Інформаційний бюлетень
нових надходжень до книгозбірні
читального залу педагогічного факультету
за I квартал 2018 року
Бюлетень інформує про нові друковані видання, що надійшли до
фонду читального залу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка в I кварталі 2018 року.
Подано бібліографічний опис нових видань із анотаціями (мовою видання),
які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.
1. Від

творчого

педагога

до

творчої

дитини:

гармонія

партнерської взаємодії педагога з дитиною : зб. матер. Всеукр. наук.практ. конф. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії
та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янецьПодільської міської ради ; [відп. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам'янецьПодільський : Друк-Сервіс, 2017. – 220 с.
У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науководослідної

та

пошукової

діяльності

науковців,

викладачів

вищих

навчальних закладів, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів
дошкільних

навчальних

спеціалізованих
проблеми

закладів,

навчальних

розвитку

творчої

закладів.

учителів
Автори

особливості

дітей

загальноосвітніх
статей

та

досліджують

дошкільного

віку,

інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну
підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність
дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці,
психологічний супровід становлення особистості дитини.
2. Гук Н. Євромайдан (звичайні герої) / Наталя Гук. – Київ :
Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 144 с.
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Це збірка розповідей про звичайних і водночас неймовірних людей,
які створили революцію 2013–2014 років. Тут усього потрошку: долання
меж і страхів, шалена любов до Батьківщини, рішучість діяти, бажання
залишити нащадкам єдину та квітучу Україну, переосмислення буття й
відкриття нового себе, сміливість відстоювати свободу, перемога над
байдужістю, буденні дива. Але основа всіх подій єдина – прагнення
змінити світ на краще та віра, яка не знає слова «неможливо».
3. Збірник

наукових

праць

молодих

вчених

Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка /
[редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський :
К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2017. – Вип. 8. – 144 с.
У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних
працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на
науковій

конференції

молодих

вчених

Кам'янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка.
Адресується науковцям, учителям і студентам.
4. Історико-культурні,

географічні

та

економічні

аспекти

розвитку туризму на Хмельниччині : колективна монографія / [кол.
авт.: Л. В. Баженов, С. Е. Баженова, В. Б. Буторіна та ін. ; редкол.:
А. С. Копилов (гол. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : К-ПНУ
ім. І. Огієнко, 2017. – 168 с.
В монографії розглядаються питання оновлення старих та створення
нових туристичних маршрутів, окремі аспекти методології і методики
складання текстів оглядових екскурсій, роль та значення культурнодозвіллєвої сфери туризму, орографічні рекреаційні ресурси, а також
підвищення конкурентоспроможності туризму на Хмельниччині.
Розглянуто також історичну ретроспективу розвитку туризму та
місце туризму в контексті соціокультурної парадигми.
Для потреб науковців, спеціалістів туристичної галузі, краєзнавців,
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освітян, студентів і всіх тих, хто цікавиться і опікується сферою туризму.
5. Коваленко Н. Д.
обряди :

навч.-метод.

Етнолінгвістика. Традиційні

календарні

посіб. /

Кам'янець-

Н. Д. Коваленко. –

Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – 116 с.
У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки
рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний
компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни
«Етнолінгвістика». Запропоновано тематику наукових індивідуальних
досліджень, матеріалом для яких можуть слугувати подані у посібнику
транскрибовані тексти народного мовлення про зимові, весняні, літньоосінні традиційні обряди, записані від носіїв говірок південно-західного
наріччя.
Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої
освіти, усіх, хто цікавиться народними обрядами та звичаями.
6. Кучинська І. О. Становлення і розвиток ідей громадянського
виховання у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – 30ті роки ХХ століття) : монографія / І. О. Кучинська ; М-во освіти і
науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янецьПодільський : Зволейко Д. Г., 2017. – 291 с.
У

монографії

висвітлено

й

проаналізовано

виникнення

ідеї

громадянського виховання в Україні у другій половині XIX століття;
осмислення етапності розвитку ідей громадянського виховання в Україні у
1900–1916 рр.; простеження динаміки розвитку ідей громадянського
виховання в Україні у 1917–1920 рр.; трансформаційна інтерпретація ідей
громадянського виховання в Україні у 1921–1933 рр. Актуалізовано досвід
виховання громадянськості дітей та молоді у проекції на сучасні завдання
громадянського виховання.
Монографія може бути використана науковими працівниками,
педагогами, вчителями, вихователями, студентами.
7. Пальшкова І. О.

Педагогіка:

професійно-педагогічна
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культура вчителя : навч. посіб. / І. О. Пальшкова. – Київ : Слово,
2011. – 192 с.
У навчальному посібнику представлено теоретичний і практичний
матеріал формування професійно-педагогічної культури в майбутніх
учителів початкових класів на основі практико-орієнтованого підходу.
Призначений для студентів факультету початкового навчання вищих
педагогічних закладів освіти.
8. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових
праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол.
ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. І. Огієнка,

Ін-т

педагогіки

НАПН

України. –

Кам'янець-

Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2017. – Вип. 23 (2–2017), ч. 1. – 284 с.
У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні
проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої,
основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр
наукових розробок українських і закордонних дослідників.
Збірник

наукових

праць

адресовано

науковцям,

педагогам,

докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним
станом розвитку педагогічної науки.
9. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових
праць / [редкол.: О. М. Топузов, Л. Д. Березівська, В. М. Лабунець (гол.
ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т
ім. І. Огієнка,

Ін-т

педагогіки

НАПН

України. –

Кам'янець-

Подільський : [Д. Г. Зволейко], 2017. – Вип. 23 (2–2017), ч. 2. – 312 с.
Наукове видання висвітлює найбільш актуальні проблеми сучасної
педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової
школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок
українських і закордонних дослідників.
Адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам,
студентам,

усім

тим,

хто

цікавиться

сучасним

станом

розвитку
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педагогічної науки.
10. Тарасюк Г.

Микита

Годованець:

художньо-епістолярний

аспект біографії : [відкрита лекція] / Галина Тарасюк. – Кам'янецьПодільський : Друкарня Рута, 2017. – 54 с.
У руслі традицій провідних європейських університетів до річниці
заснування вишу у Кам’янець-Подільському запроваджено читання
відкритих лекцій про подвижників українського державотворення, чиє
життя було пов’язане з Кам’янцем-Подільським, зокрема й університетом.
Лекція Галини Тарасюк присвячена не лише кам’янецькому періоду
в житті талановитого байкаря, а і його особистій причетності до «дня
народження університету». У спеціально випущеній газеті «Свято
Поділля»,

приуроченій

урочистому

відкриттю

закладу,

поряд

із

публікаціями першого ректора професора Івана Огієнка, був надрукований
вірш Микити Годованця «Народу рідному – усе!»
11. Чабайовська М. І. Я люблю Україну : інтегрований посібникзошит для учнів 2 класу / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко,
В. В. Синільник. – Тернопіль : Астон, 2016. – 108 с.
Інтегрований посібник-зошит призначений для вивчення курсу
українознавства за вибором «Я люблю Україну».
Тут подано матеріали для ознайомлення молодших школярів із
Україною як державою, сторінками історії і сьогодення, традиціями і
звичаями, культурою українського народу та її особливостями в різних
регіонах,

усною

народною

творчістю,

національним

мовленнєвим

етикетом.
Для учнів другого класу, батьків.
12. Чабайовська М. І. Я люблю Україну : інтегрований посібникзошит для учнів 3 класу / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко,
В. В. Синільник. – Тернопіль : Астон, 2017. – 112 с.
У посібнику розповідається про нашу Батьківщину – Україну, її
історію і сьогодення, природу, особливості матеріальної та духовної
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культури.
Для учнів третього класу, вчителів, батьків.
13. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 2 клас : метод. посіб. для
вчителя / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. –
Тернопіль : Астон, 2016. – 140 с.
У посібнику подано методичні рекомендації щодо проведення уроків
українознавства «Я люблю Україну» в 2 класі, завдання з відповідями та
додаткові матеріали, які доповнюють зміст навчання.
Для вчителів початкових класів, студентів вищих педагогічних
навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.
14. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 3 клас : метод. посіб. для
вчителя / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. –
Тернопіль : Астон, 2017. – 152 с.
У методичному посібнику подано додатковий матеріал та методичні
рекомендації щодо проведення уроків з курсу українознавства «Я люблю
Україну» в 3 класі.
Для вчителів початкових класів, студентів вищих педагогічних
навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.
Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету
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