
       

 

     
 



Навчання і виховання підростаючого покоління, підготовка його до 

дорослого життя завжди були і залишаються одним із найважливих 

завдань суспільства. Досвід формування особистості передавався від 

покоління до покоління, узагальнювався, систематизувався, 

збагачувався новими досягненнями. Згодом із усього комплексу знань 

про особливості та шляхи успішного виховання і навчання 

виокремилася наука педагогіка. 

 

 

                                     

 

 

Шановні читачі! Протягом 2018 року до університетської 

книгозбірні надійшло чимало видань з педагогічних наук. Це є 

свідченням того, що педагогіка як галузь розвивається, 

розбудовуються системи дошкільного виховання і загальноосвітньої 

школи, удосконалюється професійна підготовка фахівців, 

національних наукових і науково-педагогічних кадрів.  

Бібліотекарі з гордістю отримали нові видання, вивчили, 

систематизували їх і сьогодні запрошуємо Вас  до перегляду чергових 

здобутків в педагогогічній галузі. 

 

 

 

 

 

 

Довго сам учись , якщо 

хочеш навчати інших. 

                Григорій Сковорода 

               

Поганий той учень , який 

не перевершує учителя. 

              Леонардо да Вінчі 



Педагогічна майстерність вчителя 

 

 

 

Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : 

збірник наукових праць. Вип. 16 / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: О. І. 

Безлюдний (голов. ред.), О. М. Коберник (заступник 

голов. ред.), О. В. Акімова [та ін.]. – Умань : Візаві, 

2017. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: в тексті. 

 

 

 

 

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: 

теорія, історія, практика [Текст] : матеріали VII 

Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, (м. 

Умань, 20 жовтня 2016 р.) / МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини, Ф-т соц. та псих. освіти ; 

[редкол.: О. М. Коберник, О. О. Кравченко, В. В. 

Бойченко ; рец.: Н. М. Коляда, Д. І. Пащенко]. – 

Умань : Візаві, 2016. – 160, [1] c. – Бібліогр. в кінці 

кожної статті. 

 



 

Гаврилюк, С. М.   Професійна підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до 

педагогічної творчості: теорія і методика [Текст] : 

монографія / Світлана Гаврилюк ; [рец.: В. Г. Бутенко, О. 

Є. Антонова, О. М. Коберник] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : Візаві : 

Сочінський М. М., 2015. – 351, [1] c. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 309–351. 

 

 

Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх учителів технологій [Текст] : колективна 

монографія / А. М. Гедзик, О. М. Коберник, С. І. Ткачук 

[та ін.] ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 280, [1] c. : 

табл. – Бібліогр.: до кожного розділу. 

 

 

 



Інноваційні технології в школі 

 
                                                                                                                                                       

Мирошниченко, В. О.   Використання сучасних 

інформаційних технологій: формування 

мультимедійної компетентності (для спеціальності - 

історія) [Текст] : навч. посібник 

/ В. О. Мирошниченко ; за ред. К. О. Баханова ; МОН 

України, Бердянський ДПУ. – К. : Центр учбової 

літератури, 2016. – 294, [1] с. : іл., карти, схеми. – 

Бібліогр.: до кожної лекції. 

 

 

Актуальні проблеми професійної та технологічної 

освіти: досвід та перспективи [Текст] : матеріали 

Всеукраїнської студентської наукової конференції, (м. 

Умань, 31 травня 2017 року) / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: С. М. 

Ящук, С. І. Ткачук, Т. Н. Азізов [та ін.]. – Умань : 

Візаві, 2017. – 117, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: до 

кожної праці. 

 



 

Сучасні інформаційні технології в освіті і науці 

[Текст] : ІХ Всеукраїнська студентська наукова 

Інтернет-конференція 29-30 березня 2018 р. (збірник тез 

доповідей) / [редкол.: Жмуд О. В., Колмакова В. О., 

Паршуков С. В. ; рец.: Войтович І. С., Вакалюк Т. А. ; 

голов. ред. Медведєва М. О.] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 

2018. – 305, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: в тексті. 

    

 

 

Муковіз, О. П.  Основи організації дистанційного 

навчання у системі неперервної освіти [Текст] : 

[методичні рекомендації] / О. П. Муковіз ; [рец.: І. І. 

Осадченко, Г. В. Ткачук] ; МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 

2016. – 65, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. 

 

 

                                                                                                                                                               

 
 

 

Демченко, І. І.   Дидактичні та корекційно-розвивальні 

технології інклюзивної початкової школи [Текст] : 

збірник матеріалів для методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу / І. І. Демченко ; 

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

Умань : Жовтий О. О., 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – 

Бібліогр.: 130–134. 

 



Нетрадиційні форми уроків 

 
 

Творчі проекти на уроках трудового навчання 

[Текст] : обслуговуючі та технічні види праці 8-11 класи 

/ [упоряд.: Рак Л. М., Боринець Н. І.]. – К. : Шкільний 

світ, 2010. – 118, [2] c. : мал., табл. – (Біб-ка "Шкільного 

світу"). – Бібліогр.: в тексті. 

 

 

 

Богуш, А. М.   Мовленнєво-ігрова діяльність 

дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи 

[Текст] : навчально-методичний посібник / Алла 

Богуш, Надія Луцан ; МОН України. – К. : Слово, 

2008. – 251, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 230–237. 

 



Робота з особливими учнями 

 

Гудим, І. М.   Дидактичне забезпечення та 

організація уроків математики в початковій школі 

для сліпих дітей [Текст] : навч.-методичний посібник 

/ І. М. Гудим ; НАПН України, Ін-т спеціальної 

педагогіки. – К ; Чернівці : Букрек, 2017. – 87, [1] c. : 

іл., табл. – Бібліогр.: с. 87. 

 

 

 
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови 

[Текст] = Education of Persons with Special Needs: Ways of 

Development : наук-метод. збірник. Вип.12 / НАПН України, 

Ін-т спеціальної педагогіки ; [редкол.: В. В. Засенко (голов. 

ред.), А. А. Колупаєва (заст. голов. ред.), Т. П. Вісковатова 

[та ін.] ; [за ред.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєвої]. – К. : 

[Букрек], 2017. – 182, [1] с. : схеми. – Текст: укр., рос. та 

англ. мовами. – Бібліогр.: в кінці кожної статті. 

 

 



 

Вступ до абілітації та реабілітації дітей з 

обмеженнями життєдіяльності [Текст] : навчально-

методичний посібник / [Л. Б. Люндквіст, 

В. В. Бурлака, А. Г. Шевцов [та ін.] ; М-во праці та 

соціальної політики України, Ін-т корекційної 

педагогіки та психології національного педагогічного 

ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К. : Герб, 2007. – 

287, [1] c. : табл., рис. – Авт. зазначено на звороті тит 

арк. - Книга з дарчим написом редактора. 

 

  

"Обережно: дитина": В. О. Сухомлинський про 

важких дітей [Текст] : [тематичний збірник] 

/ [упоряд. Т. В. Філімонова ; за наук. ред. О. В. 

Сухомлинської]. – Луганськ : Держ. заклад 

"Луганський НУ імені Т. Шевченка", 2008. – 263, [1] 

с. – Бібліогр.: в тексте. 

                                                                                                                                                     

 

 

Іванова, Т. І.   Дислексія. Діагностика та корекційно-

відновлювальна робота з дітьми [Текст] / Тамара 

Іванова ; упоряд. Т. Шаповал. – К. : Шкільний світ, 

2017. – 107, [1] с. : табл. – (Серія "Б-ка "Шкільного 

світу"). 

                                                                                                                                                                           

 

 
 



 

 

Дмитренко, К. А.   Працюємо з "особливою" дитиною 

у "звичайній" школі [Текст] / К. А. Дмитренко, 

М. В. Коновалова, О. П. Семиволос. – Х. : Основа, 

2018. – 120, [1] с. : іл., табл. – (Нові формати освіти). – 

Бібліогр.: с. 120–121. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Робота з обдарованими дітьми 

Бухлова, Н. В.   Обдарована дитина. Психолого-

педагогічний супровід [Текст] : [матеріали для створення 

сприятливих умов для навчання, виховання, розвитку 

обдарованої дитини] / Н. В. Бухлова. – К. : Шкільний світ, 

2013. – 101, [2] с. : табл., іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – 

Бібліогр.: с. 78–80. 

 

             

 

 

 

Оцінювання знань учнів. Тестування 

 

Комп'ютерні тестові технології [Текст] : навчальний 

посібник / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; 

[уклад.: Т. В. Бондаренко, В. П. Стеценко, Н. М. 

Стеценко ; рец.: О. Б. Авраменко, І. С. Войтович]. – 

Умань : Візаві, 2017. – 167, [1] c. : рис. – Бібліогр.: c. 

165–167 та в тексті. 

 

  



Методика навчання 

 
                                                                                                                                                                      

 

Методика викладання іноземних мов в таблицях і 

схемах [Текст] : [методичний посібник] / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. Гембарук 

А. С.]. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 142, [1] с. : іл., 

табл. 

 

 

 

Теорія та методика валеологічної освіти дітей з/без 

особливих освітніх потреб [Текст] : навч.-методичний 

посібник / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [уклад.: Н. А. Пясецька, М. О. Шпильова ; рец.: 

І. І. Демченко, І. В. Бабій]. – Умань : Візаві, 2017. – 

137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134–137. 

 



 

Пустовіт, Г. П.   Позашкільна освіта і виховання: 

дидактичні основи методів навчально-виховної роботи 

[Текст] : монографія. Кн. 2 / Г. П. Пустовіт, 

Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 

271, [1] c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 267–271. 

 

 

 

Черкасов, В. Ф.   Теорія і методика музичної освіти 

[Текст] : навчальний посібник ; рек. МОН України як 

навч. посібник для студ. ВНЗ / Володимир 

Черкасов. – К. : Академія, 2016. – 239, [1] c. – 

(Альма-матер). – Зміст: Основи теорії і методики 

музичної освіти ; Становлення систем музичного 

виховання в Україні і світі ; Урок музики в сучасній 

загальноосвітній школі ; Музично-педагогічні 

технології, принципи і методи ; Методика 

викдадання уроків музики. – Бібліогр.: c. 239. 

 
 

 

Зайченко, І. В.   Педагогіка і методика навчання у 

вищій школі [Текст] : навчальний посібник 

/ І. В. Зайченко ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. – [2-ге вид., 

перероблене і допов.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 455, [1] 

c. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 383–397 та в кінці 

кожної теми. 

 

 

 



 

 

Методика викладання у вищій школі [Текст] : 

навчальний посібник : [рек. МОН України] 

/ О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, 

Г. І. Матукова ; МОН України. – К. : КНТ, 2017. – 

261 с. – Бібліогр.: с. 256–258 та в тексті.  

 

 

 

 

 

Методика преподавания русской литературы в 

школе [Текст] : учебное пособие / Министерство 

образования и науки Украины, Уманский ГПУ имени 

Павла Тычины ; [cост.: И. А. Аникина, Л. Ю. Риднева 

; рец.: Пархета Л. П., Полищук Л. Б.]. – Умань : 

Визави, 2017. – 171, [1] c. – Библиогр.: с. 171 и после 

каждой темы. 

 

 

 

 

 

Спеціальна методика навчання елементарних 

математичних уявлень дошкільників з 

особливими освітніми потребами [Текст] : навч.-

метод. посібник для студ. пед. вузів / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад.: І. Ю. 

Підлипняк, Г. М. Чирва ; [рец.: І. І. Демченко, Л. В. 

Іщенко, Л. І. Прохоренко]. – Умань : Візаві, 2017. – 

168, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 164–168. 

 

 

 



 

 

Методика навчання освітньої галузі 

"Природознавство" [Текст] : курс лекцій / [уклад. 

Т. Я. Грітченко ; рец.: О. А. Комар, А. М. Мартін]. – 

Умань : Візаві, 2016. – 162, [1] c. : рис., табл. – Назва 

палітурки: "Методика викладання освітньої галузі 

"Природознавство". – Бібліогр.: с. 160–162. 

 

 

Токмань, Г. Л.   Методика навчання української 

літератури в середній школі [Текст] : підручник : 

[затв. МОНмолодьспорту України] / Г. Л. Токмань. – 

К. : Академія, 2013. – 308, [2] c. – (Альма-матер). – 

Зміст: Загальні основи методики навчання української 

літератури в середній школі ; Організування навчання 

української літератури ; Шкільний аналіз художнього 

твору ; Вивчення літературознавчого матеріалу ; 

Методика розвитку мовлення. – Бібліогр.: с. 304–308. 

 

 

Горохівський, П. І.   Теорія та методика навчання 

історії [Текст] : курс лекцій : [навч. посібник для 

студ. денної та заочної форми навчання : у 3-х ч.] 

/ П. І. Горохівський ; [рец.: Т. В. Ладиченко, В. В. 

Сокирська]. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 

612, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 610–612 та в тексті. 

 

 



 

Дякуємо за увагу! 

Запрошуємо до нашої книгозбірні! 

 

 

 

 

                
Підготував: відділ комплектування та 

наукової обробки літератури 


