
Педагогіка 
 

Алгебра. Уроки. 9 клас [Текст] : 1 семестр : [календарно-

тематичий план та дидактичні матеріали для проведення 

уроків за новою навч. програмою] / [І. Д. Кирдей, 

С. І. Палієва, О. І. Величко [та ін.]. – Київ : Перше вересня, 

2017. – 144, [1] c. : іл., табл., схеми. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Алгебра. Уроки. 9 клас [Текст] : 2 семестр : [календарно-

тематичий план та дидактичні матеріали для проведення 

уроків за новою навч. програмою] / [І. Д. Кирдей, 

С. І. Палієва, О. І. Величко [та ін.]. – Київ : Перше вересня, 

2017. – 167, [1] c. : іл., табл., схеми. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Антибулінг [Текст] : практичні заняття / [Л. В. Береговська, 

О. С. Данилюк, І. І. Залеська [та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 

2019. – 150, [1] с. : рис, табл. – (Серія "Б-ка "Шкільного 

світу"). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.:  

с. 149–150. 

 

Антологія педагогічної думки Східної Галичини та 

українського зарубіжжя ХХ ст. [Текст] : навч. посібник 

для студ. ВНЗ : рек. МОН України / [Т. К. Завгородня, 

Г. В. Білавич, О. В. Джус [та ін.] ; за ред. Т. К. Завгородньої ; 

МОН України, Прикарпатський нац. ун-т імені Василя 

Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 477, [3] c. : 

портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: 

жо кожної праці. 

 
Вакалюк, Т. А.   Хмарні технології в освіті [Текст] : 

навчально-методичний посібник для слухачів курсів 

/ Т. А. Вакалюк, Д. А. Антонюк ; [рец.: Л. Д. Шевчук, М. О. 

Медведєва, С. І. Почтовюк] ; МОН України, Житомирський 

держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : Євенок О. О., 

2019. – 127, [1] с. : рис., табл. – (Навчаємось разом). – 

Бібліогр.: с. 120–125. 

 

Ватаманюк, Г. П.   Робота з дитячою книгою в закладі 

дошкільної освіти: теорія і практика [Текст] : навчальний 

посібник / Галина Ватаманюк ; МОН України, Кам'янець-

Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Київ : КНТ, 

2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя від дня 

заснування Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана 

Огієнка. – Бібліогр.: с. 453–462. 

 

 

 

 

 



Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід 

[Текст] : затв. МОН України як підручник для слухачів, 

курсантів та студ. ВНЗ : у 2 ч. Ч. 1 / [С. Д. Максименко, 

С. І. Болтівець, В. І. Осьодло [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. 

Максименка ; Нац. ун-т оборони України, Кафедра 

суспільних наук. – Київ : Вид-во НУОУ, 2012. – 470, [2] с. : 

фотоіл., рис. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: 

до кожної глави. – Предметний покажч.: с. 467–470. 

 

Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід 

[Текст] : затв. МОНмолодьспорту України як підручник для 

студ. ВНЗ України : у 2 ч. Ч. 2 / [В. І. Осьодло, 

Ю. С. Красильник, Г. О. Верхоланцев [та ін.] ; за заг. ред.  

С. Д. Максименка ; Нац. ун-т оборони України імені Івана 

Черняховського, Кафедра суспільних наук. – Київ : Вид-во 

НУОУ, 2013. – 332, [3] с. : фотоіл., рис. – Авт.зазначено на 

звороті тит. арк. – Бібліогр.: до кожної глави. – Предметний 

покажч.: с. 327–333. 

 

Городняк, І. В.   Соціологія освіти [Текст] : навч. посіб. : 

рек. МОН України / І. В. Городняк. – Львів : Новий Світ-

2000, 2013. – 264, [1] с. : іл., табл., рис. – (Вища освіта в 

Україні). – Бібліогр.: с. 186–199 та до кожного розділу. 

 

Дмитренко, С. С.   Інтегровані уроки: біологія, хімія, 

фізика, основи здоров'я. 7-9-ті класи [Текст] 

/ С. С. Дмитренко, С. С. Красновська ; [упоряд. С. 

Дмитренко]. – Київ : Перше вересня, 2018. – 134, [1] c. : іл., 

табл., схеми. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Зміст: Хімія ; 

Біологія ; Бібліотека ; Фізика ; Бібліотека здоров'я та фізична 

культура ; Бібліотека сучасна школа України ; Бібліотека. – 

Бібліогр.: с. 133–134. 

 

Дячук, В. І.   Теорія та методика формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

[Текст] : методичний посібник / В. І. Дячук ; МОН України, 

Миколаївський нац. ун-т імені В, О. Сухомлинського. – 

Миколаїв : Румянцева Г. В., 2018. – 96, [1] c. : іл.. табл. – 

Бібліогр.: с. 91–96. 

 

Елькін, О. Б.   Зростаймо разом з EdCamp'om [Текст] : як 

провести освітню (не)конференцію для своєї громади 

/ Олександр Елькін. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 111, [1] 

с. : іл., фотоіл. – (Серія "Б-ка "Шкільного світу"). 

 

 

 

 

 

 

 



Іванчук, М. Г.   Виховний потенціал рідного краю 

(виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до 

природи рідного краю)[Текст] : навч. посібник : схвалено 

МОН України для практичного використання у 

загальноосвітніх та ВНЗ України / М. Г. Іванчук, 

К. Д. Шевчук ; МОНмолодьспорту України, Чернівецький 

нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2011. – 239, [1] c. : табл., схеми. – Бібліогр.:  

с. 226–239. 

 

Інклюзія: форми роботи [Текст] / [упоряд. Світлана 

Дмитренко ; редрада: М. Мойсієнко, Д. Долгова,  

С. Дмитренко [та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2019. – 

199, [1] c. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 

с. 190. 

 

Каплінський, В. В.   Методика викладання у вищій школі  

[Текст] : навч. посібник / В. В. Каплінський ; [рец.: Г. С. 

Тарасенко, А. І. Анцибор]. – Київ : КНТ, 2019. – 223, [2] c. : 

табл., схеми. – Бібліогр.: до кожної теми. 

 

Каплінський, В. В.   100 складних ситуацій на уроках та 

поза уроками: шукаємо рішення [Текст] : навч. посіб. для 

вчителів / Василь Каплінський. – Вид. 7-ме. – Київ : КНТ, 

2019. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 78–79. 

 

Конобродська, В. Л.   Курсова і дипломна роботи з 

етнолінгвістики [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ : рек. 

Науково-метод. центром вищої освіти МОН України 

/ Валентина Конобродська ; МОН України, Житомирський 

держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : Полісся, 

2003. – 235, [1] c. – Бібліогр.: с. 53–161. 

 

Кравченко, О. О.   Всеукраїнський пролеткульт: освітньо-

просвітницька та культуротворча діяльність (1917-1932)  

[Текст] : монографія / О. О. Кравченко ; [рец.: С. Т. 

Золотухіна, Т. Д. Кочубей, В. Л. Федяєва] ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : 

Жовтий О. О., 2016. – 319, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.:  

c. 219–317. 

 

Кравчук, О. В.   Новаторський педагогічний рух в Україні 

(20-ті - 90-ті роки ХХ століття) [Текст] : монографія 

/ О. В. Кравчук ; [рец.: Булда А. А., Коляда Н. М., Фізеші 

О. Й.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Київ : КНТ, 2018. – 405, [1] c. : фотоіл. – 

Бібліогр.: с. 285–333. 

 

 

 

 

 



Левківський, М. В.   Історія педагогіки [Текст] : навчальний 

посібник: рек. МОН України для студентів ВНЗ / М. В. 

Левківський. – Київ : Центр учбової літератури, 2003. – 

359, [1] с. : табл., портр. – Кн. з дарчим написом (469221). – 

Бібліогр.: до кожної теми. 

 

Лисенко, Т. О.   Журналістика. Гурткова робота в ЗНЗ та 

ПНЗ [Текст] / Т. О. Лисенко ; [упоряд. О. В. Власенко]. – 

Київ : Шкільний світ, 2017. – 119, [1] c. : іл. – (Б-ка 

"Шкільного світу"). – Бібліогр.: в тексті. 

 

Лисянська, Т. М.   Педагогічна психологія: практикум 

[Текст] : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. 

М. Лисянська. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Каравела, 

2018. – 223, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 213–223. 

 

Лоюк, О. В.   Теорія і практика розвитку творчого мислення 

учнів у навчально-виховному процесі початкової школи 

[Текст] : монографія / О. В. Лоюк ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 

2016. – 216, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 162–184. 

 

Максименко, Д. С.   Мовленнєвий і психічний розвиток 

дітей раннього віку [Текст] : практична психологія 

/ Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 83–93. 

 

Маланюк, Т. З.   Патріотичне виховання учнів основної 

школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : 

монографія / Маланюк Тарас Зіновійович ; 

МОНмолодьспорту України, Держ. вищий навч. заклад 

"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 302, [2] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 160–181 та с. 294-303. 

 

Маланюк, Т. З.   Патріотичне виховання учнів основної 

школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : 

методич. рекомендації / Тарас Маланюк ; 

МОНмолодьспорту України, Держ. вищий навч. заклад 

"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника", Каф. 

туризму і рекреації. – Івано-Франківськ : Іванців І. О., 

2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 111–123 та до кож. 

семінар. заняття. 

 

Масютіна, М. Е.   Дебати. Організація та проведення 

[Текст] / Марина Масютіна. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 

143, [1] с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 

с. 119. 

 

 

 



Мерзлякова, О. Л.   Інформаційна грамотність [Текст] : 

профілактика деструктивного впливу мас-медіа / Олена 

Мерзлякова ; [редрада: М. Мойсієнко, Д. Долгова, О. 

Калюжна, О. Семібаламут; упоряд.: Т. Червонна]. – Київ : 

Шкільний світ, 2017. – 79, [1] с. : іл. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). – Бібліогр.: с. 79. 

 

Інклюзія: форми роботи [Текст] / [упоряд. Світлана 

Дмитренко ; редрада: М. Мойсієнко, Д. Долгова, С. 

Дмитренко [та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2019. – 199, [1] 

c. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 190. 

 

Пащенко, Д. І.   Педагогічні роздуми над уроками 

минулого [Текст] : монографія / Дмитро Пащенко ; [рец: 

Кузь В. Г., Левківський М. В., Яровий І. М.] ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – [Умань] :  

[б. в.], 2004. – 220, [18] c. – Бібліогр.: с. 227–236. 

 

Пихтіна, Н. П.   Педагогіка гри: лекції [Текст] : навчальний 

посібник / Н. П. Пихтіна ; МОН України. – Київ : КНТ, 

2019. – 197, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192–197 та до кожної 

лекції. 

 

Подоляк, О. С.   Про світ у казках [Текст] : матеріали до 

занять та уроків / Олександр Подоляк. – Київ : Шкільний 

світ, 2019. – 118, [1] с. : рис. – (Серія "Б-ка "Шкільного 

світу"). 

 

Програмно-проектний підхід до організації освітньо-

оздоровчого процесу в УДЦ "Молода гвардія" [Текст] : 

методичний посібник / [Г. А. Вольчева, Ю. О. Філатова, 

Н. М. Бербер [та ін.] ; М-во соціальної політики України, 

Держ. п-во "Укр. дитячий центр "Молода гвардія" ; [за ред. 

Г. А. Вольчевої, Ю. Ю. Філатової]. – Одеса : ВМВ, 2015. – 

325, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Бібліогр.: в тексті. 

 

Сорочинська, В. Є.   Організація роботи соціального 

педагога [Текст] : навчальний посібник : рек. МОН України 

як навч. посібник для студ. ВНЗ / В. Є. Сорочинська ; 

Вінницький державний педагогічний ун-т імені М. 

Коцюбинського. – Київ : Кондор, 2005. – 208, [1] с. : табл. – 

Режим доступу: http://udpu.org.ua/library_files/416963.pdf. – 

Назва палітурки: Організаційна робота соціального 

педагога. – Бібліогр.: в кінці кожної теми. 

 

 

 

 

 

 



Трудове навчання (для хлопців) [Текст] : підручник для 5 

класу загальноосвітніх навчальних закладів : рек. 

МОНмолодьспорту України / В. К. Сидоренко, 

Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Харків : 

Сиция, 2013. – 255, [1] с. : мал. – Бібліогр.: с. 251.– 

Предметний покажч.: с. 247-250. 
 

Фіцула, М. М.   Педагогіка [Текст] : навч. посібник : [рек. 

МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ] / М. М. 

Фіцула. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Академвидав, 

2009. – 559, [1] с. – (Альма-матер). – Зміст: Загальні засади 

педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія 

виховання ; Школознавство ; З історії педагогіки. – Бібліогр. 

в тексті. 

 

 

 
 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 

обробки документів 

 
 

 


