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ред. И.А.Зязюна/ В.А.Семиченко, И.А.Зязюн, Н.Н.Тарасевич, 

Л.В.Крамущенко и др. – М.: Просвещение, 1989.  
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5. Курс психологии в модулях: Модули 1-5.-  Киев, 1996. 
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закладів: За ред.. І.А.Зязюна/В.А.Семиченко, І.А.Зязюн, Н.М.Тарасевич, 

Л.В.Крамущенко  та ін..- Киев: Вища школа, 1997. 
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2004. 
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В.А., Снісаренко О.С.,  Брюховецька О.В., Кудусова А.Ш..- Хмельницький: 
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24. Організація діяльності керівників вищої школи: Навчальний 
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1. Введение в педагогическую профессию: Метод. рекомендации по 



основам педагогического мастерства.- Полтава: ПГПИ, 1987. 

2. Методические рекомендации по руководству самостоятельной 

работой студентов 1 курса: Учебно-методическая разработка/ 

В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и др.- Полтава: ПГПИ, 

1987. 

3. Методические указания к занятиям по педагогическому мастерству 

на непрерывной практике для студентов 1 курса / В.А.Семиченко, 

Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и др.- Полтава: ПГПИ, 1987.  

4. Система единых профессиональных требований к студентам 3 курса 

по основам педагогического мастерства: Метод.рекомендации для 

студентов 3 курса / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и 

др.- Полтава: ПГПИ, 1987.  

5. Основы педагогического мастерства: Метод. рекомендации для 

студентов 2 курса / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко і 

др.- Полтава: ПГПИ, 1987.  

6. Основы педагогического мастерства: Программа для педвузов 

(учебное пособие)/ / В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич, Л.В. Крамущенко и 

др.-.- М.: Прометей, 1989.  

7. Культура общения с людьми: Методические советы к лекции/ 

В.А.Семиченко, Н.М.Пивовар, Л.В.Брагина и др.- Полтава: ПГПИ, 1987. 

8. Психологическая структура профессиональной деятельности 

учителя: Программа спецкурса.-  Киев, КГПИ, 1990.  

9. Психолого-педагогические основы подготовки современного 

учителя: Метод.рекомендации / В.А.Семиченко, Н.Н.Солдатенко, В.Н. 

Володько и др.- Киев-Полтава, 1990. 

11. Комплект методик для профессионального самосовершенствования 

учителя: - Киев: КГПИ, 1991. 

12. Основи педагогічної майстерності: Програма для педагогічних  

вузів/ В.А.Семиченко, И.А.Зязюн, Н.М.Тарасевич та ін..- Погтава, ПДПІ, 

1993. 

16. Словник термінології з педагогічної майстерності /В.А.Семиченко, 

Н.М. Тарасевич та ін.- Полтава, ПДПІ,  1994. 

17. Педагогічна майстерність: Тести.- Комплект методик професійного 

самопізнання вчителя В.А.Семиченко, Н.М. Тарасевич та ін.- Полтава, 

ПДПІ,  1995. 

18. Методологія і методи сучасної психології: Навчальна програма/ 

В.А.Семиченко, Г.О.  Балл.-   Київ: МАУП, 2003.  

 

 

 


