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1. Основы педагогического мастерства: Учебник для педвузов/ Под
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закладів: За ред.. І.А.Зязюна/В.А.Семиченко, І.А.Зязюн, Н.М.Тарасевич,
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2004.
17. Психология личности: Учебное пособие.- Киев: Издатель Эшке,
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24. Організація діяльності керівників вищої школи: Навчальний
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В.А.Семиченко, Г.О. Балл.- Київ: МАУП, 2003.

