
Інформація про тематичний план навчально-методичних видань 

науково-педагогічних працівників 

факультету педагогічної та соціальної освіти 

на  2021-2022 н.р. 

 
№ 

з/п 

Назва видання Дисципліна, яка 

забезпечується 

ПІБ викладача 

(автора) 

Вид навчально-

методичного 

видання 

1 «Управління освітнім 

процесом» 

«Управління 

освітнім процесом» 

професор 

Атаманчук Ю.М. 

Навчальний 

посібник 

ІІ семестр 2021-

2022. 

2. «Розвиток мовлення 

дітей старшого 

дошкільного віку у 

художньо-мовленнєвій 

діяльності» (для 

дистанційного навчання 

з вивчення дисципліни 

«Дошкільна 

лінгводидактика» 

 

«Дошкільна 

лінгводидактика» 

професор 

Трифонова О.С. 

старший викладач  

Тесленко С.О. 

 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2021-

2022. 

 

3 

«Соціалізація 

особистості: курс 

лекцій» (для змішаного 

навчання) 
 

«Соціалізація 

особистості» 

професор 

І.П. Рогальська-

Яблонська 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2021-

2022. 

4 «Теорія і методика 

музичного виховання» 

за дистанційною 

формою навчання 

«Теорія і методика 

музичного 

виховання» 

доцент 

Лісовська Т.А. 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2021-

2022. 

5 «Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

дітей дошкільного віку» 

«Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних 

уявлень дітей 

дошкільного віку» 

старший викладач  

Курчатова А.В. 

Методичні 

рекомендації 

ІІ семестр 2021-

2022. 

6 «Сучасний урок в 

початковій школі- урок-

казка (для самостійної 

роботи студентів в 

умовах дистанційного 

навчання) 

 

Педагогіка 

(дидактика 

початкової школи) 

 

Якименко С.І. Навчальний 

посібник 

Грудень 2021 рік 

7 «Методичне портфоліо 

майбутнього управлінця 

(в картках) в умовах 

дистанційного 

навчання» 

 

Управління 

методичною 

роботою ЗЗСО 

Якименко С.І. Навчально-

методичний 

посібник 

Листопад 2021 рік 



8 «Електронно-

методичний кейс 

майбутнього вчителя 

початкових класів» 

Педагогіка(методика 

виховної роботи у 

початковій школі) 

Якименко С.І. 

 

Навчально-

методичний 

посібник 

Червень 2022 рік 

9 «Педагогічна спадщина 

та громадсько-

просвітницька 

діяльність А. М. 

Топорова (1915-

1984рр.)» 

Педагогіка (загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки) 

Якименко С.І., 

Кущова Т.О. 

 

Монографія 

Грудень 2021 рік 

10 «Українська мова». Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Білявська Т.М. Навчально-

методичний 

посібник 

Січень 2022 р. 

11 «Методика навчання 

мистецької освітньої 

галузі» 

Образотворче 

мистецтво 

Паршук С.М. Навчально-

методичний 

посібник 

Червень 2022 рік 

12 « Теорія та методика 

навчання мистецької 

освітньої галузі»             

(музичне мистецтво) для 

дистанційного та 

змішаного навчання» 

Музичне мистецтво Філімонова Т.В. Навчально-

методичний 

посібник 

Червень 2022 рік 

13 «Актуальні проблеми 

педагогіки початкової 

освіти» 

Педагогіка Тимченко А.А. Навчальний 

посібник 

Травень 2022 рік 

 

14 «Самостійна робота 

студентів з педагогічних 

дисциплін при 

дистанційному та 

змішаному навчанні» 

Загальна педагогіка Бреславська Г.Б Навчально-

методичний 

посібник 

Червень 2022 рік 

 

15 «Моделювання та 

конструювання у 

математичній підготовці 

майбутніх фахівців 

початкової освіти» 

Методика навчання 

математики 

 

Зубарова Н.В. Методичний 

посібник 

Січень 2022 р. 

16 Методичні рекомендації 

для студентів ЗВО для 

змішаної форми 

навчання «Менеджмент 

здоров’я» 

Менеджмент 

здоров’я 
Лісенчук Г.А. 

Методичні 

рекомендації 

травень 2022 р. 

17 Підготовка навчально-

методичного посібника 

«Кульова стрільба з 

методикою навчання» 

Кульова стрільба з 

методикою навчання 
Лелека В.М. 

Навчально-

методичний 

посібник червень 

2022 р. 

18 Методичні рекомендації 

для змішаної форми 

навчання з дисципліни  

«Методи відновлення 

працездатності» 

Методи відновлення 

працездатності у 

фізичній культурі і 

спорті 

Славітяк О.С. 

Методичні 

рекомендації 

червень 2022 р. 



19 Методичні рекомендації 

для змішаної форми 

навчання з дисципліни  

«Методика туристко-

краєзначої роботи в 

школі» 

Методика туристко-

краєзначої роботи в 

школі 

Войчун О.В. 

Методичні 

рекомендації 

червень 2022 р. 

20 Методичні рекомендації 

для змішаної форми 

навчання з дисципліни 

«Олімпійська освіта і 

управління сферою 

фізичної культури і 

спорту в Україні» 

Олімпійська освіта і 

управління сферою 

фізичної культури і 

спорту в Україні 

Молотильнікова 

В.С. 

Методичні 

рекомендації 

травень 2022 р. 

21 Методичні рекомендації 

до дисципліни 

«Оздоровчі технології» 

(спортивні ігри) 

Оздоровчі технології Семерджян М.Г. 

Методичні 

рекомендації 

червень 2022 р. 

22 Методичні рекомендації 

до дисципліни «Фітнес 

та його різновиди» 

(для змішаної та 

дистанційної форми 

навчання) 

Танцювальний 

фітнес 
Ковальова Н.В. 

Методичні 

рекомендації 

червень 2022 р. 

23 Методичні рекомендації 

до дисципліни 

«Спортивні ігри та 

методика викладання» 

(волейбол) 

Спортивні ігри та 

методика 

викладання 

Казаков Д.О. 

Методичні 

рекомендації 

травень 2022 р. 

24 Методичні рекомендації 

до дисципліни 

«Спортивні ігри та 

методика викладання» 

(баскетбол) 

Спортивні ігри та 

методика 

викладання 

Бичков О.Ю. 

Методичні 

рекомендації 

травень 2022 р. 

25 Психологічна 

експертиза освіти. 

1.Технології 

соціальної 

експертизи 

2.Юридична 

психологія 

доцент 

Яблонський А.І. 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2022р. 

26 Психологія 

професійного 

вигорання. 

Психологія 

професійного 

вигорання 

доцент 

Михальченко Н.В. 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2022р. 

27 Педагогічна творчість. 

Організація самостійної 

роботи студентів в 

умовах змішаного 

навчання. 

Педагогічна 

творчість 

доцент 

Олексюк О.Є. 

Навчально-

методичний 

посібник 

ІІ семестр 2022р. 

28 Практикум з 

дослідження 

індивідуально-

типологічних 

особливостей 

«Психологія 

диференціальна» 

доцент 

Бабаян Ю.О. 

Навчально-

методичний 

посібник 

для дистанційного 

навчання 



особистості ІІ семестр 2022р. 

29 Розробка навчально-

методичних матеріалів 

для змішаної форми 

навчання (методичні 

рекомендації з курсу) 

Основи дефектології 

та логопедії 

доц. Шапочка 

К.А. 

Методичні 

рекомендації 

ІІ семестр 2022р. 

 

26.10.2021 р. 

Декан факультету                                                                 Т.М.Степанова 

 


