог. - 2002.- №4. - С.20-21. 

Баженова Л.В. Мотивация профессионального 

самосовершенствования учителя // Практична психологія та 

соціальна робота. - 2002.- №1. - С.36-38. 

Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості // Рідна 

школа.- 2002.- № 5.-С.28-30. 

Щербина С. Формування активної професійної позиції у 

майбутніх педагогів // Рідна школа. - 2001. - №1. - С. 66-69. 

Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг.ред. 

О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – 224с. 

Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: [навч. посіб.] 

/ В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Х.: «ОВС», 2002. – 400 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськог

о заняття та 

візуалізовано

ї презентації. 

 

Індивідуальн

а робота  

Методика 

пошуку 

джерел. 

Робота з 

науковими 

джерелами, 

бібліографічн

ими 

виданнями, 

картотеками, 

каталогами., 

10 год. 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуал

ьної 

роботи). 

 

 

 

почато

к 

грудня 

2019 р. 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система 

оцінювання курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 
зараховано 

80-89 добре 4 B 
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70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

  26-

49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

  

Підсумковий бал розраховується та виставляється на останньому семінарському та складається з суми підсумкового балу за семінарські 

заняття (максимально 30 балів), балу за модульну контрольну роботу (максимально 50 балів) і балу за індивідуальну роботу (максимально 20 

балів) та в сукупності становить максимально 100 балів. 

Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття обраховується з урахуванням коефіцієнту 6. 

Приклад обрахунку підсумкового балу за семінарські  заняття для залікових дисциплін: 

З певної навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 5, 3, 3, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: 

(4+5+3+3+3) : 5 = 3,6. Підсумковий бал за семінарські заняття складає:  3,6 × 6 = 21,6 ≈ 22 бали. 

Індивідуальне завдання оцінюється з 10 балів, і множиться на 2. (10*2=20 б.) 

Контрольні роботи оцінюється в 5 балів і з урахуванням коефіцієнту ×10 (максимально 50 балів). 

Вимоги до письмової 

роботи 

Критерії поточної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент виявив глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання базових знань 

із предмету (знає структуру, зміст, характер і специфіку професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, зміст та основні форми навчання у вищому закладі освіти, види і форми перевірки й оцінки знань, умінь 

та навичок студентів; раціональні форми і методи самостійної роботи студентів; форми ефективної організації їхньої 

навчальної праці; основи професійного самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів; основи наукової роботи 

студентів у системі їхньої професійної підготовки, шляхи оптимізації педагогічного спілкування та формування 

педагогічно доцільного індивідуального стилю спілкування), має усвідомлені уміння і навички щодо застосування 

знань на практиці: володіє логікою предмета, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка 

і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Володіє вмінням ставити під сумнів сталі принципи та ідеї; 

обдумана ризикованість; терпиме ставлення до своїх та чужих помилок. Здійснює пошук інформації методичного та 

історичного характеру, самостійно оцінює освітні проблеми і бачить шляхи їх вирішення; критично аналізує, 

порівнює й оцінює джерела, виявляє тенденційну інформацію та пояснює її необ‘єктивність. Вміє планувати 

навчальну діяльність, застосовувати найбільш раціональні способи навчальної праці, проводити рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє розв’язувати проблеми, долати труднощі, самостійно 

здобувати знання, вміє формувати ІОТ тощо. Бере участь у дискусіях, обговореннях ін., має сформовані соціальні 
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навички; добре спілкується державною мовою як усно, так і письмово, вміє правильно розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним та науковим. Усвідомлює призначення професійної 

діяльності вчителя, а також відчуває потребу підвищувати свій професійний рівень. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент має глибокі і повні знання програмного матеріалу, знає основні 

компоненти змісту історичної освіти, робить аргументовані висновки; знає структуру, зміст, характер і специфіку 

професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, зміст та основні форми навчання у вищому 

закладі освіти, види і форми перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; раціональні форми і методи 

самостійної роботи студентів; форми ефективної організації їхньої навчальної праці; основи професійного 

самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів; основи наукової роботи студентів у системі їхньої професійної 

підготовки, шляхи оптимізації педагогічного спілкування та формування педагогічно доцільного індивідуального 

стилю спілкування. Здійснює пошук інформації методичного та історичного характеру; оцінює освітні проблеми, але 

не бачить шляхи їх вирішення; критично аналізує, порівнює й оцінює джерела. Вміє планувати навчальну діяльність, 

застосовувати раціональні способи навчальної праці, проводити рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної 

діяльності; вміє розв’язувати проблеми, тощо. Бере участь у дискусіях, обговореннях, але не виявляє ініціативи у 

прийнятті рішень; загалом вірно коментує, анотує або редагує тексти і документи; добре спілкується державною 

мовою як усно, так і письмово, вміє правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями. Усвідомлює 

призначення професійної діяльності вчителя, а також потребу підвищувати свій професійний рівень. Однак виявляє 

не достатні знання  у творчому застосуванні умінь і навичок.  

Оцінка «три» ставиться, якщо студент володіє лише окремими знаннями, уміннями і навичками, однак на практиці 

не все реалізує. Разом з тим порушує логіку викладу, аргументація слабка, є суттєві помилки в знанні фактичного 

матеріалу та висновках, наявні помітні прогалини, писемне мовлення спрощене.  

Оцінка «два» ставиться, якщо студент не знає предмета, не володіє необхідними для виконання завдань уміннями, 

допускає велику кількість помилок у програмному матеріалі, немає практичних навичок до роботи. Не бере участь у 

дискусіях, обговореннях; не вірно коментує, анотує або редагує тексти і документи. Усвідомлює призначення 

професійної діяльності вчителя, однак не достатньо вдосконалює компетентності.  

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання (конспект статей, підготовка реферату або проекту) 

Критерії оцінки реферату 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-4 Реферат відсутній або написаний на незадовільному рівні 

5-6 Реферат неґрунтовний, містить значні помилки, не використано в достатній мірі джерела, структура 

розмита, висновки необґрунтовані. Є помилки в оформленні 
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7-8 Реферат розкриває задану проблему, не використано в достатній мірі джерела, структура реферату чітка, 

висновки обґрунтовані. Є помилки в оформленні (не більше 3) 

9-

10 

Реферат повною мірою структурований і повністю розкриває проблему. Студент (ка) знає історичний 

матеріал або структуру, зміст, характер і специфіку професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, зміст та основні форми навчання у вищому закладі освіти, види і форми 

перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; раціональні форми і методи самостійної роботи 

студентів; форми ефективної організації їхньої навчальної праці; основи професійного самовиховання і 

самоосвіти майбутніх педагогів; основи наукової роботи студентів у системі їхньої професійної підготовки, 

шляхи оптимізації педагогічного спілкування та формування педагогічно доцільного індивідуального 

стилю спілкування), має усвідомлені уміння і навички щодо застосування знань на практиці; робить 

самостійні висновки, відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Володіє 

вмінням ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Здійснює пошук інформації методичного та історичного 

характеру; самостійно оцінює освітні проблеми і бачить шляхи їх вирішення, виявляє тенденційну 

інформацію та пояснює її необ‘єктивність. Відсутні помилки в оформленні, використані додатки.  

 

Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Студент володіє обмеженим знанням теоретичного матеріалу, не може практично його використати. 

Відповідь не висвітлює навчальну проблему 

3 Студент володіє фактичним матеріалом на рівні підручника. Має елементарні навички практичної 

роботи. може репродуктивно відтворити навчальний матеріал, дати визначення термінів; назвати 

основні методи і засоби навчання і виховання, може дати стислу характеристику структури сучасної 

вищої освіти в Україні, у цілому правильно вживає терміни, задовільно викладає матеріал. Але є значні 

помилки у висвітленні матеріалу, що не дає можливість висвітлити повною мірою проблему. Мова 

спрощена. Виклад матеріалу не структурований. 

4 у цілому послідовно й логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал теми, при цьому робить не 

значні помилки. Освітні проблеми висвітлені, але не бачить шляхи її вирішення. Знає терміни. Пише 

в цілому грамотно. 

5 студент володіє набутими знаннями та використовує їх для розв'язання навчальної проблеми; виявляє 

розуміння методичних проблем; робить аргументовані висновки; пише на високому рівні. Знає 

систему вищої освіти в Україні, її організаційну основу і структуру. Знає організаційні основи і 

структуру університету. Знає основні нормативні документи ПНУ. Розуміє єдність теоретичної і 
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практичної підготовки вчителя. Знає особливості навчання на факультеті, свої права і обов’язки 

студента. Може проектувати індивідуальні освітні траєкторії. Знає структуру, зміст, характер і 

специфіку професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, зміст та основні 

форми навчання у вищому закладі освіти, види і форми перевірки й оцінки знань, умінь та навичок 

студентів; раціональні форми і методи самостійної роботи студентів; форми ефективної організації 

їхньої навчальної праці; основи професійного самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів; основи 

наукової роботи студентів у системі їхньої професійної підготовки, шляхи оптимізації педагогічного 

спілкування та формування педагогічно доцільного індивідуального стилю спілкування), має 

усвідомлені уміння і навички щодо застосування знань на практиці: володіє логікою предмета, 

висловлює власне ставлення до навчального матеріалу. Самостійно оцінює освітні проблеми і бачить 

шляхи їх вирішення; критично аналізує, порівнює й оцінює джерела, виявляє тенденційну інформацію 

та пояснює її необ‘єктивність. Відсутні помилки. Виявляє здатність до самовдосконалення, робить 

самостійні висновки. 
 

Семінарські заняття Тема 1. Особливості педагогічної діяльності. (4 год.) 

Тема 2. Професійно-особистісні якості сучасного вчителя історії і суспільствознавчих предметів. (2 год.) 

Тема 3. Система освіти України. Загальноосвітня та вища школи, їх функціонування. (2 год.) 

Тема 4. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студента педагогічної спеціальності. (2 год.). 

Тема 5. Адаптація студентів до навчання (2 год.). 

Тема 7. Професійне самовиховання майбутнього вчителя  (4 год) 

Тема 8. Самостійна робота студентів спеціальності 014- середня освіта (історія) (2 год.) 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять (вересень – грудень 2019 р.). 

2) індивідуальних робіт (вересень – грудень 2019 р.) 

3) написання контрольної роботи. 

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (залік) грудень 2019 р. за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 50 і більше балів. 

7. Політика курсу 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 
Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, рецензія, участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише 
логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне 
рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 
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Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних 
причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж 
невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та 
подачі індивідуальних робіт – четвер, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 
недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид 
роботи. 

8. Рекомендована література 

Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Вид. 3-тє, перероб. і 
доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 168 с. 
Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч.посібник. / Г.М. Мешко. – К.:Академвидав, 2010. – 200 с. 
Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. –Москва: Просвещение, 1986. -160с. 
Концепція педагогічної освіти. – К.: Либідь, 1991. 
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. Підручник для студентів, аспірантів. – К.: Либідь, 1998. – 500с. 
Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради Україхни. -1999. -№28. 
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. –К.: Школяр, 1997. -150с. 
Москалець В.П. Психологічне обґрунтування української національної школи. –Львів: Світ, 1994. -120с. 
Національна доктрина розвитку освіти. –К., 2002. -24с. 
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія. Підручник для студентів, аспірантів. –К.: Либідь, 1998. -500с. 
Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. –К.: ВВП «Компас», 1997. -64с. 
Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. Посібник для вузів. –Рівне, 1996. -240с. 
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 р.р.) –Київ-Тернопіль, 
2004. -147с. 
Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. –К.: ВЦ «Академія», 2001. -546с. 
Державна програма «Вчитель». Додаток до Національної доктрини розвитку освіти. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // 
Освіта України. – 2001. – № 29. 
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Інформаційний збірник МОН України. – 
2000. – № 22. 
Болонський процес: нормативно-правові документи. – К., 2004. 
Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ до спеціальності” / Укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД «Эдельвейс и К», 
2012. – 296 с. 
Зязюн І.А. Педагогічна майстерність - мистецтво навчально-виховної дії // Гуманітарні науки. - 2002.-№1. - С. 6-14. 
Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, 
В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан., 2004. - 384 с. 
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