
Педагогіка 
 

Андрущенко, В. П.   Світанок Європи [Текст] : проблема 

формування нового учителя для об'єднаної Європи ХХІ 

століття : [монографія] / Віктор Андрущенко. – Київ : Знання 

України, 2012. – 1099, [1] с. – Бібліогр.: с. 799–993. 

 

Войтко, В. В.   Навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами: сучасні підходи [Текст] : навч.-метод. 

посіб. / Валентина Войтко ; Комунальний заклад 

"Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського". – 

Кропивницький : Вид-во КЗ 'КОІППО імені Василя 

Сухомлинського', 2016. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 83. 

 

Іванова, Л. А.   Артек-Буковель: крок за кроком [Текст] 

/ Любов Іванова ; літературний ред. Ельвіна Світлична. – 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 175, [1] с. : кольор. іл. 

 
Інтерактивні освітні технології в умовах позашкільної 

освіти: із досвіду роботи Українського дитячого центру 

"Молода гвардія" [Текст] : методичний посібник 

/ Н. В. Щубелка, В. М. Бездень, Г. А. Вольчева [та ін.] ; М-во 

соц. політики України, Держ. підприємство "Укр. дитячий 

центр "Молода гвардія". – Одеса : Молода гвардія, 2014. – 

113, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Бібліогр.: с. 110–113. 
 

Клименко, Ю. А.   Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець 

ХІХ-середина 30-х років ХХ століття) [Текст] : монографія 

/ Клименко Юлія Анатоліївна ; [рец.: Березівська Л. Д., Сейко 

Н. А., Кочубей Т. Д.]. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 

456, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 278–328. 

 

Кліщ, О. М.   Технології [Текст] : альбом-

посібник : 1 клас / О. М. Кліщ. – Київ : 

Літера ЛТД, 2018. – 48, [1] с. : мал. – Зміст: 

Покрокові завдання і шаблони: аплікація ; 

конструювання ; ліплення ; макетування ; 

робота з природними і штучними 

матеріалами. 

 

Кліщ, О. М.   Технології та дизайн [Текст] : 

альбом-посібник : 2 клас / Оксана Кліщ. – 

Київ : Літера ЛТД, 2019. – 47, [1] с. : мал. – 

Зміст : Покрокові завдання: конструювання ; 

аплікація ; ліплення ; макетування ; робота з 

природними і штучними матеріалами + 

універсальні кишеньки для лепбуків. 
 

 



Коваль, Н. М.   Квести на уроках фізики [Текст] / Наталія 

Коваль. – Київ : Перше вересня, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – 

(Серія "Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 114–115. 
 

Леонов, Н. Ф.   Новая эффективная дидактика [Текст] : 

технология учеб. процесса без пробелов в знаниях и умениях 

учащихся, основанная на автоматизированной психолог. 

системе управления познавательной деятельностью учащихся 

/ Н. Ф. Леонов. – М. : Спутник+, 2009. – 175, [1] с. : табл., 

рис. – Библиогр.: с. 171–176. 

 

Мир под названием Артек [Текст] : книга об Артеке и 

артековцах, написанная артековцами разных поколений для 

будущих артековцев / состав. Любовь Анатольевна Иванова. – 

Харьков : НТМТ, 2010. – 395, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: в 

конце статей. 

 

Моніторинг якості дошкільної освіти [Текст] : 

молодший дошкільний вік / Н. В. Яцюк, 

А. В. Павловська, Г. Г. Волкова [та ін.] ; [упоряд.:  

В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька]. – Київ : 

Шкільний світ, 2019. – 191, [1] с. : мал., табл. – (Серія 

"Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 191. – Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. 

 

O'Sullivan, T.   Studying the Media: An Introduction 

[Текст] = О'Салліван та ін. Вивчення медіа: вступ 

/ Tim O'Sullivan, Brian Dutton. Philip Rayner. – Second 

edition. – London ; Sydney ; Auckland : Oxford 

University Press, 1998. – IX, 384 p. – Bibliogr.: p. 357–

369. – Index: p. 371–384. 

 

Пермяков, О. А.   Дидактичні ігри на уроках музики [Текст] : 

[науково-методичний посібник] / О. А. Пермяков, 

І. М. Власенко, О. О. Лаврентьєва. – Київ : КНТ, 2014. – 270, [1] 

c. : іл., табл., ноти. – Бібліогр.: с. 265–270. 

 

Письмак, Л. Л.   Підліткова криза: як зарадити та допомогти 

[Текст] / Лариса Письмак ; [упоряд. В. О. Снігульська]. – Київ : 

Шкільний світ, 2018. – 151, [1] c. : іл., табл. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). – Бібліогр.: с. 102. – Додатки, [практичні поради]: с. 

103–151. 

 

Пихтіна, Н. П.   Теорія і методика ігрової діяльності дітей 

[Текст] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна ; Ніжинський держ. ун-т 

імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2016. – 

267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204–209 та до кожної лекції і 

теми семінарських занять. 

 
 

 



Плющик, Є. В.   Інтегровані заняття з елементами дизайну і 

музики в дошкільному навчальному закладі [Текст] : [навч.-

метод. посібник-хрестоматія для вихователів] : розроблено за 

експериментальною програмою Ін-ту педагогіки АПН України 

/ Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; МОН України, Житомиський 

держ. ун-т імені Івана Франка, Дошкільна і початкова дизайн-

освіта. – [1-ше вид.]. – Київ : КНТ, 2017. – 163, [1] c. : іл., ноти, 

табл. – Бібліогр.: с. 161–163. 

 

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

занять / Олександр Подоляк. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 

135, [1] с. : іл., табл. – (Серія "Б-ка "Шкільного світу"). – 

Бібліогр.: в тексті. 

 

Потоцька, Ю. В.   Консультування: соціально-педагогічний 

аспект [Текст] : [навчально-методичний посібник] / Юлія 

Потоцька. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 109, [1] с. : табл., 

рис. – (Серія "Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 76–80. 

 

Проектна діяльність у технологічній освіті [Текст] : 

[монографія] / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Л. В. Гура [та 

ін.] ; Криворізький педагогічний ін-т, ДВНЗ "Криворізький 

національний ун-т". – Київ : КНТ, 2015. – 213, [1] c. : іл., табл., 

рис. – Авт. зазначено за звороті тит. арк. – Бібліогр.: в тексті. 

 

А. Б. Рєзнік - вчений, талановитий педагог-новатор [Текст] 

/ І. Л. Мудрий, В. П. Поліщук, А. І. Постельняк, Т. Б. Романюк ; 

Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені 

Василя Сухомлинського, Відділ освіти Гайворонської районної 

держ. адміністрації, Навчально-виховний комплекс 

"Гайворонська гімназія - ЗШ І-ІІІ ступенів № 5". – Кіровоград : 

Центрально-Українське вид-во, 2011. – 265, [1] c. : фотоіл., 

табл., схеми. – Бібліогр.: с. 220–229. – Книга з дарчим написом 

автора. 

 

Рожі, І. Г.   Гурткова краєзнавчо-туристська робота студентів-

географів: компетентнісний підхід [Текст] : навчально-

методичний посібник / І. Г. Рожі, О. В. Браславська ; [рец. 

Топузов О. М., Денисик Г. І.] ; Уманський державний пед. ун-т 

імені П. Тичини. – Умань ; Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 

299, [1] c. : табл., рис., схеми. – Бібліогр.: с. 290–296. 

 

Сергеєва, Л. М.   Керівнику закладу професійної освіти 

[Текст] : навч. посібник для керівників закладів професійної 

освіти / Сергеєва Лариса. – Київ : Шкільний світ, 2017. – 

110, [2] с. : табл. – (Серія "Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 

с. 108–111 та до кож. теми. 

 

 

 

 



Сорочинська, В. Є.   Організація роботи соціального педагога 

[Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посібник для 

студ. ВНЗ / В. Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т 

імені М. Коцюбинського. – Київ : Кондор, 2010. – 208, [1] с. : 

табл. – Бібліогр. в тексті. – Назва паліт. та корінця: 

Організаційна робота соціального педагога. 

 

Сценарії свят у ДНЗ [Текст] / О. Ляшенко, Т. Антюшина, 

Н. Беспалько [та ін.] ; [упоряд. Семизорова В., Радоміцька Н., 

Духновська О.]. – Київ : Шкільний світ, 2017. – 234, [1] c. –  

(Б-ка "Шкільного світу"). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 

Бібліогр.: с. 234. 

 

Теорія і технології вивчення освітньої галузі "Мова і 

література" [Текст] : курс лекцій / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Роєнко Л. М. ; 

[рец.: Руснак І. С., Пащенко Д. І., Муковіз О. П.]. – 2-ге вид., 

доп. – Умань : Візаві, 2019. – 172, [1] с. : табл., схеми. – 

Бібліогр.: с. 169–172 та в підрядк. примітках. 

 

Трегубенко, О. М.   Природниче краєзнавство в системі 

вітчизняної шкільної освіти (20-80-ті роки ХХ століття) 

[Текст] : монографія / О. М. Трегубенко ; МОНмолодьспорту 

України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 

503, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 371–449. 

 

Українська література. Уроки. 9 клас [Текст] 

/ Л. М. Литвиненко, Т. О. Буронова, Л. В. Гафінова [та ін.] ; [за 

заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О.Чмигова]. – Київ : Перше 

вересня, 2017. – 238, [2] c. : іл.,табл., портр. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). – Бібліогр.: с. 239. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. 

 

Усі заняття в дошкільному навчальному закладі [Текст] : 

[посібник] / [уклад. Н. Ф. Юрченко, ]. – Харків : Основа, 

2013. – 509, [3] с. : рис. – (Серія "Дошкільний навчальний 

заклад. Вихователю"). – Бібліогр.: с. 510. 

 

Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні 

на початку ХХІ століття [Текст] : монографія 

/ В. Андрущенко, Л. Горбунова, Л. Зязюн [та ін.] ; АПН 

України, Інститут вищої освіти. – Київ : Академія, 2007. – 

349, [3] с.  

 

Формування мовної особистості на різних вікових етапах 

[Текст] : монографія / А. М. Богуш, О. С. Трифонова, 

О. І. Кисельова [та ін.] ; Піденний науковий Центр АПН 

України. – Одеса : АПН України, 2008. – 271, [1] c. : табл., 

схеми. – Бібліогр.: до кожного розділу. 

 

 



Хижна, О. П.   Художньо-педагогічна підготовка вчителя 

початкової школи: теорія і практика [Текст] : монографія /  

О. П. Хижна ; МОН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – 

Київ : КНТ, 2019. – 398, [1] с. : табл., схеми. –  

Бібліогр.: с. 352–373. 

 

Хрестоматія з історії педагогіки [Текст] : навч. посіб. для 

вищих пед. навч, закладів України : у 2 т. : рек. 

МОНмолодьспорту України. Т.2 : за заг. ред. члена-кор. НАПН 

України, д-ра пед. наук професора А. В. Троцко 

/ С. В. Білецька, В. М. Білик, А. Г. Відченко [та ін.] ; 

МОНмолодьспорту України, Харківський нац. пед. ун-т імені 

Г. С. Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2011. – 523, [1] c. : 

фотоіл.,. – Бібліогр.: до кожного розділу. 

 

Чинники успішного працевлаштування: теорія і практика 

[Текст] : навч. посібник / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет соціальної та психологічної 

освіти, Каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи ; 

уклад.: Кочубей Т. Д., Полєхіна В. М. ; [рец.: Коляда Н. М., 

Чернуха Н. М., Поліщук В. А.]. – Умань : Візаві, 2018. – 127, [1] 

c. : табл. – Бібліогр.: до кожної теми. 

 

Чинники успішного працевлаштування: теорія і практика 

[Текст] : навч. посібник / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет соціальної та психологічної 

освіти, Каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи ; 

уклад.: Кочубей Т. Д., Полєхіна В. М. ; [рец.: Коляда Н. М., 

Чернуха Н. М., Поліщук В. А.]. – Умань : Візаві, 2019. – 127, [1] 

c. : табл. – Бібліогр.: до кожної теми. 

 

 

 

 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В. І. 

обробки документів 

 

 
 

 


