
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ГРУДЕНЬ 2018) 

 
Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі : як 

створити освітню систему 21-го століття / 

Переклала з англ. Ганна Лелів. – Львів : Літопис, 

2018. – 296 с. 

 У цій актуальній, новаторській книжці один із 

найдосвідченіших педагогів у світі, керівник програми 

PISA Андреас Шлейхер, наводить переконливі дані 

про сучасні тенденції в освіті, аналізує причини успіху 

найбільш ефективних освітніх систем, які вивели 

країни з занепаду на перші місця у світі, й дає поради, 

як здійснювати освітні реформи. Видання адресоване 

широкому колу читачів. 

 

Особистісно орієнтовані технології національно-

патріотичного виховання учнівської молоді в 

громадських об’єднаннях : метод. посіб.                           

[Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко,            

О. В. Пащенко, Л. М. Сокол, Н. В. Харченко; наук. 

ред. Т. К. Окушко]. – К. – Кропивницький: Імекс-

ЛТД, 2018. – 198 с.  

У змісті посібника висвітлено зміст, форми, 

методи національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді в громадських об’єднаннях. 

Представлено авторський підхід щодо впровадження 

особистісно орієнтованих технологій національно-

патріотичного виховання учнівської молоді в 

громадських об’єднаннях різного спрямування.  

Видання адресовано координаторам, лідерам громадських об’єднань, 

науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам педагогічних 

вищих освітніх закладів,  педагогам-практикам, фахівцям соціальної роботи.  

Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/711696/2/3_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf 

 

Формування мистецьких уподобань учнів основної 

і старшої школи на уроках мистецтва та в 

позаурочний час : монографія /  О. А. Комаровська, 

Н. Є. Миропольська,  І. В. Руденко, С. А. Ничкало, 

І. С. Денисюк ; за ред. Н. Є. Миропольської,                 

О. А. Комаровської. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 

2018. – 144 с. 

У монографії розглянуто поняття мистецьких 

уподобань, запропоновано методику формування 

мистецьких уподобань підлітків та старшокласників у 

сфері різних видів мистецтва та в мистецтві загалом; 

подано рекомендації для вчителя стосовно роботи з 

учнями на уроках мистецтва та в позаурочний час. 

http://lib.iitta.gov.ua/711696/2/3_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/711696/2/3_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf


Поряд і разом : соціалізуємо старшого 

дошкільника : навчально-методичний посібник /  

С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко,                              

В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська,                  

Н. Шкляр ; за заг. ред. Н. Гавриш. – 

Кропивницький : Імекс-ЛТД,  2018. – 252 с. 
Навчально-методичний посібник підготовлений 

колективом співробітників лабораторії дошкільної 

освіти і виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України за результатами лонгітюдного 

дослідження, яке охопило різні регіони України. 

Видання містить коротке теоретичне обґрунтування 

моделі соціалізуючого освітнього процесу, 

спрямованого на формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників та збагачення їх соціального досвіду. У посібнику 

представлено оригінальні практичні напрацювання педагогів базових 

дошкільних закладів, що брали участь в експериментальній складовій 

проведеного дослідження.  

Представлені матеріали можуть бути корисними для вихователів 

дошкільних закладів, центрів розвитку дітей, студентів педагогічних вишів. 

Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/711896/1/2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%

20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf 

 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень : олімпіадні 

змагання 2018 : у цифрах і коментарях /                   

укл. І. В. Удовиченко, О. В. Каленик. – Суми : 

НВВ СОІППО, 2018.  –  52 с. 

 В інформаційно-аналітичному бюлетені подано 

аналіз участі учнів закладів загальної середньої освіти 

Сумської області в обласному та Всеукраїнському 

етапах учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2017–2018 навчальному році. Запропоновані 

матеріали розраховані на широке коло читачів.  

Збірник адресований методистам 

рай(міськ)відділів освіти, заступникам директорів з 

навчально-виховної роботи, вчителям-предметникам, 

класним керівникам закладів загальної середньої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/711896/1/2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/711896/1/2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf


Формування ключових компетентностей учнів на 

уроках української мови та літератури в умовах 

Нової української школи : збірник методичних 

матеріалів за результатами роботи творчої групи / 

укл. Л. М. Шерстюк. – Суми : НВВ СОІППО,  

2019. – 84 с. 

У збірнику методичних матеріалів узагальнено 

набутки членів обласної творчої групи, що працювала 

над проблемою формування ключових (зокрема 

когнітивно-комунікативної) компетентностей учнів 

на уроках української мови та літератури в умовах 

Нової української школи: теоретичний матеріал щодо 

означеної проблеми та конспекти сучасних 

особистісно зорієнтованих уроків української мови та 

літератури. Пропоновані матеріали сприятимуть творчому пошукові вчителів, 

урізноманітненню методики проведення сучасного уроку. 

Для вчителів-словесників, керівників методичних об’єднань, студентів 

філологічних закладів вищої освіти. 

 

Інтерактивні прийоми навчання на уроках 

«Захисту Вітчизни» : збірник дидактично-

методичних матеріалів за результатами роботи 

обласної творчої групи / укл. Н. М. Сукачова. – 

Суми : НВВ  СОІППО, 2018. – 92 с.  
 У збірнику дидактично-методичних матеріалів 

узагальнено досвід роботи членів обласної творчої 

групи, що працювала над проблемою дидактично-

методичного забезпечення викладання предмета 

«Захист Вітчизни». Пропоновані матеріали 

сприятимуть запровадженню компетентнісного 

підходу у проведенні сучасного уроку та творчому 

пошукові вчителів. 

 Для вчителів, керівників методичних об’єднань, 

студентів закладів вищої освіти. 

 


