Гаврилюк, С. М.
Театр для дітей [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН
України як навч. посібник для студ. ВНЗ / С. М.
Гаврилюк ; [рец. А. М. Богуш, І. П. Рогальська, С. С.
Попиченко] ; МОН України. – 2-ге вид. допов. – Умань :
Візаві : Сочінський, 2011. – 167, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с.
161–163.

У посібнику розкрито вплив театралізованої діяльності на
художньо-творчий
розвиток
особистості.
Уміщено
програму
театралізованої діяльності, конспекти занять по ознайомленню дітей з
театром, казки для показу вистави в дитячому театрі, рухливі ігри за
мотивами казок. Для ознайомлення дітей зі спеціальною театральною
термінологією створено «Театральний словник».
Навчальний посібник розраховано на студентів вищих
навчальних закладів, педагогічних коледжів, фахівців навчальновиховних комплексів. Прислужиться студентам факультету дошкільної
освіти для засвоєння курсу «Педагогічна творчість».

Малюнок на бересті [Текст] : метод. рек. для
самостійного вивч. курсу з народних ремесел та промислів
/ МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т
природничо-математичної та технолог. освіти, Технологопедагогічний факультет, Кафедра технологічної освіти ;
[розробник Крутченко Л. В. ; рец. Поліщук О. В., Дубова Н.
В.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 88 с. : іл., табл.

Музична діяльність майбутнього першокласника [Текст] :
методичний аспект : [методичний посібник] / [упоряд. Н. В.
Андренко, І. М. Сорокопуд, А. М. Щербак]. – Х. : Ранок, 2012. –
139, [5] c. : табл., схеми. – (Впевнений старт). – Зміст: Структура
музичної діяльності ; Перспективне планування навчально-виховної
роботи ; Практичний матеріал з музичного виховання ; Словник
музичних термінів та емоційно-образних визначень музики. –
Бібліогр.: с. 138–139 та в тексті.

Поліщук, О. В.
Декоративне мистецтво Черкащини в образотворчій
діяльності дітей [Текст] : навч.-методичний посібник
/ О. В. Поліщук ; [рец. І. П. Рогальська, О. Я.
Музика]. – Вид. 2-ге. – Умань : Жовтий О. О., 2013. –
93, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 92–93.

Навчально-методичний посібник вміщує основні відомості
про історію виникнення та особливості зразків народного
декоративного мистецтва Черкащини, а також про метафори-символи
окремих елементів декоративних візерунків.
Подані матеріали стануть у нагоді для широкого кола читачів:
викладачів, вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів
шкіл, керівників гуртків образотворчої діяльності, студентів, учнів,
батьків та шанувальників національних традицій українського
народу.
Кожен читач зрозуміє, побачить та реалізує запропонований
матеріал по своєму, що дасть змогу повною мірою реалізувати власні
творчі задуми.

Режисура шкільних свят [Текст] / [упоряд. М.
Голубенко, О. Шатохіна ; редрада: М. Голубенко,
А. Дьоміна, М. Мосієнко [та ін.]. – К. : Шкільний
світ, 2009. – 125, [2] с. : табл. – (Б-ка "Шкільного
світу").
–
Режим
доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/423535.pdf.
–
Бібліогр.: с. 120 –126.

Старі казки говорять з нами [Текст] : українські
народні казки / упорядкування та малюнки
Бондарчука П. Ф. – Донецьк : Донбас, 2007. – 206, [2]
с. : іл.

Крутенко, Н. Г.
Розповіді про кераміку [Текст] / Наталія Крутенко. – К. :
Либідь, 2002. – 240, [12] с., [6] арк. вкл. іл. : табл. –
Бібліогр.: с. 237–240.

Автор книжки — мистецтвознавець і художницякерамістка — розповідає про захопливий світ кераміки та її
значення в житті людей. Окремі розділи присвячуються
українському гончарству, минулому світової і вітчизняної
кераміки, історії фарфору. Подаються систематизовані
рекомендації щодо практичного опанування керамічного
мистецтва.
Для учнів художніх шкіл, училищ, усіх, хто цікавиться
історією культури й мистецтва.

Котляр, В. П.
Основи художнього виховання дітей [Текст] : навч. посібник
: рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ
/ Володимир Котляр ; МОН України, Бердянський держ. пед.
ун-т. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 222, [1] c. : іл, табл. –
Бібліогр. в тексті.

В навчальному посібнику, адресованому студентам вищих
педагогічних навчальних закладів, фахівцям дошкільних освітніх
закладів, розглядаються естетичні, психолого-педагогічні й методичні
питання, присвячені особливостям художнього виховання дітей в
умовах початкового їх залучення до образотворчої діяльності.

Чуб, Н. В.
Ігри упродовж дня. Вправи на розвиток у дошкільникв
пам'яті, уваги, мислення, уяви дитини [Текст] : навчальнометодичний посіб. / Н. В. Чуб ; МОН України. – Х. : Веста,
2007. – 176 с. : іл. – Режим доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/415621.pdf.

Із чого складається день малюка? Із вживання їжі, відпочинку,
занять, розмов з однолітками і дорослими, прогулянок… Але
основною діяльністю дитини дошкільного віку залишається гра. І
саме грою доцільно заповнити весь день малюка, бо, граючись, він
всебічно розвивається, пізнаючи весь світ і себе в цьому світі.
Посібник містить добірку різноманітних цікавих ігор, в які
можна гратися з дитиною впродовж дня: на заняттях, прогулянках,
під час відпочинку тощо.
Для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків
дітей дошкільною віку.

Українські класики - дітям [Текст] : позакласне читання в
початковій та середній школі / упоряд. Г. Ю. Рогінська. – Х. :
Ранок, 2011. – 320 с. : портрет.

До книги увійшли найкращі твори провідних майстрів української
поезії і прози, що складають скарбницю дитячої літератури.
Ця книжка буде корисною для вчителів і учнів під час підготовки до
уроків позакласного читання.
Книжка полегшить роботу батьків — не треба кожного разу шукати
нову книгу. Достатньо придбати саме цю збірку, бо в ній зібрано всі
необхідні твори для позакласного читання.

Вербицька, З. В.
Витинанки [Текст] : уроки і заняття гуртка з
образотворчого мистецтва / Вербицька Зоя,
Калашник Наталія ; вірші Наталії Калашник. –
Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. –
111, [1] с. : іл.

Красоткіна, Н. Г.
Ми діти твої, Україно [Текст] : розробки бесід з
дітьми, тематичні казки та сценарії виховних заходів
/ Надія Красоткіна. – К. : Початкова школа, 2001. –
159, [1] с. : іл., ноти. – (Б-чка журн."Початкова
школа").

Ковальчук, Т. П.
Художня обробка паперу [Текст] : наочно-методичний
посібник. Курс 1 / Т. П. Ковальчук. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2010. – 23, [1] c., [1-64] с. окр. паг. : іл., табл. – Зміст:
Витинанки ; Силуети ; Аплікація ; Колаж. – Бібліогр.: с. 23.

У наочно-методичному посібнику розкривається зміст основних
видів художньої обробки паперу, технології створення ужиткових виробів за
чинною програмою з даної дисципліни. Завдання подано відповідно до
кредитно-модульної системи художнього навчання з основ роботи з
папером. Теми та завдання проілюстровано навчально-творчими роботами,
які
виконані
студентами
художньо-графічного
факультету
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.
Ушинського.
У додатку подано взірці для креативної діяльності, на основі яких
студенти зможуть засвоїти грамоту художньої обробки паперу.
Посібник адресовано студентам педагогічних закладів освіти, а
також вчителям різних типів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій
художнього спрямування, керівникам позашкільних дитячих художніх
закладів.

Мельник, В. М.
Мистецтво витинанки та аплікації [Образотворчий
матеріал] : навчальний посібник : рек МОН України
/ В. М. Мельник. – Тернопіль : Навчальна книга : Богдан,
2006. – 221, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 223.

Навчальний посібник “Мистецтво витинанки та аплікації”
адресовано студентам художньо-педагогічних та художньо-графічних
факультетів вищих навчальних закладів, учням і вчителям загальноосвітніх
шкіл, ліцеїв, гімназій художнього спрямування, керівникам позашкільних
дитячих гуртків і студій поглибленого вивчення мистецтва витинанки та
аплікації.
До посібника увійшли твори народних майстрів Тернопілля та інших
областей України, відомих художників минулого і наших сучасників, які
працювали у цьому виді національного мистецтва; навчальні роботи з
витинанки та аплікації студентів Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, а також твори автора.
Мета посібника — заохотити усіх бажаючих до творчості, до пошуків
нових форм і технік, до вивчення українського народного мистецтва та
збереження його традицій.

Гибсон, Р.
Обучающие игры [Текст] : [чтение и счет для детей
младшего возраста] : [рек. МО РФ в качестве учебного
пособия для дополнительного образования] / Р. Гибсон ;
ред. П. Бортон ; пер. c англ. А. М. Голова ; худож. С.
Абель [и др.]. – М. : РОСМЭН, 1997. – 63, [2] c. : цв.
ил. – (Делай и грай / ред. Р. Джи и Дж. Тайлер ; кн. 3.). –
Содержание: Игры, обучающие чтению ; Игры с
числами.

Черемшук, М. Л.
Сорочинський ярмарок [Текст] : для дітей
середнього шк. віку / М. Л. Черемшук. – К. :
Агенство по розповсюдженню друку, 2015. –
125, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

У книзі описана історія і розвиток подій на Сорочинському
ярмарку. Доступною мовою викладено основні заходи, які там
відбувалися.
Увагу читачів обов'язково привернуть яскраві малюнки, на яких
зображено дійство всім відомого ярмарку. Висвітлено традиції і
ремесла, представлено народні пісні, що виконувались під час його
проведення.
Видання є спробою зберегти й відродити багаті народної
традиції Сорочинського ярмарку, який став улюбленим та широко
відомим не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Він - символ
популяризації вітчизняної культури.

Резьба по дереву [Текст] : [справочное пособие
по художественной и домовой резьбе,
выжиганию по дереву своими руками] / [сост. А.
С. Лихонин]. – Нижний Новгород : Времена,
2000. – 220, [4] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с.
223.

Кулинич, Н. В.
Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят [Текст] :
вірші, пісні, фольклорний матеріал, розробки
творчих занять, методичні поради / Н. В. Кулинич,
Л. В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 271, [1] с. : іл.,
ноти.

Пономаренко, М. А.
Жили-були дві жаби, або Цікаві пригоди Квапеті та
Квамиті [Текст] : казки для дошк. та мол. шк. віку / Марія
Пономаренко. – К. : Лелека, 2003. – 30, [2] c. : іл.

Лелія [Текст] : Казки та оповідання для дітей / упоряд. та
авт. передмови, коментар, приміт. Л. В. Ушкалов. – Х. :
Основа, 2005. – 200 с. : іл.

Книгу склали казки та пов’язані з жанром казки оповідання
українських письменників-класиків: П Куліша «Півпівника», Марка
Вовчка «Дев’ять братів і десята сестриця Галя», Лесі Українки «Лелія»,
М. Коцюбинського «Хо», І. Франка «Фарбований Лис», Панаса
Мирного «Казка про Правду та Кривду», Олени Пчілки «Про дідову та
бабину дочку» й інші. Різні за тематикою та змістом, ці твори
спираються на фольклорну традицію і відбивають у собі кореневі
особливості української народної свідомості.

