
 

 

 

  

     Бондаренко, Ю. І. Методика шкільного вивчення 

сюжетно-композиційної організації епічного твору: 

теорія і практикум : навч. посіб. для студ. філологічних 

ф-тів / Юрій Бондаренко ; Ніжинський держ. ун-т імені 

Миколи Гоголя. - Ніжин : [НДУ імені М. Гоголя], 2018. - 

143, [1] c. : табл. - Бібліогр.: с. 139-143. 

    У посібнику запропоновано теоретико-практичну модель 

розвитку знань і вмінь студентів-філологів організовувати 

шкільне вивчення епічних творів крізь призму їх сюжетно-

композиційної організації. Крім того, посібник уміщує низку 

вправ, які можна використовувати для формування в майбутніх 

учителів літератури здатності організовувати дослідницьку 

діяльність учнів у площині сюжету та композиції художніх творів. 

     Бондаренко, Ю. І. Методика шкільного вивчення 

української літератури на засадах ідеаційно-

концептуального підходу: теорія і практикуму : навч. 

посіб. для студ. філологічних ф-тів / Юрій Бондаренко ; 

Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. - Ніжин : 

[НДУ імені М. Гоголя], 2012. - 199, [1] c. : табл. - 

Бібліогр.: с. 212-217. 

    Навчальний посібник присвячений розвитку знань і вмінь 

майбутніх учителів української літератури організовувати шкільне 

вивчення художнього твору на засадах ідеаційно-концептуального 

осмислення. Теоретичний матеріал посібника доповнений 
системою вправ, націлених на формування в студентів здатності 

забезпечувати дослідницьку, конструкторську, організаторську, 

комунікативну діяльність в аспекті, визначеному змістом 

поставленої проблеми. 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

     Кухарчук, О. О. Українська література. Сlick-

навчання. 6 клас / Ольга Кухарчук ; [упоряд. 

Ольга Кухарчук]. - Київ : Перше вересня, 2020. - 

125, [2] c. : іл., табл., схеми ; [. - (Серія "Б-ка 

"Шкільного світу"). - Бібліогр.: с.125-126. 

    Література - це цікаво. Це спосіб пізнавати світ; у 

книжці є порада і пригода. А ще це спосіб розширювати 

межі світу - житті синіх жаб-загарбників не буває, а от у 

повісті «Таємне товариство боягузів» - є. Література - це 

спосіб прочитати чужі думки. А ще література - це 

глибоке море, у якому не прокладені дороги та часто-

густо бракує орієнтирів. Цей посібник уже поспішає вам 

на допомогу.  

     Скворцова, С. О. Нова українська школа: 

методика навчання математики у 1-2 класах 

закладів загальної середньої освіти на засадах 

інтегративного і компетентнісного підходів : [рек. 

МОН України] / Світлана Скворцова, Оксана 

Онопрієнко. - Харків : Ранок, 2019. - 351, [1] с. : 

табл., схеми. - Бібліогр.: с. 347-349. 

   У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класі 

основних питань курсу математики: арифметичних дій 

додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного 

множення і ділення; формування поняття задачі й навчання 

розв'язування простих і складених задач; вивчення величин 

та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.  

 



 

 

     Методика навчання англійської мови : метод. рек. 

до оформлення курсової роботи для здобувачів вищої 

освіти ОС "Бакалавр" / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. англ. мови 

та методики її навчання ; уклад.: А. С. Гембарук, О. П. 

Бевз, І. В. Холод ; [рец.: О. А. Заболотна, І. О. 

Білецька]. - Умань : Візаві, 2020. - 49 с. : табл., іл. - 

Бібліогр.: с. 49. 

Методичний посібник містить загальні вимоги до змісту та 

структури курсової роботи, методичні вказівки й рекомендації 

щодо організації й здійснення наукового дослідження, 

написання й оформлення курсової роботи, підготовки та 

порядку її захисту. 




