
Шановні читачи! Вашій увазі ми представляємо видання педагогічної 

бібліографії, що містить опис педагогічної друкованої продукції. Ця  

виставка буде в нагоді всім науковцям, аспірантам, студентам, всім, хто 

вивчає проблеми педагогічної освіти в світі сучасних  технологій. 

Пропонуємо ознайомитись з цими виданнями, які знаходяться у 

читальній залі інформаційно-бібліографічного відділу нашої бібліотеки. 

 
 

Сучасні технології в освіті: Реком. бібліогр. 

покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН 

України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 

уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна; наук. 

консультатнт і автор вступ. ст. І. Г. Ермаков ; 

передмова Л. О. Пономаренко; наук. ред. Т. Ф. 

Бушкіна; бібліогр. ред. Є. К. Бабич; відп. за вип. Л. 

О. Пономаренко. – К., 2005. – 308 с. 

 

  Рекомендаційний бібліографічний покажчик 

складається з 2-х частин. Перша частина  містить 

документи щодо сучасних технологій навчання, які 

застосовуються, починаючи із середньої школи і 

закінчуючи вищою ланкою освіти. Матеріал згруповано у 8 основних 

розділах. Це книги, монографії, навчальні посібнки, статті з наукових 

збірників і періодичних видань, що були опубліковані і надійшли до фондів 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2002-2005 рр.. Глосарій 

покажчика містить найпоширеніші визначення сучасних технологій 

навчання. Покажчик адресований учителям, викладачам вищих навчальних 

закладів, працівникам бібліотек освітянської галузі, всім, кого цікавить 

питання сучасних технологій навчання. 

 

Частина ІІ представляє сучасні виховні технології, перелік яких 

розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей та специфіки 

діяльності різних напрямків системи виховання особистості. Мета покажчика 

– довести до відома користувачів освітянської галузі інформацію про 

документи, які висвітлюють сутність та психолого-педагогічні умови 

застосування новітніх технологій у громадянському, морально-етичному, 

естетичному,  родинному вихованні; висвітлюють процес формування 

творчої особистості. Окреми розділи представляють матеріали про вітчизняні 

авторські виховні системи та зарубіжні виховні технології. Матеріал 

згруповано у 18 розділах. Бібліографічне видання містить додаток – 

термінологічний словник сучасних технологій виховання. 
 



 

Вища освіта України в умовах трансформації 

суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 

1991–2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

АПН України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Л. 

О. Пономаренко, І. П. Моісєєва, Л. І. Нуколюк, О. С. 

Микитенко. – К., 2008. – 488 с. 

 

Покажчик, який складається з 9 розділів, 

присвячений формуванню національної системи 

вищої освіти України 1991-2006 рр., становлення і 

розвиток якої пов'язаний із трансформаційними 

процесами. У виданні представлено документи 

щодо концептуальних засад та основних напрямків модернізації вищої 

школи, застосування сучасних інноваційних технологій; організація 

кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її 

інформаційно-програмного забезпечення. Покажчик для науковців, 

докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ, студентів. 

 

 

Другий випуск бібліографічного покажчика 

присвячено питанням подальшого формування 

національної системи вищої освіти суверенної України 

впродовж 2007–2011 рр., становлення і розвиток якої 

пов'язаний із трансформаційними процесами, що 

відбувалися в ці роки. У виданні представлено 

нормативно-правову базу, документи щодо 

концептуальних засад та основних напрямків 

модернізації вищої школи. 
 

 

 

 

Розвиток пофесійної орієнтації в Україні : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]; [упоряд.: 

Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, Л. І. Ніколюк; 

наук. ред. П. І. Рогова, Н. М. Чепурна; наук. 

консультант О. В. Мельник]. – К.; Черкаси, 2009. – 

196 с. 
 

Дане бібліографічне видання є цінним джерелом 

для вивчення та розбудови системи профорієнтації в 

Україні. Покажчик складається з 11 розділів, що 

вміщують 1253 назви джерел з питань професійної орієнтації в Україні і 



зарубіжних країнах. Видання має на меті сприяти подальшому 

удосконаленню системи професійної орієнтації в Україні, зокрема: науковим 

дослідженням в цій галузі, узагальненню досвіду та запровадженню нових 

форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до 

профдіагностики та профвідбору особистості різних категорій населення у 

роботі як закладів освіти, так і служб зайнятості. Покажчик призначений для  

всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи. 

 

Позашкільна освіта України (2007–2011 рр.) : 

наук.-допом. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-

пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Центр 

творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" ; [упоряд. 

А. М. Доркену та ін. ; наук. ред. Л. М. Залиток ; наук. 

консультант Г. П. Пустовіт ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук 

; літ. ред. С. М. Зозуля.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 137 

с. – (До 20-річчя НАПН України). 
 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 

присвячений розвитку системи позашкільної освіти в 

Україні впродовж 2007–2011 рр. і має за мету якомога 

повніше відобразити зміст позашкільної освіти, сприяти активізації 

впровадження інновацій у педагогічний процес, навчання й виховання 

особистості в сучасних позашкільних навчальних закладах. Адресовано 

науково-педагогічним працівникам, керівникам та педагогам позашкільних 

навчальних закладів, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам. 

 

Науковці України ХХ-ХХІ століть: 

метабібліографія / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. 

Гутник, Т. А. Галькевич; Ін-т енциклопед. дослідж. 

НАНУ. – К., 2010. – 472 с.  

 

Метабібліографія подає огляд бібліографічних 

персональних посібників понад тисячі науковців 

України ХХ–ХХІ століть, що мають ступінь доктора 

наук. Опис кожного покажчика, розташованого за 

абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і 

вчене звання науковця із зазначенням років їх 

присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту 

покажчика.  

Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців, 

іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень. Посібник 

слугуватиме джерельною базою для вивчення історії української науки та 

персональної національної біобібліографії. Адресовано історикам науки, 

бібліографам, джерелознавцям. 

 



 

Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної 

педагогічної освіти та науки: 1991–2010 рр. : до 185-

річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Акад. 

пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. 

О. Сухомлинського ; упоряд.: А. М. Доркену, І. О. 

Іванова, Т. В. Лога ; авт. вступ. ст. Л. Д. Березівська ; 

наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. І. 

О Іванова. – Одеса, 2010. – 124 с. – ( Сер. "Видатні 

педагоги світу" ; Вип. 5). 

 

Даний бібліографічний покажчик присвячено 

життю і педагогічній діяльності Констянтина 

Дмитровича Ушинського (1824–1871) – видатного педагога ХІХ століття, 

основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з 

теорії та  історіїї педагогіки. У покажчику представлено бібліографію праць 

К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та 

дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-

демократа, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 

1991–2009 рр. в Україні та світі. Рекомендовано науково-педагогічним 

кадрам, аспірантам, студентам, бібілотечним працівникам, усім, кого 

цікавить життя та педагогічні погляди К. Д. Ушинського в контексті сучасної 

педагогічної науки й освіти. 
 

 

Софія Русова – педагог, державний діяч, 

просвітитель : до 155-річчя від дня народження : 

бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, 

Держ. наук.-пед. бібліотека України ім. В. О. 

Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; 

упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога ; наук. ред.: П. І 

Рогова, А. М. Доркену ; наук. консультант, авт. 

вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К., 2010. – 176 с. – (Сер. 

"Видатні педагоги світу" ; Вип. 6). 

 

Даний випуск біобібліографічного покажчика 

присвячений життю і діяльності Софії Федорівни 

Русової (1856–1940) – видатного українського 

педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, 

літературного критика. У покажчику представлено бібліографію праць С. Ф. 

Русової, що видані з початку 80-х років ХІХ ст. до 2010 року в Україні та 

світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності 

педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання. Рекомендовано  

педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, усім, кого цікавить життя, 

освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової. 



 

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні 

пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. : до 120-річчя 

від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. 

наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; упоряд.: 

І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченка ; 

наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. 

Л. О. Пономаренко. – К., 2008. – 182 с. – (Сер. 

"Видатні педагоги світу" ; Вип. 4). 
 

Четвертий випуск покажчика із серії "Видатні 

педагоги світу" присвячено життю і педагогічній 

діяльності Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – видатного педагога-

гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, 

організатора і керівника колонії для неповнолітніх безпритульних, творця 

нової методики виховної роботи з дитячим колективом. У покажчику 

представлено бібліографію праць А. С. Макаренка, та дослідження 

вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність педагога-новатора, 

його педагогічну спадщину. Рекомендовано усім, кого цікавить життя та 

педагогічні погляди А. С. Макаренка. 
 

Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від 

дня народж. : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. 

наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. 

Пєєва, Л. М. Айвазова ; авт. вступ. ст.: Л. Д. 

Березівська, Л. С. Бондар ; наук. консультант Л. Д. 

Березівська ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : Нілан-

ЛТД, 2012. – 130 с. – (Сер. "Видатні педагоги світу" ; 

Вип. 8). 

 

Восьмий випуск  серії "Видатні педагоги світу" 

присвячено С. Х. Чавдарову, українському вченому, 

педагогу, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту 

АПН, професору Київського державного університету ім. Т. Шевченка. У 

покажчику представлено бібліографію праць С. Х. Чавдарова, а також 

дослідження, присвячені життю і діяльності вченого. Покажчик адресовано 

науковцям, аспірантам, докторантам, викладачам ВНЗ, студентам та всім, хто 

цікавиться науково-педагогічною спадщиною С. Х. Чавдарова. 



В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 

рр. : бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, 

Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. О. Сухомлинського ; 

упоряд.: Л. М. Заліток ; наук. консультант : О. В. 

Сухомлинська ; наук. ред.: П. І. Рогова. – К., : 

Богданова А. М., 2008. – 196 с. (Сер. "Видатні 

педагоги світу" ; Вип. 3). 

 

Біобібліографічний покажчик продовжує серію 

видань, що випускає ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського "Видатні педагоги світу". У 

третьому випуску представлено бібліографію праць 

Василя Олександровича Сухомлинського, видатного 

українського педагога-гуманіста та документів про нього, що вийшли 

впродовж 2001–2008 рр.. Покажчик адресовано наукововцам та педагогічним 

працівникам, студентам, всім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні 

погляди В. О. Сухомлинського. 

 

 
 

 

 

 


