
Підручники. Навчально-методичні посібники 
 

1. Безпалько О. В. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : 
модульний курс дистанційного навчання / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, 
Р. X. Вайнола ; заг. ред. А. Й. Капської. – К. : ДЦССМ, 2002. – 164 с. 

Анотація. У навчальному посібнику пропонуються окремі питання, що 
стосуються теорії і практики соціально-педагогічної роботи, ті основні 
положення, які повинні знати і враховувати у своїй діяльності спеціалісти 
соціальної сфери. 
Зміст 
Від авторів 
1. Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності 
1.1. Предмет та завдання соціальної педагогіки 
1.2. Провідні категорії соціальної педагогіки 
1.3. Принципи соціально-педагогічної діяльності 
1.4. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога 
2.Характеристика основних об'єктів соціально-педагогічної діяльності 
2.1. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності 
2.2. Особливості соціального становлення молоді в Україні 
2.3. Соціально - педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими 
функціональними можливостями  
2.4.Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися бея опіки батьків 
3. Особливості проявів соціальної дезадаптації у дітей та молоді 
3.1.Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 
3.2.Характеристика різних форм девіації дітей та молоді 
4.Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади 
4.1.Ресурси соціально-педагогічної діяльності 
4.2."Технології соціальної та соціально-педагогічної роботи 
4.3.Технології формування та розвитку творчої особистості в соціально-
педагогічній роботі 
4.4. Узагальнення передового досвіду соціально педагогічної діяльності 
4.5.Використання рекламно інформаційних технологій у діяльності соціальних 
працівників 
5. Деякі аспекти впровадження технологій  соціально-педагогічної роботи 
5.1 Психолого-педагогічна терапія в роботі соціального педагога 
5.2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах 
5.3. Соціальна вулична робота 
5.4. Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі 
5.5.Волонтерство – соціально-педагогічні  ресурси ССМ 
6.Особливості розвитку дитячих та молодіжних ініціатив 
6.1.Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого 
табору 
6.2.Технології формування та розвитку екологічної культури вихованців 
 

2. Безпалько  О. В.  



Профорієнтація молоді з інвалідністю : метод. матер. до тренінгу / [О. 
Безпалько, Н. Мирошніченко, Л. Остролуцька, О. Полозюк]. – К. : ТОВ «Вольф», 
2009. – 148 с. – ISBN 978– 966– 96737– 8– 7. 
Анотація. У виданні розглянуто питання щодо прав інвалідів на 
працевлаштування, формування в них навичок усвідомленого вибору професії, умінь 
відстоювати свої прави на працевлаштування. Матеріали будуть корисні 
спеціалістам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів 
працевлаштування, представникам громадських організацій, державним 
службовцям, які опікуються питаннями соціальної підтримки інвалідів. 
 

3. Безпалько О. В. Організація  наскрізної  практики студентів за 
спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» : метод. рек. / О. В. Безпалько ; за 
заг. ред. А. Й. Капської. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 32 с. 
Анотація Методичні рекомендації містять вказівки щодо організації всіх видів 
практики за спеціальністю «Соціальна педагогіка», завдання, які студент повинен 
виконати під час проходження практики, вимоги до змісту оформлення звітності 
про проходження практики. 

 
4. Безпалько О. В.  
Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології 
соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей : метод. 
посіб. / [Т. Алєксєєнко,  О. Безпалько,  Н. Бервено та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої,  
Ж. В. Петрочко. – К. : Століття, 2008. – 224 с. – ISBN 978– 966– 1648– 04– 2. 

Анотація. Видання підготовлене у співпраці Представництвом Дитячого Фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ПБО «Надія і житло для дітей» в рамках проекту 
«Розробка методик попередження інституціалізації дітей у ранньому віці». 
Зміст 
Сучасні проблеми материнства і дитинства в Україні 
Причини соціального сирітства 
Основні засади соціально-правового захисту жінок та дітей в Україні 
Конвенція ООН про права дитини 
Основні нормативні положення щодо призначення та виплати різних видів допомоги 
матері та дитині 
Типове положення про консультаційний пункт центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини 
Типове положення про соціальний центр матері та дитини 
Категорії жінок, які можуть бути клієнтами консультаційних пунктів у пологових 
стаціонарах та жіночих консультаціях 
Роль соціальних центрів матері та дитини у забезпеченні права дитини на сім'ю. Зміст 
та напрями їх діяльності. Зміст роботи спеціалістів консультаційних пунктів у 
жіночих консультаціях з різними категоріями вагітних жінок, які можуть звернутися 
по допомогу 
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України 
День другий 
Ієрархія потреб людини 



Значення періоду раннього віку для розвитку особистості 
Формування прив'язаності у дітей раннього віку 
Розвиток малюка від зачаття до народження 
Перший досвід дитини 
Витяг з клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 
років 
Особливості розвитку дітей віком від 1 до 3 років 
Матеріали до вправи «Від 0 до 18» 
Соціально-психологічний портрет жінок, які направляються до соціального центру матері 
та дитини 
Інноваційні технології соціальної роботи щодо профілактики відмов від 
новонароджених дітей 
Форми та методи індивідуальної соціальної роботи з різними групами клієнтів 
День третій 
Процес індивідуального інтерв'ю 
Опис життєвих ситуацій 
Техніки розпитування 
Логіка консультативної бесіди 
Техніки консультування 
Секрети ефективного консультування 
Оцінка потреб дитини та її сім'ї 
Генограма як метод оцінки потреб отримувача 
послуг соціального центру матері та дитини 
Еко-карта як механізм дослідження родинних зв'язків 
Форма оцінки потреб дитини та її сім'ї 
Скажи «Я» 
День четвертий 
Індивідуальний план роботи 
Форма індивідуального плану роботи з клієнтом 
Приклад індивідуального плану роботи з клієнтом 
Соціальні історії клієнток соціальних центрів матері та дитини 
Усвідомлене батьківство 
Стилі поведінки батьків 
Питання до вправи «Стоп-кадр» 
Картки для об'єднання у групи 
День п’ятий 
"П'ять шляхів до серця дитини» 
Способи спілкування з дитиною 
Особливий час 
Робочі картки 
Картки з позитивними твердженнями 
Групова робота 
Матеріальні та процесуальні компоненти групової роботи 
Проведення тренінгу 
Соціальна мережа 



Мобілізація ресурсів найближчого оточення дитини: сітка соціальних контактів 
День шостий 
Основні засади побудови міжвідомчої (міжсекторальної) співпраці 
Міжвідомча співпраця суб'єктів соціального захисту 
Для чого і як створюється мультидисциплінарна команда фахівців? 
Додаток 6.2.1 Соціальний супровід клієнтів соціальних центрів матері та дитини за 
місцем проживання 
Синдром вигорання /виснаження 
Причини та симптоми синдрому вигорання /виснаження 
Шляхи профілактики професійного вигорання 

 
5. Безпалько  О. В.  
Інтегровані соціальні служби : теорія,  практика,  інновації : навч.- метод. комплекс 
/ [авт.- упоряд. : О. В. Безпалько,  І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця та ін.] ; за заг. 
ред. І. Д. Звєревої,  Ж.  В. Петрочко. – К. : Фенікс, 2007. – 528 с. – ISВN 978–966– 651– 
476–2. 

Анотація. У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти 
розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб, що створюються в системі 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології 
соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливими сім'ями з дітьми. 
Зміст 
2.4. Мобілізація ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми 

 
6. Безпалько  О. В.  
Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосвіт.  навч. закл. :  метод. посіб. : в 3 ч.  / [О. Безпалько,  М. Босенко,  Р.  
Вайнола та ін.] ; наук.  кер. та ред.  І.  Д. Звєрєвої. – К. : Златограф, 2003. – Ч. 2. 
Середня школа. – 536 с. – ISВN 996– 96336–8–0. 

Анотація. Методичний посібник підготовлено співробітниками Християнського 
дитячого фонду та членами його Тренерської студії в рамках проекту 
«Впровадження в діяльність соціальних педагогів ти практичних психологів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми (Культура 
життєвого самовизначення». що здійснювався за підтримки Представництва 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 
Зміст 
Світ моїх  
Моя поведінка 
Вміння самоконтролю 
Грані моєї особистості 

 
7. Безпалько  О. В.   
Основи громадського здоров'я : теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [Т.  
Авельцева, Т. Басюк,  О. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Ужгород 
: Патент, 2008. – 322 с. – ISВN 978– 966–8760–43–3. 



Анотація. У посібнику розглянуто концептуальні засади громадського здоров'я та 
представлено окремі технології просвітницької роботи з різними цільовими 
групами щодо його покращення.  
Зміст 
Вступ 
Розділ І. Теоретичні основи громадського здоров'я 
1.1. Сутність громадського здоров'я 
1.2. Концепція сприяння покращенню 
громадського здоров'я 
1.3. Планування програм сприянню 
покращання громадського здоров'я 
1.4. Моніторинг та оцінка діяльності з 
покращення громадського здоров'я 
Розділ ІІ. Технологічне забезпечення просвітницької роботи щодо покращання 
громадського здоров'я (практичні заняття) 
2.1. Теоретико-методичні засади сприяння здоров'ю 
2.2. Оцінка потреб громади у сфері 
здоров'я 
2.3. Формування політики щодо сприяння здоров'ю у місцевих громадах 
2.4. Соціальні рекламно-інформаційні 
кампанії сприяння покращанню здоров'я 
2.5. Використання інтерактивних методів у програмах з формування 
здорового способу життя дітей та молоді 
2.6. Освітні програми з питань репродуктивного здоров'я підлітків та молоді 
2.7. Репродуктивне здоров'я підлітків 
2.8. Конструктивна взаємодія батьків і дітей як основа їхнього фізичного та 
психічного здоров'я 

 
8. Безпалько  О. В. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми, обмежених 
функціональних можливостей  :  метод.  рек.  до проведення  тренінгових занять / О.  
В. Безпалько,  С. В. Едель. – К.: Вид-во  НПУ  ім.  М.  П. Драгоманова,  2001. – 32 с. 
– ISBN 966–660–015–3. 

Анотація. В даній роботі представлені інформаційні матеріали з проблеми 
соціально-педагогічної реабілітації дітей обмежених функціональних 
можливостей та запропонований пакет тренінгових занять по підготовці 
волонтерів з цією категорією дітей. 
Зміст 
Передмова 
1. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з обмеженими функціональними 
можливостями 
2. Підготовка волонтерів соціальних служб молоді до роботи з дітьми обмежених 
функціональних можливостей 
Література 
 
 



 
9. Безпалько О. В.  
Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді : інформ.-метод. 
матер.  за  підсумками  проекту «Покращення якості соціальних послуг дітям та 
сім’ям  в громаді» 2003-2006  рр.  /  [Т. Басюк,  О.  Безпалько,  З.  Бондаренко та  ін.] ;  
за заг. ред.  О.  В.  Безпалько. –  К. : [б. в.], 2006. – 80 с. – ISВN  966–67–5438–Х. 

Анотація. У публікації представлено результати проекту Християнського 
дитячого фонду "Покрашення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді". 
Описані форми підготовки фахівців до роботи в громаді, інноваційні моделі надання 
соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді, механізми налагодження партнерства між 
суб'єктами соціальної роботи на локальному рівні. 
Зміст 
Відгуки партнерів 
Подяка  
Вступ  
1. Підготовка спеціалістів (фахівців) соціальної сфери та волонтерів до роботи в 
громаді 
1.1. Національні, регіональні та локальні семінари для фахівців соціальної сфери 
1.2. Курси підвищення кваліфікації 
1.3. Школи для волонтерів 
2.Інформаційна та консультаційно-методична підтримка діяльності практиків 
соціальної сфери та волонтерів, які надають соціальні послуги в  громаді  
2.1. Ресурсні та консультаційні центри 
2.2. Мобільно-консультаційні групи 
2.3. Методичні матеріали та інтернет-ресурси проекту 
3. Інноваційні моделі соціальної роботи з дітьми та сім'ями в громаді 
3.1. Школа як осередок соціально-педагогічної роботи з батьками у мікрорайоні 
3.2. Підлітковий клуб "Оазис"  
3.3. Центр роботи із громадою 
3.4. Тренінговий центр для підлітків 
3.5. Громадська служба соціальної адаптації 
3.6. Школа усвідомленого батьківства 
3.7. Програма для дівчат-підлітків "Панночка-кияночка" 
4. Налагодження партнерства 
5. Заключна частина 

 
10. Безпалько  О.  В.  
 Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді : 
узагальнення досвіду проекту : інформ.-метод. матер. / [Т. Басюк, О.  Безпалько,  
З.  Бондаренко  та  ін. ] ;  за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : [б. в.], 2007. – 144 с. – 
ISBN 966– 67– 5438– Х. 

Анотація. У публікації узагальнено досвід проекту "Покращення якості соціальних 
послуг дітям та сім'ям в громаді" Українського фонду "Благополуччя дітей". 
Зокрема описані різні форми підготовки фахівців соціальної сфери до роботи в 
громаді, представлено характеристику моделей надання соціальних послуг дітям та 



молоді, апробованих у шести територіальних громадах, та алгоритми їх 
упровадження в практику соціальної роботи, розкриті механізми партнерства 
між державними та неурядовими організаціями у процесі надання соціальних 
послуг дітям та молоді на місцевому рівні. 
Зміст 
Вступ 
Розділ 1. Загальна інформація про реалізацію проекту 
Розділ.2. Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери 
Розділ 4. 
4.6. Центр роботи з громадою (м. Сарни) 

 
11.  Безпалько  О. В.  
 Превентивна робота з молоддю за методом «рівний – рівному» :  навч. посіб. / [ О. 
В. Безпалько,  О.  А.  Голоцван,  Н.  В. Заверико  та ін.] ;  за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 
Навч. кн., 2002. – 256 с. – ISBN 966– 329–002–1 . 

Анотація. Навчальний посібник «Превентивна робота з молоддю за методом "рівний — 
рівному» розраховано для підготовки студентів вищих навчальних закладів 
спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Практична психологія». Видання містить 
програми спецкурсу на 36 та 18 годин. 
Зміст  
Вступ 
Тема 1. Основи здорового способу життя 
Тема 2. Методика освіти "рівний — рівному" 
Тема 3. Технологія організації та проведення тренінгу 
Тема 4. Основи профілактики наркозалежної поведінки молоді 
Тема 5. Основи профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ 
Тема 6. Правове поле забезпечення здорового способу життя 
Програма спецкурсу «Превентивна робота з молоддю за методом "рівний -рівному"» 
(36 годин) 
Практична частина 
Програма спецкурсу «Превентивна робота з молоддю за методом "рівний -рівному"» 
(18 годин) 
Практична частина 

 
12. Безпалько  О.  В.   
Програма  курсу  «Соціальна педагогіка» : зб. програм  для підготовки  
бакалаврів  /  [С.  Архипова,  О. Безпалько,  І. Богданова  та ін.]. – Чернівці : 
[б.в.], 2009. – Т. 1. – С. 3–19. 

Анотація. У збірнику запропоновані авторські навчальні програми із циклу 
дисциплін професійно орієнтованої (професійної та практичної) підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Соціальна 
педагогіка». 
Зміст 
Програма курсу «Соціальна педагогіка» 

 



 
13. Безпалько О. В.  
Профілактика   ВІЛ/СНІДу  та ризикованої  поведінки серед вихованців притулків 
для неповнолітніх : зб. інформ.- метод. матер.  / [О. Безпалько, О. Виноградова,  
Т.  Журавель  та  ін.] ; за заг. ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях. – К. : Версо–04, 2004. 
– 120 с. – ISВN 966– 8279–10–7. 

Анотація. Дана збірка зацікавить перш за все спеціалістів притулків для 
неповнолітніх та центрів медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх. У ній 
подано Програму занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед 
вихованців притулків для неповнолітніх, що затверджена Міністерством України у 
справах сім'ї, дітей та молоді наказом № 692 від 05.11.2004 р, та рекомендована 
Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим, службам у справах 
неповнолітніх, центрам соціальних служб для молоді обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій з метою запровадження 
відповідних занять з вихованцями притулків для неповнолітніх, центрів соціально-
психологічної реабілітації неповнолітніх та інших закладів їх соціального захисту.  
Зміст 
Передмова 
Соціальна профілактика негативних явищ як напрям соціальної роботи з дітьми та 
молоддю 
Технологія комплексної соціальної профілактики негативних явищ у дитячому і 
молодіжному середовищі 
Технологічні аспекти профілактики ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх у притулках 
Програма занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед 
неповнолітніх у притулку для неповнолітніх 
Тематичний план програми з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед 
неповнолітніх у притулку 
Методичні рекомендації до проведення занять за модулями 
Рекомендації по здійсненню профілактичних заходів, розроблені спеціалістами 
притулків для неповнолітніх учасниками ряду семінарів, проведених у рамках проекту 
Підбірка цитат і афоризмів до модулів Програми профілактики ВІЛ/СНІДу та 
ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх 
Зміст і методи профілактичної інтервенції 
Додатки 
Застосування методу казкотерапії у профілактичний роботі 
Збірка казок для використання у профілактичній роботі 
Пізнавальна гра "Пригоди у країні Здоровляндії" 
Словничок сленгу, що використовується безпритульними  дітьми 
Список рекомендованої літератури з проблем формування здорового способу життя 
(каталог Ресурсного центру ім. А. Муравйова-Апостола) 
Література 

 
14.  Безпалько  О.  В.  Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб.  / О.  В. 
Безпалько. – К. : Логос, 2003. – 134 с. – ISBN 966–581–398–6. 



Анотація. У посібнику містяться опорні схеми та таблиці до окремих тем курсу 
"Соціальна педагогіка", які супроводжуються короткими поясненнями. Теоретичний 
матеріал, запропонований в посібнику, є необхідним мінімумом інформації для 
студентів, які готуються за спеціальностями "Соціальна педагогіка", "Соціальна 
робота", "Практична психологія". 
Зміст 
Передмова 
Тема 1. Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності 
1.1. ........................................................................  Соціальна педагогіка як наука 
1.2. ..................................  Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками та 
сферами суспільного життя 
1.3. ...................................................................  Структура соціально-
педагогічної діяльності 
1.4. ...................................................................  Суб'єкти соціально-педагогічної 
діяльності 
1.5 Обсісти соціально-педагогічної"діяльності 
1.6. Ресурси соціально-педагогічної діяльності 
Тема 2. Основні поняття соціальної педагогіки 
2.1 Характеристика процесу соціалізації особистості 
2.2. ....................................................................  Соціальне середовище як 
необхідна умова соціалізації особистості 
2.3. ....................................................................  Соціальна адаптація 
2.4. ....................................................................  Соціальне виховання 
2 5. Соціальна профілактика 
2.6. Соціальна реабілітація 
2 7. Соціальне обслуговування 
Тема 3. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності 
3.1. .................................................................... Принципи соціально-
педагогічної діяльності 
3.2. .................................................................... Методи соціально-педагогічної 
діяльності 
Тема 4. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога 
4.1. Професійний портрет соціального педагога 
4.2. Характеристика функцій діяльності соціального педагога 
4.3. Професійні ролі соціального педагога 
Тема 5. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної роботи 
5.1. .................................................................... Сім'я - провідний фактор 
соціалізації особистості 
5.2. .................................................................... Типи сімей 
5 3. Характеристика батьківства 
5.4. Зміст та форми роботи соціального педагога з сім'єю 
Тема 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які залишилися без опіки батьків 
6.1. ........................................................................  Традиційні форми опіки дітей-
сиріт та дітей, що залишилися без батьківського спілкування 
6.2. ....................................................................  Державні заклади опіки дітей в 



Україні 
6.3. .........................................................................  Інноваційні форми опіки дітей-
сиріт в Україні 
6.4 Соціальне сирітство в Україні 
Тема 7. Молодь як об'єкт соціально-педагогічної роботи 
7.1. ....................................................................  Особливості соціального 
становлення молоді в сучасних умовах 
7.2. ......................................................................... Соціальна служба молоді як 
інститут реалізації державної молодіжної політики 
Тема 8. Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними 
можливостями 
8.1  Характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості 
8.2. Моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними 
можливостями 
Тема 9. Девіантна поведінка дітей та молоді як прояв соціальної дезадаптації 
9.1. .......................................................................  Поняття девіантної поведінки 
9.2. .......................................................................  Теорії девіації 
9.3. .......................................................................  Характеристики девіантної 
поведінки 
9.4. .......................................................................  Причини девіантної поведінки 
дітей та молоді 
9.5. Види девіантної поведінки дітей та молоді 
9.6. Стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин 
9.7. Характеристика програм профілактики негативних явищ у молодіжному 
середовищі 
9.8. Формування здорового способу життя молоді як напрям соціально-
педагогічної роботи 
Тема 10. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах 
10.1. Зміст та форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах 
Додатки 

 
15. Безпалько О. В.  
Соціальна педагогіка : навч.-метод. комплекс / [А.  Й. Капська,   М.  М.  Барахтян,  
О.  В. Безпалько та  ін. ] ;  за ред.  А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 338 с. 
–  ISBN 966–7815–28–5. 

Анотація. Навчально-методичний комплекс - результат десятирічної роботи 
колективу кафедри. апробований в теоретичному і практичному плані в умовах 
вищої школи. У збірнику пропонується структура і зміст навчального плану зі 
спеціальності "Соціальний педагог. Практичний психолог". Визначено зміст і 
форми лекційних і практичних занять; запропоновано завданим для самостійної 
роботи студентів та різноманітні форми контролю.  
Зміст 
Передмова  
Програма курсу "Вступ до спеціальності" 
Програма курсу "Екологічна культура особистості" 



Програма курсу "Етнопедагогіка" 
Програма курсу "Основи соціально-правового захисту особистості" 
Програма курсу "Дисципліна спеціалізації" (театральна діяльність)  
Програма курсу "Дисципліна спеціалізації" (образотворча діяльність) 
Програма курсу "Основи сценарної роботи соціального педагога" 
Програма курсу " Загальна психологія" 
Програма курсу "Соціальна педагогіка" 
Програма курсу "Теорія та історія соціального виховання" 
Програма курсу "Технологія роботи соціального гувернера" 
Програма курсу "Основи красномовства"  
Програма курсу "Етика соціально-педагогічної діяльності" 
Програма курсу "Методика роботи соціального педагога з дитячими та 
молодіжними організаціями" 
Програма курсу "Етика і психологія сімейного життя" 
Програма курсу "Основи соціалізації особистості"  
Програма курсу "Соціальна молодіжна політика" 
Програма курсу "Психолога-педагогічні засади 
міжособистісного спілкування"  
Програма курсу "Соціальна робота у сфері дозвілля"  
Програма курсу "Технології соціально-педагогічної діяльності"  
Програма курсу "Соціальна психологія" 
Програма курсу "Основи профорієнтаційної роботи" 
Програма курсу "Основи соціально-педагогічних досліджень" 
Програма курсу " Соціально-педагогічна профілактика 
правопорушень серед молоді"  
Програма курсу "Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах" 
Програма курсу "Педагогіка сімейного виховання"  
Програма курсу "Самовиховання і саморегуляція особистості" 
Програма курсу "Менеджмент соціальної роботи" 
Програма курсу "Етнопсихологія"  
Програма курсу "Патопсихологія"  
Навчальна програма проходження професійно-педагогічної практики  

 
16.  Безпалько  О. В  
Соціальна  педагогіка : підруч.  /  [А.  Капська,  О.  Безпалько,  Р.  Вайнола  та  
ін.] ; за ред.  А. Й. Капської. – Вид. 4-е,  випр. та  допов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 488 с. 
– ISBN 978– 966–364– 915–3. 

Анотація. Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і 
соціальним працівникам розширити знання про новий напрям у науці – соціальну 
педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов’язаних зі створенням 
умов для соціального становлення особистості. 
Зміст 
Розділ 1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку української 
держави. 
§4. Функції соціального педагога у практичній діяльності фахівців 



Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості.  
§1. Основні аспекти діяльності соціального педагога у загальноосвітніх закладах. 
Розділ 5. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 
§1. Сім’я як провідний фактор соціального виховання особистості 

 
17. Безпалько  О. В.  
Соціальна  педагогіка  :  мала енцикл. /  [Т. Алєксєєнко, Т. Басюк,  О.  Безпалько та 
ін.] ;  за ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: ЦУЛ, 2008. – 336 с. – ISBN 978– 966–364–577–3. 

Анотація. У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної 
педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівника, 
учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам 
та студентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального працівника. 

 
18.  Безпалько  О.  В.  Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Безпалько. – К.: ЦУЛ, 2009. – 208 с. – 
ISВN 978–966–364–837–8. 

Анотація. У посібнику подано матеріали основних теоретичних положень соціальної 
педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень. 
Зміст 
Передмова 
Модуль 1. Соціальна педагогіка як наука діяльності 
1.1. ...........................................................................  Предмет і завдання соціальної 
педагогіки 
1.2. ..........................................................................  Зв'язок соціальної педагогіки з 
іншими науками та сферами суспільного життя 
1.3. .......................................................................... Базові теорії соціальної педагогіки 
Модуль 2. Основні поняття соціальної педагогіки 
2.1. ........................................................................... Соціалізація особистості 
2.2. ........................................................................... Соціальне середовище як необхідна 
умова соціалізації особистості 
2.3. .......................................................................... Соціальна адаптація 
2.4. .......................................................................... Соціальне виховання 
2.5. ........................................................................... Соціальні інститути 
2.6. ........................................................................... Соціальна профілактика 
2.7. .......................................................................... Реабілітація 
2.8. ........................................................................... Соціальні послуги 
Модуль 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності 
3.1. ........................................................................... Зміст та структура соціально-
педагогічної діяльності 
3.2. ........................................................................... Суб'єкти соціально-педагогічної 
діяльності 
3.3. ........................................................................... Об'єкти соціально-педагогічної 
діяльності 
3.4. ........................................................................... Принципи соціально-педагогічної 
діяльності 



3.5. ........................................................................... Функції соціально-педагогічної 
діяльності 
3.6. ........................................................................... Методи соціально-педагогічної 
роботи 
3.7. ........................................................................... Ресурси соціально-педагогічної 
діяльності 
3.8. ........................................................................... Професійний портрет соціального 
педагога 
Модуль 4. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної роботи 
4.1. ........................................................................... Сім'я - провідний фактор 
соціалізації особистості 
4.2. ........................................................................... Типи сімей 
4.3. ........................................................................... Характеристика батьківства 
4.4. ........................................................................... Зміст та форми соціально-
педагогічної роботи з сім'єю 
4.5. ........................................................................... Соціальне сирітство в Україні 
4.6. ........................................................................... Соціальний статус дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
4.7. ...................................................................... Державні заклади опіки дітей в 
Україні 
4.8. ........................................................................... Сімейні форми влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Модуль 5. Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними 
можливостями 
5.1. Характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості 
5.2. Моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними 
можливостями 
Модуль 6. Девіантна поведінка дітей та молоді як прояв соціальної дезадаптації 
6.1. ........................................................................... Сутність девіантної поведінки 
6.2. ...................................................................... Теорії девіації 
6.3. ........................................................................... Характеристики девіантної 
поведінки 
6.4. ........................................................................... Причини девіантної поведінки дітей 
та молоді 
6.5. ........................................................................... Види девіантної поведінки дітей та 
молоді 
6.6. Стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин 
Модуль 7. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 
7.1. ........................................................................... Територіальна громада як 
соціалізуючий простір особистості 
7.2. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних закладах 
7.3. ........................................................................... Система центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді 
7.4. ..........................................................................Соціально-педагогічна робота в 
закладах соціального обслуговування 



7.5. ........................................................................... Соціально-педагогічна діяльність 
неурядових організацій 
Додатки 
Рекомендована література 

 
19. Безпалько О. В. 
 Соціальна педагогіка : теорія і технології : підруч.  / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. 
Басюк,  О.  В.  Безпалько та  ін.] ; за  ред.  І.  Д.  Звєрєвої. – К. : ЦУЛ, 2006. – 316 с. 
– ISBN 966–364–343–9.  

Анотація. У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ 
соціальної педагогіки, а також представлено інноваційні технології соціально-
педагогічної діяльності.  
Зміст 
Розділ 2. Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності 
2.1. Територіальна громада як поле діяльності державних і неурядових організацій 
2.2. Соціально-педагогічна робота у загальноосвітніх накладах 
2.7. Соціальні послуги в системі соціально-педагогічної роботи з сім'ями, дітьми, та 
молоддю 

 
20. Безпалько О. В. 
 Соціальна підтримка  дітей з обмеженими функціональними можливостями : 
метод. рек.  /  [ авт.- упоряд.  О.  В.  Безпалько,  Т.  Г.  Губарева ]. – К. : Логос, 2002. – 
48 с. – ISBN 966–581–346–3. 

Анотація. В роботі представлена програма підготовки волонтерів до роботи з 
дітьми обмежених функціональних можливостей та пакет інформаційних матеріалів 
до кожної з її тем. 
Зміст 
Вступ 
Навчальна програма підготовки волонтерів до роботи з дітьми та молоддю 
обмежених функціональних можливостей 
Література 

 
21. Безпалько  О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. / О. В. Безпалько 
– К.: ЦУЛ, 2005. – 176 с. – ISBN 966–364–099–5. 

Анотація. В посібнику розкрито теоретичні та прикладні аспекти соціальної 
роботи в громаді, проаналізовано різні моделі та підходи до організації такого 
виду діяльності. 
Зміст 
Передмова 
Тема 1. Сучасні підходи до розуміння громади 
Тема 2. Ретроспективний огляд соціальної роботи в громаді 
Тема 3. Соціальні служби та форми роботи з населенням в громадах зарубіжних 
країн  
Тема 4. Теоретичні основи соціальної роботи в громаді 
Тема 5. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді 



Тема 6. Розробка та впровадження соціальних проектів на локальному рівні 
Тема 7. Роль партнерства в організації соціальної роботи на рівні громади 
Додатки 
Програма до курсу "Соціальна робота в громаді" 
Матеріали до семінарських та практичних занять 
Словник основних понять. 

 
22.  Безпалько  О. В.  
Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [ І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С.  
Я.  Харченко та ін. ] ; за ред.  І.  Д. Звєрєвої,  Г.  М.  Лактіонової. – К. : ЦУЛ, 2004. - 
256 с. – ISВN 966– 8568–19–2. 

Анотація. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та 
організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з 
різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального 
працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено 
етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника.  
Зміст 
Вступ 
Розділ 1. Теоретичні засади соціальної роботи 
1.1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна 
1.2. Історія розвитку соціальної роботи в Україні 
1.3. Основні поняття і категорії соціальної роботи 
1.4.  Закономірності та принципи соціальної роботи 
1.5. Нормативно-правова база соціальної роботи 
Розділ 2. Зміст та організація соціальної роботи 
2.1. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи 
2.2. Методи та форми соціальної роботи 
2.3. Управління та менеджмент у соціальній роботі 
Розділ 3. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів 
3.1. Соціальна робота з сім'єю 
3.2. Соціальна робота з клієнтами різного віку 
3.3. Соціальна робота з представниками проблемних груп 
3.4. Соціальна робота з жінками 
Розділ 4. Соціальний працівник: особистість і професія 
4.1. Особистістю професійні характеристики соціального працівника 
4.2. Сфери діяльності та функції соціального працівника 
4.3. Етика соціального працівника 

 
23.  Безпалько  О. В.   
Соціальна робота  :  технологічний аспект  :  навч. посіб. /  [А. Й.  Капська,  О. В.  
Безпалько,   Р.  Х.  Вайноле  та  ін.]  ;  за  ред.  А.  Й.  Капської. – К. : ДЦССМ, 2004. 
– 364 с. – ISBN 966–7815–48–Х.  

Анотація. На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної 
роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі 
технології соціальної роботи з різними категоріями населення. 



Зміст 
Розділ І. Теоретичні основи соціальної роботи 
1. Об'єкти та суб'єкти соціальної роботи 

 
 24. Безпалько  О. В.  
Соціальне планування у місцевих громадах  :  теорія і практика  :  метод. рек.  / [Т.  
Авєльцева,   Т.  Басюк,  О.  Безпалько та ін.] ;  за заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : 
Вид-ий дім «Калита», 2008. – 134 с. – ISBN 978–966–8879–47–0. 

Анотація. У публікації подано теоретичні матеріали про особливості моделі 
соціального планування та практичні рекомендації щодо її впровадження у місцевих 
громадах.. 
Зміст 
Впровадження моделі соціального планування у місцевих громадах: уроки 
досліду 

 
25.  Безпалько О. В. Спілкуємось та діємо : навч.-метод. посіб. / О. В. 
Безпалько,  Ж. Савич. – К.: Навч. кн., 2002. –112 с. – ISBN 966–7943–36–4. 

Анотація. Модуль «Спілкуємось та діємо* - це складова частина тренінг-курс 
у, який розроблено у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі 
«рівний — рівному* серед молоді України щодо здорового способу життя». 
Зміст 
Коментарі до модуля 
Мета та завдання модуля 
Оснащення модуля 
Структура модуля для підлітків 12 - 14 років 
Зміст модуля для підлітків 12 - 14 років 
Тема 1. «Я + інші 
Тема 2. «Спілкуватися - це здорово!» 
Тема 3. «Вчимося розуміти та поважати інших» 
Тема 4. «Як спілкуватися продуктивно» 
Структура модуля для підлітків 15-18 років 
Зміст модуля для підлітків 15-18 років 
Тема 1. «Я + Інші» 
Тема 2. «Спілкуватися – це здорово!» 
Тема 3. «Вчимося розуміти та поважати інших» 
Тема 4. «Як спілкуватися продуктивно» 
Глосарій 
Додатки до інформаційних матеріалів 
Література 

 
26. Безпалько  О. В. Технології активізації громади : метод. посіб.  / Т.  Авєльцева,  
О.  В.  Безпалько,  Н.  Мацевко ;  за  ред.  О. В.  Безпалько.  –  К. : Наук. світ, 2006. 
– 95 с. – ISBN 966–675–114–2. 

Анотація В методичному посібнику розкрито основні етапи активізації громади, 
подано методики визначення та пріоритизації проблем жителів місцевих громад, 



вміщено інформаційні матеріали з проблеми організації соціальної роботи у 
територіальній громади. 
Зміст 
Передмова 
Методичні матеріали до проведення семінару 
Додатки 
Глосарій 

 
27.  Біологія – наука ХХІ століття. Сучасний стан біологічної освіти у м. Києві : 
матер. до Колегії Голов. упр. освіти і науки, 30.10.2002 р. / [упоряд. 
Войцехівський  М. Ф. та ін.]. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  2002. – 54 с.  

Зміст 
1. Біологія - наука XXI століття 
2. Сучасний стан шкільної біологічної освіти у м. Києві 
2.1. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу з біології 
2.2. Аналіз навчально-виховного процесу з біології у загальноосвітніх навчальних 
закладах 
2.2.1. Вивчення навчальних досягнень учнів з біології 
2.2.2. Стан викладання біології 
2.2.3. Курсова перепідготовка вчителів біології 
2.2.4. Міжкурсова фахова освіта вчителів біології 
2.3. Навчально-методичне забезпечення курсу біології 
2.3.1.Аналіз змісту та структури навчальної програми "Біологія" 6-11 класи 
2.3.2.Підручники з біології для учнів 6-11-их класів загальноосвітніх навчальних 
закладів 
2.3.3.Аналіз державних підручників з біології 
2.3.4.Порівняльний аналіз апарату організації засвоєння навчального матеріалу 
державних підручників і посібників для учнів 6-9-их класів 
2.3.5.Програми з біології для профільних класів і класів з поглибленим вивченням 
біології 
2.4.Учнівські олімпіади з біології 
2.5.Про стан роботи природничого відділення МАН "Дослідник" 
2.6.Інформаційні джерела для вчителя біології та їх учнів 
2.6.1.Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології 
2.6.2.Навчальні посібники нового покоління на допомогу вчителям біології та 
учням 
2.6.3.Фахові журнали і газети для вчителів біології 
2.7. Робота з методистами-кореспондентами 
2.8.Перспективний педагогічний досвід учителів м. Києва 
2.9.Виконання програми "Столична освіта" у 2001-2002 навчальному році  
3.Перспективи шкільної біологічної освіти у м. Києві 

 
28.  Бобрицька  В. І.  Вікова фізіологія і валеологія :  навч.-метод. посіб. для студ.  
небіологіч. спец. вищ. навч. закл. / Бобрицька В. І., Маруненко І. М., 
Неведомська  Є. О. – Полтава : Скайтек, 2007. – 52 с. 



Анотація. У навчально-методичному посібнику з курсу «Вікова фізіологія і 
валеологія» розроблено методику проведення лабораторних і практичних занять у 
відповідності з навчальною програмою для студентів небіологічних спеціальностей 
вищого педагогічного навчального заклад та з урахуванням вимог кредитно-
модульної системи навчання. Посібник включає плани занять, методичні 
рекомендації з проведення дослідів, спостережень і самоспостережень з провідних 
розділів курсу, завдання репродуктивного і аналітичного характеру, тематику 
науково-дослідницької діяльності студентів, завдання для самостійної роботи, 
підсумкове творче завдання, додатки. 
Зміст 
Заняття 1. Загальні закономірності розвитку організму людини та формування її 
здоров’я 
Заняття 2. Вікові особливості фізичного розвитку дітей і підлітків 
Заняття 3. Стан здоров’я і фізичний розвиток  дітей і підлітків 
Заняття 4. Вища нервова діяльність і її вікові особливості 
Заняття 5.  Вікові особливості формування сенсорних систем 
Заняття 6. Вікова ендокринологія. Валеологічні вимоги щодо забезпечення норми 
функціонування ендокринних 
Заняття 7.  Вікові особливості опорно-рухового апарату та профілактика його 
деформацій 
Заняття 8. Вікові особливості органів травлення. Раціональне харчування 
Заняття 9. Вікові особливості вияву фізіологічних закономірностей крові та 
кровообігу, дихальної системи. Валеологічні норми їх функціонування 
Заняття 10. Валеологічні основи організації 
Контрольні запитання 
Підсумкове творче завдання 
Додатки 
ІНЗД 
 

29. Бобрицька В. І. Основи медичних знань і охорони здоров'я : навч.-метод. 
посіб. для студ. небіологіч. спец. вищ. пед. навч. закл. / Бобрицька В. І.,  
Маруненко  І. М.,  Неведомська  Є. О. – Вид. 2-ге,  перероб. і  допов. – К.: КМПУ 
ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 50 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Основи медичних знань і охорони здоров’я», передбачених 
програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. 
Структура курсу розроблена з урахуванням вимог модульно-рейтингової системи. 
Відповідно до мети, що має бути реалізована у процесі вивчення курсу, розроблено 
практичні роботи, питання для семінарських занять, пропонуються для розв'язання 
клінічні і ситуативні задачі, творчі завдання та проблематика науково-дослідної 
роботи. В кінці вивчення кожного змістового модуля передбачений модульний 
контроль. Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей 
вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, учителів. 
Зміст 
Охорона здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку 



Тема 1. Вступ.  Здоров'я дитини  закономірності її фізичного та психічного 
розвитку. Ризики для здоров'я дитини у різні вікові періоди її розвитку. 
Практична робота 1. Вікові особливості фізичного розвитку дитини. 
Тема 2. Підготовка дитини до навчання у школі. Медико-біологічні і психолого-
педагогічні основи організації навчально-виховного процесу  
Практична робота 2. Методи оцінювання готовності дитини до навчання у школі 
Методи оцінювання готовності дитини до навчання у школі. Методи візуальної 
діагностики й профілактики втоми та стомленості дитини дошкільного та шкільного 
віку. Соматичні хвороби дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та їх 
профілактика 
Тема 3. Хвороби серцево-судинної системи, органів дихання і опорно-рухового 
апарату у дітей та їх профілактика 
Практична робота 3. Обстеження дітей з серцево-судинними захворюваннями. 
Визначення постави та форми стопи, профілактика їх порушень у дітей  
Тема 4. Захворювання органів травлення у дітей та їх профілактика 
Практична робота 4. Профілактика захворювань травної системи у дітей. Складання 
харчового раціону 
Тема 5. Функціональні порушення вищої нервової діяльності у дітей.  Захворювання 
органів зору та слуху у дітей та їх профілактика 
Практична робота 5. Визначення ознак дитячої нервовості методом спостереження 
за поведінкою дітей. Методика перевірки функціонального стану зорового та 
слухового аналізаторів. 
Інфекційні хвороби та їх профілактика 
Тема 6. Інфекційні хвороби дітей та їх профілактика  
Практична робота 6. Діагностика і профілактика гострих кишкових захворювань у 
дітей. Профілактика дитячих хвороб з групи інфекцій дихальних шляхів.  
Дитячий травматизм і його профілактика 
Тема 7. Перша допомога дитині при травмах, нещасних випадках та невідкладних 
станах 
Практична робота 7. Оволодіння практичними навичками тимчасової зупинки 
кровотечі. Розв'язання клінічних задач. 
Список використаної літератури  
Модульний контроль. 
Підсумкове творче завдання. 
Завдання для самостійної роботи. 
Додатки. 

 
30. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : 
робоча навч. прогр. / О. П. Буйницька, Г. Ф. Бонч-Бруєвич. – К. : Вид-во 
«Університет» КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  2008. – 35 с. 

Анотація. Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчання в КМПУ імені Б.Д. Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. Програма визначає перелік, 
обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, 
необхідне навчально-методичне забезпечення. 



Зміст 
Пояснювальна записка 
Структура програми навчальної дисципліни 
І. Опис предмета навчальної дисципліни  
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни  
ІІІ. Програма 
Змістовий модуль І 
Змістовий модуль ІІ 
Змістовий модуль ІІІ 
Змістовий модуль ІV 
Змістовий модуль V 
Змістовий модуль VІ 
IV. Навчально-методична карта дисципліни  
V. Карта самостійної роботи 
VI. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
VII. Система поточного та підсумкового контролю знань 
VIII. Методичне забезпечення курсу 
IX. Питання до екзамену 
X. Рекомендована література. 
 

31.  Буйницька  О.  П.  Інформаційні технології та технічні засоби навчання  :  навч. 
-метод. посіб.  для  самост.  вивч. курсу / О. П. Буйницька. – Кам’янець-
Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 99 с. 

Анотація. Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної 
дисципліни «Інформаційні технології і технічні засоби навчання», яку включено 
до навчального плану підготовки бакалаврів. Він розроблений з метою 
забезпечення дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної 
роботи студентів і містить плани лекційних занять, методичні вказівки та 
завдання для виконання лабораторних робіт, навчально-методичну карту та 
карту самостійної роботи дисципліни, розроблену систему поточного та 
підсумкового контролю знань студентів, запитання до іспиту. 
Зміст 
Методичні поради до вивчення курсу 
Тематичний план дисципліни 
Навчально-методична карта дисципліни 
Плани лекційних занять 
Плани лабораторних занять та завдання до виконання 
Лабораторне заняття №1 
Лабораторне заняття №2 
Лабораторне заняття №3 
Лабораторне заняття №4 
Лабораторне заняття №5 
Лабораторне заняття №6 
Лабораторне заняття №7 
Лабораторне заняття №8 



Лабораторне заняття №9 
Лабораторне заняття №10 
Лабораторне заняття №11 
Лабораторне заняття №12 
Лабораторне заняття №13 
Лабораторне заняття №14 
Лабораторне заняття №15 
Лабораторне заняття №16 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
Карта самостійної роботи 
Система поточного та підсумкового контролю знань 
Запитання до іспиту 
Список використаної та рекомендована література 
 

32.  Буйницька  О.  П.  Навчальні проекти в позакласній роботі (з використанням 
сучасних інформаційних технологій) : посіб. для вчит. / О. П. Буйницька. – К.: 
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – 60 с. 

Анотація. У посібнику міститься теоретичне обґрунтування використання 
навчальних проектів з використанням сучасних комп’ютерних технологій за 
програмою «Intel Навчання для майбутнього» під час проведення позакласної 
роботи з метою розвитку інтересу учнів до вивчення предмету. Подано методичні 
рекомендації, якими може скористатися вчитель в процесі позакласної роботи. 
Запропоноване Портфоліо навчального проекту, яке передбачає ефективне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у позакласній роботі та 
сприяє самостійній дослідницько-пошуковій діяльності учнів, розвитку 
пізнавальних, творчих навичок, умінню самостійно конструювати свої знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі.  
Зміст 
Передмова 
1. Метод проектів та його особливості 
1.1. Вимоги до використання методу проектів 
1.2. Результат навчання за методом проекту 
1.3. Структура Портфоліо навчального проекту та вимоги до нього 
2. Приклад навчального проекту 
2.1. Структура проекту 
2.2. Мета та критерії оцінювання проекту. Інформаційний буклет 
2.3. План навчального проекту 
2.4. План реалізації проекту 
2.5. Пошук інформаційних ресурсів 
2.6. Допоміжні матеріали 
2.7. Презентація. Створення та основні вимоги 
2.8. Публікація. Особливості публікації 
2.9. Веб-сайт. Критерії оцінювання 
2.10. Дидактичні матеріали та їх застосування 
2.11. Демонстрація проекту на інтерактивній дошці 



Список використаних джерел 
 

33.  Веретенко Т. Г. Тренінговий курс «Основи батьківської компетентності »  / 
Т.  Г. Веретенко,  І.  Д. Звєрєва  // Соціально-педагогічна та  психологічна робота 
з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. – К., 2008. – С. 293–362. – ISBN 
978– 966–8765–45–2. 

Анотація. Навчально-методичний посібник присвячено актуальній та 
маловивченій для України темі роботи з дітьми трудових мігрантів, кількість 
яких коливається від двох до чотирьох мільйонів українських громадян. У 
ньому представлені основні результати дослідження проблем дітей трудових 
мігрантів, що проводилося у 2006 р. Посібник містить інформацію про 
нормативно-правову базу діяльності педагогічних працівників, принципи 
здійснення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми 
трудових мігрантів, розкривають завдання, зміст форми і методи такої 
роботи. Автори пропонують словник та методичні рекомендації для здійснення 
соціально-педагогічної та психологічної роботи серед дітей, батьків, соціального 
оточення. Цікавим для аналізу та можливого  поширення є вітчизняний досвід 
роботи з даної тематики та зарубіжний  досвід опіки над дітьми. Для 
соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів І-IV рівня акредитації,  соціальних 
працівників, представників неурядових організацій, широкого кола 
громадськості. 
Зміст 
Вступ 
Розділ 1. Діти трудових мігрантів: визначення понять, опис проблеми 
Розділ 2. Концептуальні правові та організаційні засади захисту прав дітей трудових 
мігрантів 
Розділ 3. Теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів 
 Розділ 4. Теоретичні основи психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів 
Розділ 5. Посилення можливостей суб'єктів роботи з дітьми трудових мігрантів: 
методичний аспект 
Додатки 
Нормативно-правові документи 
1. Наказ МОН от 25.12.2007г. № 1176 «Про соціально-педагогічну та психологічну 
роботу з дітьми трудових мігрантів» 
2. Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 
охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та 
соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства 
внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання 
покарань від 14.06.2006 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної 
роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» 
3.Наказ МОН  від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення 
документації соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства 
освіти і науки України» 
Організація роботи з дітьми трудових мігрантів на практиці 



Методика роботи з дітьми трудових мігрантів 
16. Тренінговий курс «Основи батьківської компетентності» 
Словник термінів 
 

34. Веретенко Т. Г.  
Методичний інструментарій проведення моніторингу якості діяльності 

вчителя / Веретенко Т.,  Стеблецький А.,  Жильцов О. // Моніторинг професійної 
діяльності вчителя : теорія і практика : метод.  посіб.  – К., 2009. – С. 23–24, 44–56. – 
ISBN 978– 966–7548– 67–4. 
Анотація У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти здійснення 
моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя, особливості впровадження 
методики експертного оцінювання якості роботи педагога та технологія 
здійснення її моніторингу. 
Зміст. 
2.3. Методичний інструментарій проведення моніторингу якості діяльності 
вчителя…....................................................................................................................    23                                                                    
Додаток 1. Анкета для самооцінки вчителем якості професійної 
діяльності……………….............................................................................................   44                                    
Додаток 2. Анкета для експертного оцінювання адміністрацією школи якості 
професійної діяльності 
вчителя……………………………………………………………………………........48      
48 
Додаток 3. Анкета для експертного оцінювання батьками якості професійної 
діяльності 
вчителя…………………………………………………………………………………52 
Додаток 4. Анкета для учнів 10-12 
класів……………………………………………………...............................................54                                             
Додаток 5. Анкета для учнів 5-9 
класів………………………………………………......................................................56 
 
 

 
35. Веретенко Т. Г. Формирование у подростков ответственного отношения к 
общественно полезному труду  :  метод.  рек.  /  Т.  Г.  Веретенко. – Запорожье : 
ОИУУ, 1987. – 30 с.  

Содержание 
Введение 
Критерии и уровни сформированности у подростков  ответственного отношения к 
общественно полезному труду 
Содержание и формы общественно полезного труда подростков 
Методика формирования ответственного отношения к общественно полезному 
труду 
Диагностика сформированности у учащихся VII-VIII классов ответственного 
отношения к общественно полезному труду 
Использованная література 



 
36. Веретенко  Т.  Г. Загальна педагогіка  :  навч.  посіб.  /  Т.  Г.  Веретенко. – Х.: 
Професіонал, 2003. – 154 с. – ІSВN 966–8556–27–5. 

Анотація. Посібник містить матеріали для самостійної роботи студентів – 
майбутніх педагогів в процесі вивчення курсу "Загальна педагогіка", який 
складається з 3-х модулів. Акцентовано увагу на темах курсу та методичних 
рекомендаціях щодо організації семінарсько-практичних занять, тестів з 
контролю знань. Даний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів. 
Зміст 
Вступ 
Програма курсу 
Модуль І. Загальні основи педагогіки 
Тема 1. Предмет, завдання та категорії педагогіки 
Тема 2. Історичні надбання педагогіки 
Тема 3. Система освіти в Україні 
Тема 4. Формування творчої особистості вчителя 
Тести до 1 модуля 
Модуль ІІ. Дидактика 
Тема 5. Теорія навчання та освіти 
Тема 6. Зміст освіти у сучасній школі 
Тема 7. Закономірності, принципи та правила навчання 
Тема 8. Процес навчання в школі 
Тема 9. Загальні методи навчання 
Тема 10. Види та форми організації навчального процесу 
Тема 11. Контроль, перевірка та оцінка знань учнів 
Тема 12. Сучасні інноваційні педагогічні технології 
Тести до 2 модуля 
Модуль Ш. Теорія виховання 
Тема 13. Основи виховної роботи 
Тема 14. Принципи побудови виховного процесу 
Тема 15. Зміст та методи формування особистості учня 
Тема 16. Основні напрямки виховної роботи в школі 
Тести до 3 модуля 
Список додаткової літератури 
Глосарій 
 

37. Веретенко Т. Г. Основи батьківської компетентності : навч. посіб. /  
Веретенко  Т.  Г.,  Звєрєва  І.  Д.,  Шевченко  Н. Ю. – К. : Наук. світ, 2006. – 156 
с. – ISBN 966–675–424–X.     

Анотація. Методичний посібник „Основи батьківської комптентності” 
підготовлений на основі узагальнення досвіду роботи зарубіжних та вітчизняних 
тренерів у рамках партнерського проекту „Покращення  якості соціальних послуг 
дітям і сім’ям у громаді”. Автори роблять  акцент на сучасні погляди щодо 
батьківства взагалі та компетентне батьківство, зокрема, його компонентах та 



шляхах формування. Методичний посібник розрахований на батьків, на фахівців, що 
працюють з батьками, соціальних робітників, вчителів, студентів. 
Зміст 
Передмова 
Загальна інформація про тренінг 
Матеріальне забезпечення тренінгу 
Структура тренінгу 
Зміст тренінгу 
Додатки 
Список рекомендованої літератури 
 

38. Веретенко Т. Г. Педагогічний тренінг : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, І. С. 
Манойло. – Х.: ЮНЕСКО – СОЦІО, 1999. – 112 с. – ISBN 966–7251–18–7. 

Анотація. Посібник містить тести, завдання для самоконтролю, педагогічні 
ситуації та вправи до занять з певної теми, що допоможуть їм орієнтуватися у 
ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з точки зору психолого-
педагогічної відповідальності та обґрунтованості. Посібник може бути 
використаний для організації самостійної роботи не лише студентів, а й слухачів 
курсів підвищення кваліфікації. 
Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Історія педагогіки 
1.1.Тести з контролю знань 
1.2.Педагогічні завдання 
1.3.Педагогічні ситуації та питання для дискусії 
Розділ 2. Загальні питання педагогіки 
2.1.Тести з контролю знань 
2.2. Педагогічні завдання 
2.3. Педагогічні ситуації та питання для дискусії 
Розділ 3. Теорія виховання 
3.1. Тести з контролю знань 
3.2. Педагогічні завдання 
3.3. Педагогічні ситуації та питання для дискусії 
Розділ 4. Дидактика 
4.1. Тести з контролю знань 
4.2. Педагогічні завдання 
4.3 . Педагогічні ситуації та питання для дискусії 
Розділ 5. Організація та управління навчально-виховним процесом. Школознавство 
5.1.Тести з контролю знань 
5.2.Педагогічні завдання 
5.3 . Педагогічні ситуації та питання для дискусії 
Література 
 



39.  Веретенко Т. Г. Педагогічний тренінг : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, І. С. 
Манойло.– Вид. 2- ге . – Х. : ХНУ  ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 128 с. – ISBN 966– 
623–330–4.      

Анотація. Навчальний посібник " Педагогічний тренінг" –  це збірник допоміжних 
матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Загальна 
педагогіка", спецкурсів " Методика виховної роботи в школі", " Організація та 
управління навчально-виховним процесом у різних типах навчальних закладів”. 
Кожна запропонована тема посібника націлена на самостійну творчу роботу 
студента, на співробітництво  викладача із студентами. Посібник містить тести, 
завдання для самоконтролю, педагогічні ситуації та вправи до занять з певної 
теми, які формують у студента уміння та навички, що  дозволять їм 
орієнтуватися у ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з точки зору 
психолого-педагогічної відповідальності та обґрунтованості. Посібник може бути 
використаний для організації самостійної роботи не лише студентів, а й слухачів 
курсів підвищення кваліфікації. 
Зміст 
Вступ 
Модуль 1. Загальні основи педагогіки 
1.1. Педагогічні завдання. 
1.2. Педагогічні ситуації та дискусійні питання 
1.3. Тести з контролю знань до модуля 
Література до 1 модуля 
Модуль 2. Дидактика 
2.1. Педагогічні завдання 
2.2. Педагогічні ситуації 
2.3. Тести з контролю знань до модуля 
Література до 2 модуля 
Модуль 3. Теорія виховання 
3.1. Педагогічні завдання 
3.2. Педагогічні ситуації 
3.3. Тести з контролю знань до 3 модуля 
Література до 3 модуля 
Модуль 4. Організація та управління навчальн-виховним процесом 
4.1. Педагогічні завдання 
4.2. Педагогічні ситуації та дискусійні питання 
4.3. Тести з контролю знань до 4 модуля 
Література до 4 модуля 
Додатки 
Рекомендована література 
 

40. Веретенко Т. Г. Соціальний педагог. Соціально-педагогічна робота в 
загальноосвітніх закладах / Т. Г. Вееретенко // Соціальна педагогіка : мала 
енцикл.  /  [за заг. ред. проф.  І. Д. Звєрєвої]. – К. : ЦУЛ,  2008. – С. 249–252,  265 
–271.   

Зміст 



Соціальний педагог 
Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах 
 

41. Веретенко Т. Г. 
 Соціальна педагогіка : теорія і технології : підруч. / Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. 
П.,  Безпалько  О. В.  та  ін. ; за  заг.  ред.  І.  Д. Звєрєвої. – К. : ЦУЛ, 2006. – 316 
с. – ISBN 996–364–343–9.   

Анотація. У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ 
соціальної педагогіки, а також представлено інноваційні технології соціально-
педагогічної діяльності. Підручник розрахований на студентів факультетів 
(відділень соціальної педагогіки) соціальної роботи, викладачів навчальних закладів 
різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків – соціальних педагогів і 
соціальних працівників, волонтерів у сфері соціальної роботи. 
 

42. Веретенко Т. Г. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку 
дитини та підвищення виховного потенціалу громади : метод.  матер. до тренінгу 
/  Веретенко  Т.  Г.,  Братусь  І. В.,  Молочний  В. В. – К.: Наук. світ, 2004. – 86 с. 
– ISВN 966–675–294–8. 

Анотація. Методичні матеріали "Усвідомлене батьківство як умова 
повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади"   
підготовлені на основі тренінгів, що відбулися у ряді міст України. У виданні 
висвітлюється поняття "усвідомлене батьківство",  характеризуються умови 
для повного розвитку дитини, подається інформація про ефективні зарубіжні й 
вітчизняні програми для батьків дітей різного віку. Акцент зроблено також на 
існуючих  можливостях посилення виховного потенціалу громади. Видання буде 
корисним спеціалістам соціальних служб, соціальним педагогам та працівникам,  
представникам громадських організацій, державним службовцям, котрі 
опікуються вирішенням проблем соціальної сфери. 
Зміст 
Передмова 
Структура тренінгу 
Ресурси 
Зміст тренінгу 
Додатки 
 

43. Горяна Л. Г. Здоров‘я дітей-здоров‘я нації : метод. рек. до проведення 
перших уроків з основ здорового способу життя  /  Горяна  Л. Г.,  Неведомська  
Є. О.,   Маруненко І. М. – К. : Фенікс, 2002. – 35 с. – ISBN 966–651–023–5.  

Анотація. Збереження здоров‘я нації є найважливішим педагогічним завданням 
освіти. Відповідно до матеріалів МОН України (інформаційний збірник №11, 
червень, 2002) "Про підготовку та забезпечення організованого початку 2002/2003 
навчального року 2 вересня перший урок проводиться за темою "Здоров'я дітей - 
здоров'я нації". У збірнику пропонуються матеріали до проведення  перших уроків 



та заходів з основ здорового способу життя. Матеріали стануть у нагоді 
вчителям, класним керівникам, педагогам-організаторам. 
Зміст 
Здоров‘я дітей - здоров‘я нації 
Навчаємо працювати з підручником з перших уроків біології 
Як жити сьогодні, щоб мати шанси побачити завтра 
Роль спадковості і навколишнього середовища у генезі хвороб 
 

44. Горяна  Л. Г. Організація навчально-виховного процесу з біології : навч.-
метод. посіб. для  вчит. біології  / Л. Г. Горяна,  Є. О. Неведомська. – К. : КМІУВ, 
1999. – 57 с.  

Анотація. Посібник допоможе вчителю у виборі організаційних форм, 
оптимальних методів, прийомів та засобів навчання біології. Значну увагу в 
посібнику приділено організації сучасного уроку біології. У посібнику наведені 
вимоги до домашніх завдань, рекомендації щодо раціонального використання 
наочних засобів у процесі навчання біології та з питань оформлення й організації 
роботи кабінету біології. Посібник призначений для вчителів біології. 
Зміст 
Вступ 
Основна навчально-методична документація вчителя біології 
Вибір методів, форм і прийомів навчання 
Поради щодо раціонального використання наочних засобів у процесі навчання 
біології 
Контроль і оцінка знань, умінь і навичок  учнів з біології 
Вимоги до домашніх  завдань 
Методичні основи організації й проведення сучасного уроку біології 
Основні вимоги до уроку біології 
Рекомендації вчителю біології під час підготовки до уроку 
Поради вчителю до проведення уроку біології 
Самоаналіз уроку біології 
Педагогічний аналіз уроку біології 
Рекомендації  з  питань  оформлення  й  організації  роботи  кабінету біології 
Додатки 
Додаток 1. Документи, якими керується вчитель біології 
Додаток 2. Паспортизація об’єктів кутка живої природи 
Додаток 3. Інструкції з техніки безпеки 
Педагогічний словник 
Література 
 

45.  Денисюк О. М. Вибрані питання соціальної педагогіки : модульний курс 
дистанційного навчання [для студ. спец. “Соціальна педагогіка” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Магістр” ] / О. М. Денисюк, Л.  В. Лохвицька. – 
Переяслав-Хмельницький,  2004. – 92 с. – ISBN 966–8136–18–7. 



Анотація. У навчальному посібнику пропонуються окремі питання соціальної 
педагогіки, що поглиблено розкривають зміст цієї галузі знань, оскільки студенти 
вже вивчали цю дисципліну в ході здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», «спеціаліст». У посібнику подано робочу навчальну програму курсу, 
викладено основний зміст лекцій, розроблено семінарські і практичні заняття та 
форму контролю – залік. 
Посібник може бути використаний студентами, викладачами, спеціалістами-
практиками. 
Зміст 
Передмова 
Робоча навчальна програма курсу «Вибрані питання соціальної педагогіки» 
Лекційний матеріал 
Тема 4. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей 
Тема 5. Засоби масової комунікації в системі соціального формування особистості 
Практичні і семінарські заняття 

 
46. Денисюк О. М. Вплив засобів масової інформації на прояви негативної 
поведінки дітей / О. М. Денисюк //  Проблеми бездоглядності та безпритульності  
дітей  в Україні : тематична  Державна  доповідь про становище дітей  в  Україні 
за підсумками  2003 року. – К., 2004. – С. 91–95. – ISBN 966–8024–53–2. 

Анотація. У Державній доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 
2003 року – «Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні» 
(доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 5835/1) 
досліджено проблеми бездоглядних і безпритульних дітей, які виховуються в умовах 
вулиці, проаналізовано діяльність держави щодо її розв’язання; привернуто увагу 
суспільства до існуючих труднощів та здійснено прогнозування подальшого 
розвитку державної політики у цій сфері. 
Зміст 
Розділ II. Передумови і причини виникнення та поширення бездоглядності та 
безпритульності дітей 
2.6. Вплив засобів масової інформації на прояви негативної поведінки дітей 
 

47.  Денисюк  О. М.  
Вчимося  жити  самостійно : навч.-метод. посіб. для роботи  з  учнями  
випускних  кл. інтернатних закл.  / [ Денисюк  О. М.,  Петрочко Ж. В.,  Безпалько 
О. В.  та  ін.]. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді,  2002. – 230 c. – ISBN 
966–7902–24–2.  

Анотація. У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретичні та 
практичні засади програми «Формування навичок самостійного життя». 
Методики, запропоновані авторським колективом для роботи з вихованцями та 
випускниками інтернат них закладів, розраховані на студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів, вихователів, психологів та соціальних педагогів шкіл-
інтернатів, соціальних працівників ССМ, інших фахівців, які займаються 
проблемами дітей та молоді. 
Зміст 



Розділ 3. Змістова частина програми 
Модуль 2. «Правова культура особистості» 
 

48. Денисюк О. М.  
Громадська думка : дослідження, аналіз, висновки / [ Балакірєва О. М.,  
Вакуленко О. В.,  Денисюк  О. М. та ін.]. – К. : ДЦССМ,  2003. – 164 с. 

Анотація. Збірка умістила аналітичні звіти про результати соціологічних 
досліджень «Соціальний портрет дітей, які перебувають в стані бродяжництва» 
та «соціальні проблеми молодих людей, які повертаються з місць позбавлення волі». 
Виконано на замовлення Державного центру соціальних служб для молоді, 
Державним інститутом проблем сім’ї та молоді. Розраховано на практичне 
використання працівниками центрів соціальних служб для молоді. 
Зміст 
Аналітичний звіт за дослідженням «Соціальний портрет дітей, які перебувають в 
стані бродяжництва» 
Розділ 4. Соціальне оточення дитини: домівка, школа, інтернат, притулок для 
неповнолітніх 
4.1.Умови життя вдома 
4.2. Причини невідвідування школи 
4.3. Умови життя в інтернаті 
4.4. Перебування в притулку для неповнолітніх 
4.5. Висновки 
 

49.  Денисюк О. М.  
Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками  2002  року / О.  
М. Денисюк,  Ж.  В. Петрочко та ін. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді,  
2003. – 232 с. – С.70–79, 154–158. – ISBN 966–7902–42–0. 

Анотація. Досліджено проблеми та проаналізовано діяльність держави щодо 
забезпечення прав дітей, здійснення заходів у сфері дитинства на виконання Закону 
України «Про охорону дитинства», привернуто увагу суспільства до існуючих 
труднощів, здійснено прогнозування подальшого розвитку державної політики у цій 
сфери. 
Зміст 
Розділ 3. Дитина і суспільство: забезпечення реалізації прав 
3.5. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання  інформації 
Розділ 4. Практика і проблеми підтримки дітей у несприятливих умовах та 
екстремальних ситуаціях. 
4.7. Сціальний захист дітей-біженців 
 

50.  Денисюк О. М.  
Інформаційно-методичні матеріали з питань захисту прав дітей : для фахівців 
притулків для неповнолітніх  /  [О. В. Вакуленко, О. М. Денисюк, І. У. Жогло,  
Ж. В. Петрочко]. – К. : Держ. комітет України у справах  сім’ї  та  молоді,  Держ. 
ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 62 с. – С. 31–39.   



Анотація. Збірник містить деякі нормативно-правові документи з питань 
соціального захисту дітей, методичні матеріали з історії та сучасного досвіду 
роботи з неповнолітніми та інформаційно-довідковий матеріал з питань 
діяльності притулків для неповнолітніх. Розраховано на працівників  служб у 
справах неповнолітніх, притулків для неповнолітніх, а також інших спеціалістів, 
які працюють з дітьми. 
Зміст 
Розділ ІІ. Історія та сучасний досвід роботи з неповнолітніми 
2.1. Роль просвітницьких товариств та громадських організацій кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.. у попередженні бродяжництва та бездоглядності дітей 
 

51. Денисюк  О. М. 
 Організація відпочинку та оздоровлення дітей : концепції, технології,  досвід  /  
[О. В. Биковська,  В. М. Горбинко, О. М. Денисюк та ін.]. – К. : Держ. ін-т 
проблем сім’ї та молоді,  2004. – 208 с. – ISBN 966–7902–54–4. 

Анотація. В науково-методичному посібнику розкриваються концептуальні 
підходи, технології та досвід організації відпочинку та оздоровлення дітей в 
Україні. Розраховано на державних службовців, науковців, директорів дитячих 
оздоровчих закладів та інших спеціалістів, які займаються питаннями відпочинку 
та оздоровлення  дітей. 
Зміст 
Розділ 2. Диференційований підхід до діяльності дитячих оздоровчих закладів 
2.2.Відпочинок та оздоровлення дітей різних категорій в дитячих оздоровчих 
закладах 
 

52. Денисюк О. М.   
Раннє дитинство : стан, проблеми,  перспективи розвитку  / [ О. М. Денисюк 
(кер. авт. кол.),  Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч  та  ін.]. – К. : Держ. ін-т пробл. сім’ї 
та молоді, 2003. – 116 с. – ISBN 966–7902–46–3 

Анотація. У книзі проаналізовано ситуацію стосовно забезпечення догляду та 
розвитку дітей раннього віку в Україні, представлено результати дослідження 
«Оцінка рівня знань, ставлення та практики батьків та фахівців з догляду за 
дітьми раннього віку», висвітлено питання готовності батьків до народження 
дитини, її вигодовування, догляду, фізичного і пізнавального розвитку. Окреслено 
коло проблем, з якими зустрічаються батьки після народження маляти, визначено 
ставлення батьків до сучасних форм виховання дітей. Для педагогів, соціальних 
працівників, медиків, представників громадських організацій, які працюють з 
батьками, викладачів, студентів навчальних закладів відповідного профілю. 
Зміст 
Вступ 
Стислий виклад результатів дослідження 
Розділ 1. Аналіз ситуації стосовно догляду та розвитку дітей раннього віку в Україні 
1.3.Нормативно-правова база забезпечення розвитку дітей в Україні 
1.4 Стан охоплення дітей раннього віку дошкільними навчальними закладами 
Загальні висновки 



Список використаної літератури 
Додатки 
 

53.  Денисюк О. М.  
Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / [О. О. 
Яременко (кер.авт. кол.),  О.  М.  Балакірєва,  Г. В. Бєлєнька, О. М. Денисюк]. – 
К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. – Кн. 12. – 
196 с. – ISBN 966–8435–22–2. 

Анотація. Посібник містить тренінгові матеріали для навчання основам 
формування здорового способу життя дітей та молоді в сім’ї представлено 
складові формування здорового способу життя дитини в сім’ї, наведено матеріали 
стосовно ролі та ресурсів сім’ї у формуванні здорового способу життя молоді, 
показано особливості формування здорового способу життя в сім’ї у різні періоди 
життя дитини. Розрахована на тренерів, які працюють в межах українсько-
канадського проекту «Молодь за здоров’я – 2», соціальних педагогів, фахівців, які 
працюють в даному напрямі. 
Зміст 
Розділ 4.Батьківський тренінг як ефективний дидактичний прийом 
Глосарій 
 

54.  Журавель Т. В. “Що я знаю про наркотики” : настільна ігрова методика / 
Журавель  Т.  В.,  Лях  Т.  Л.,  Лозован  О. М. – К.: ПЕРФЕКТ-СТАЙЛ,  2008. – 
36 с. 

Анотація. Дана ігрова методика допоможе як підліткам, так і спеціалістам, 
отримати інформацію щодо сутності наркотичних речовин та їх впливу на 
організм людини; розширити знання щодо наслідків вживання психоактивних 
речовин; збільшити обізнаність щодо кримінальної та адміністративної 
відповідальності, яку несуть за собою різноманітні дії, пов’язані з наркотиком 
(вживання, зберігання, перевезення, виготовлення тощо); надати інформацію щодо 
можливостей зменшення шкоди під час вживання тих чи інших видів 
психоактивних речовин (в рамках третинної профілактики). 
 
 

55.  Журавель Т. В.  
Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 
ризикованої поведінки : посіб. для спец. приймальників-розподільників, 
притулків для неповнолітніх та виховних колоній / [О. В. Безпалько,  Н. В. 
Зимівець,  І. В. Захарченко,  Т. В. Журавель та ін.] ; за заг. ред.  Р.  Х.  Вайноли,  
Т. Л.  Лях. – К. : РОТЕКС, 2007. – С. 117–129. – ISBN 978– 966– 96825–0–5. 

Анотація. Збірка зацікавить, перш за все, спеціалістів приймальників-
розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній, а також фахівців 
інших спеціальних закладів для неповнолітніх, с соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, представників зацікавлених державних та громадських організацій, 
педагогів та психологів що працюють з неповнолітніми в напрямі формування 
здорового способу життя. 



Зміст 
Вступне слово 
Застосування методу казкотерапії у профілактичний роботі 
Добірка ігор для використання під час роботи з дітьми та підлітками 
 

56.  Журавель Т. В. Збірка інформаційних матеріалів та нормативно-правових 
актів з питань попередження насильства в сім’ї, зокрема над дітьми / Т. В. 
Журавель. –  К. : КАЛИТА, 2005. – 88 с. – ISBN 966–8024–64–8. 

Анотація. Видання підготоване у рамках проекту “Розвиток партнерства на рівні 
місцевих громад заради покращення діяльності з протидії насильству у сім’ї” 
Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”. Дана збірка зацікавить, перш за 
все, спеціалістів відділів у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників кримінальної 
міліції у справах неповнолітніх,  педагогів, психологів шкіл та представників 
громадських організацій, що працюють у сфері попередження насильства в сім’ї, 
зокрема, над дітьми. 
 

57.  Журавель  Т. В. Збірка казок та оповідань до Програми занять з 
профілактики  ВІЛ / СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків 
для неповнолітніх у регіонах України  / Виноградова  О.  А.,  Журавель  Т. В., 
Лозован  О. М. ; за заг. ред. Т. В. Журавель. –  К.: "Версо- 04", 2005. – 75 с. 

Анотація. У збірці, розрахованій, у першу чергу, на аудиторію освітян, 
запропоновано огляд казкотерапевтичного методу та окреслено його можливості 
у формування здорового способу життя серед дітей та підлітків. Окрім того, 
зібрано ряд казок та оповідань, а також завдань до кожної з них. 
 

58. Журавель Т. В.  
Основи громадського здоров’я : теорія і практика : навч.- метод.  посіб.  /  [Т.  П.  
Авельцева,  Т.  П. Басюк,  О. В. Безпалько   та  ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – 
Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – 322 с. – ISBN 978–966–8760–43–3. 

Анотація. У посібнику розглянуто концептуальні засади громадського здоров'я та 
представлено окремі технології просвітницької роботи з різними цільовими 
групами щодо його покращення. Посібник розрахований на спеціалістів-практиків – 
соціальних педагогів, соціальних працівників, практичних психологів, медичних 
працівників, представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, 
неурядових організацій, студентів відділень соціальної педагогіки/соціальної роботи 
та всіх, хто дотичний до проблеми покращення громадського здоров'я. 
Зміст 
2.5 Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового 
способу життя 
2.7 Репродуктивне здоров’я підлітків 
 

59. Журавель Т. В. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : 
тренінговий модуль по підготовці працівників притулків для неповнолітніх 



України до здійснення профілактичної роботи /  Журавель Т. В.,  Лях  Т. Л., 
Петрик  О. М. ; під заг. ред.  Т.  Л. Лях. – К.: РА «Прем’єр Медіа», 2003. – 112 с. 

Анотація. У публікації пропонується модуль тренінгу по організації та здійсненню 
профілактичних заходів, який було розроблено за результатами проекту 
"Проведення профілактики негативних явищ у притулках для неповнолітніх у 
регіонах України" Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" за підтримки 
Дитячого фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ та Державного Комітету України у 
справах сім'ї та молоді. Тренінг розрахований на працівників притулків, 
приймальників-розподільників для неповнолітніх, служб у справах неповнолітніх, 
центрів соціальних служб для молоді, працівників вищих навчальних закладів та 
громадських організацій, які працюють з безпритульними дітьми. 
Зміст 
Семінар-тренінг "Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців притулків для неповнолітніх України" 
 Додатки 
 

60. Журавель Т. В.  
Профілактика  ВІЛ /СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків 
для неповнолітніх : зб. інформ., метод.,  ілюстр. матер. для спеціалістів / [авт.-
упоряд. :  О. В. Безпалько, О.  А. Виноградова,  Т. В. Журавель,  О. М.  Лозован 
та  ін. ; під заг. ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях]. – К.: "Версо- 04", 2004. – 120 с. – 
ISBN 966–8279–10–7. 

Анотація. Дана збірка зацікавить перш за все спеціалістів притулків для 
неповнолітніх та центрів медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх. У ній 
подано Програму занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців притулків для неповнолітніх, що затверджена Міністерством України у 
справах сім'ї, дітей та молоді наказом " 692 від 05.11.2004 р. та рекомендована 
Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим, службам у справах 
неповнолітніх, центрам соціальних служб для молоді обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій з метою запровадження 
відповідних занять з вихованцями притулків для неповнолітніх, центрів соціально-
психологічної реабілітації неповнолітніх та інших закладів їх соціального захисту. 
Також подано інформаційні матеріали, що розкривають найважливіші аспекти 
проведення профілактичної роботи з вихованцями притулків для неповнолітніх, 
рекомендації щодо здійснення профілактичних заходів та добірку практичних 
завдань, ігор, казок тощо, рекомендованих для використання під час 
профілактичних занять. 
 
Зміст 
Програма занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців у притулку для неповнолітніх 
Методичні рекомендації до проведення занять за модулями 
Рекомендації по здійсненню профілактичних заходів 
Застосування методу казкотерапії у профілактичній роботі 
 



61.  Зимівець Н. В. «Рівний-рівному» – інноваційний метод  соц.-пед. діяльності  
/  Н. В. Зимівець  // Соціальна педагогіка : теорія і технології : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. – К.: ЦУЛ, 2006. – С. 180–88. – ISBN 966– 364–343–9. 

Анотація. У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ 
соціальної педагогіки, а також представлено інноваційні технології соціально-
педагогічної діяльності. Підручник розрахований на студентів факультетів 
(відділень соціальної педагогіки) соціальної роботи, викладачів начальних закладів 
різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків — соціальних педагогів і 
соціальних працівників, волонтерів у сфері соціальної роботи. 
Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Теоретичні основи соціальної педагогіки 
1.1. Соціальна педагогіка як наука про розвиток особистості в соціумі 
1.2. Сучасні концепції соціалізації особистості 
1.3. Урахування потреб особистості як умова соціально-педагогічної діяльності 
1.4. Зміст і напрями соціально-педагогічної діяльності 
1.5. Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога 
Розділ 2. Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності 
2.1. Територіальна громада як поле діяльності державних і неурядових організацій. 
2.2. Соціально-педагогічна робота у загальноосвітніх закладах 
2.3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як суб'єкти реалізації 
соціальної політики 
2.4. Соціально-педагогічна діяльність Інтегрованих соціальних служб 
2.5. Роль неурядових організацій у вирішенні соціальних проблем сімей, дітей, та 
молоді 
2.6. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних 1 
громадських організацій 
2.7. Соціальні послуги в системі соціально-педагогічної робо ги з сім'ями, дітьми, та 
молоддю 
Розділ 3. Технологічне забезпечення соціально-педагогічної діяльності 
3.1. Технології соціально-педагогічної діяльності 
3.2. Використання інтерактивних форм у соціально-педагогічній діяльності 
3.3. «Рівний-рівному» - інноваційний метод соціально-педагогічної діяльності 
3.4. Створення та соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
3.5. Рекламно-інформаційні технології в соціально-педагогічній діяльності 
3.6. Технології розробки га впровадження соціальних проектів 
Розділ 4. Соціально-педагогічна робота з окремими групами клієнтів 
4.1. Форми і методи соціально-педагогічної роботи :І ЮНИМИ матерями 
4.2. Профілактична робота щодо попередження відмов від новонароджених дітей 
4.3. Соціально-педагогічна робота з окремими типами сімей 
4.4. Соціальна підтримка осіб, які живуть із ВІЛ/СНІ Д 
4.5. Попередження насильства над дітьми 
4.6. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням 



4.7. Соціально-педагогічна робота: дітьми групи ризику 
 

62.  Зимівець Н. В.  
За життя без наркотиків : модуль / [авт.-упоряд. : Т. Є. Федорченко,  І. Г. Сомова, 
Н. В. Зимівець]. – К. : [б. в. ], 2001. – 175 с. 

Анотація. Запропонований модуль містить комплекс матеріалів для занять, 
спрямованих на набуття учнями знань, умінь і навичок попередження вживання 
наркотичних речовин. 
 

63. Зимівець  Н. В.  
Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді : 
потенціал громади : метод.  матер. до тренінгу  / [ авт.- упоряд.  Н. В.  Зимівець ; 
за  заг.  ред.  Г.  М.  Лактіонової ]. – К. : Наук. світ, 2004. – 205 с. – ISBN 966–
675–352–9. 

Анотація. У методичних матеріалах висвітлено проблеми репродуктивного 
здоров'я підлітків та молоді у філософському, соціальному та соціально-
педагогічному аспектах. Розглянуто можливості громади у збереженні та 
зміцненні репродуктивного здоров'я. Матеріали модулю можуть бути використані 
у практичній роботі працівників соціальних служб для молоді, шкільних психологів, 
соціальних працівників, соціальних педагогів, представників громадських 
організацій. 
Зміст 
Передмова 
Загальна інформація про тренінг 
Ресурси 
Хід проведення тренінгу 
Додатки. 
Словник 
Список використаної літератури 
 

64. Зимівець Н. В. Концепція формування здорового способу життя / Н. В. 
Зимівець // Соціальна,  педагогічна та психокорекційна робота з неповнолітніми, 
засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі : метод. посіб. з 
питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених. – К., 2006. – 
С. 138 – 48. – ISBN 966–675–425–8. 

Анотація. Посібник висвітлює питання соціально-педагогічної роботи з непов-
нолітніми, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. 
Розкриваються технологія соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених, 
методи індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми 
та їх сім'ями, висвітлюються такі напрями соціально-педагогічної роботи з 
неповнолітніми засудженими як формування здорового способу життя, 
профілактика адиктивної поведінки, психокорекційна робота, захист прав дитини, 
засудженої до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Розраховано на 
інспекторів кримінально-виконавчих інспекцій, які здійснюють супровід 
неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, а також 



на спеціалістів центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, представників 
неурядових організацій. 
Зміст 
Передмова 
Розділ 1.Соціальна реабілітація неповнолітніх, засуджених до покарань, не 
пов'язаних із позбавленням волі 
1.1. Технологія соціальної реабілітації неповнолітніх, засуджених до покарань, не 
пов'язаних із позбавленням волі 
1.2. Методи, що можуть бути використані при соціальній реабілітації неповнолітніх, 
засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі 
1.3. Нормативно-правова база ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, 
не пов'язаних із позбавленням ваді 
1.4. Система установ, залучених до процесу соціальної реабілітації та ресоціалізації 
неповнолітніх, засуджених до альтернативних покарань 
Розділ 2 Методи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми, засудженими до 
покарань, не пов'язаних із позбавленням волі 
2.1. Методи індивідуальної роботи з неповнолітніми 
2.2. Методи групової роботи з неповнолітніми 
2.3. Соціально-педагогічна робота з сім'єю неповнолітнього, засудженого до 
покарань, не пов'язаних із позбавленням волі 
Розділ 3. Формування здорового способу життя неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов'язаних із позбавленням волі 
3.1. Концепція формування здорового способу життя 
3.2. Рекомендації щодо організації роботи по формуванню здорового способу життя 
серед неповнолітніх, засуджених до альтернативних покарань 
Розділ 4 Психокорекційна робота з неповнолітніми, засудженими до покарань, не 
пов'язаних із позбавленням волі 
Розділ 5 Профілактика адиктивної поведінки серед неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі 
Розділ 6 Захист прав дитини, засудженої до покарань, не пов'язаних із позбавленням 
волі 
6.1. Юридичні гарантії захисту прав дитини 
6.2. Механізми захисту прав людини (дитини) в Україні 
6.3. Дії інспектора КВІу випадку виявлення порушень прав неповнолітнього 
Додаток 1. Чинники правопорушень неповнолітніх 
Додаток 2. Вікові особливості підлітків 
Додаток 3. Нормативні документи, якими визначаються права неповнолітніх, 
засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі 
Додаток 4. Бланк інтерв'ю з неповнолітнім, що перебуває на обліку КВІ 
Додаток 5. Карта соціально-психологічного обстеження неповнолітнього 
Додаток 6. Методичні матеріали тренінгу для підлітків на тему «Як протистояти 
тиску» 
Додаток 7. Індивідуальна карта супроводження сім'ї 
Додаток 8. Програма тренінгу для підлітків «Відповідальне ставлення до життя» 
 



65. Зимівець  Н. В.  
Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосвіт. навч. закл. : метод.  посіб. : в 3 ч. / [О. В. Безпалько,  М. І. 
Босенко,  Р.  Х. Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої. –  К. : Златограф,  
2003. – Ч. 2. Середня школа.  – С. 134–184,  200–217,  253–309,   434–461. – ISBN 
966–96336–8–0. 

Анотація. Методичний посібник підготовлено співробітниками Християнського 
дитячого фонду та членами його Тренерської студії в рамках проекту 
«Впровадження в діяльність соціальних педагогіє та практичних психологів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми «Культура 
життєвого самовизначення», що здійснювався за підтримки Представництва 
Дитячого Фонду ООН (ЮИ1СЕФ) в Україні. 
Зміст 
Мої права та обов’язки 
Як поважати себе 
Як приймати рішення 
Коло мого життєвого досвіду 
Життєві цінності 
 

66. Зимівець  Н.  В.  
Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосвіт. навч. закл. : метод. посіб. : в 3 ч. / [ О. В. Безпалько, М. І. Босенко,  
Р.  Х.  Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Златограф, 2004. – 
Ч. 3. Старша школа. – С. 126–179, 284–317. – ISBN 966–96336–7–2. 

Анотація. Методичний посібник підготовлено співробітниками Християнського 
дитячого фонду та членами його Тренерської студії в рамках проекту 
«Впровадження в діяльність соціальних педагогіє та практичних психологів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми «Культура 
життєвого самовизначення», що здійснювався за підтримки Представництва 
Дитячого Фонду ООН (ЮИ1СЕФ) в Україні. 
Зміст 
Роздуми про духовність  
Відповідальне ставлення до життя 
Прогнозування життєвих перспектив та проектування професійної кар'єри 
 
 
 
 

67. Зимівець Н. В. 
 Методика освіти «рівний-рівному» : модуль : навч.-метод. посіб. / [Н. В. 
Зимівець,  Н. О. Лещук, Т. П. Авельцева та ін.]. – К. : Навч. кн., 2002. – 127 с. – 
ISBN 966–7943–47–Х. 

Анотація. Програма спрямована на формування відповідального ставлення до 
особистого здоров’я підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається 
засвоєння певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, 



усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій. 
 

68.  Зимівець Н. В.   
Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді : узагальнення 
досвіду проекту : інформ.-метод. матер.  /  [О. В. Безпалько,  Т.  П. Басюк,  Н.  В.  
Зимівець  та  ін.] ; за ред.  О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 80 с. – ISВN 
966–67–5438–Х. 

Анотація. У публікації представлено результати проекту Християнського 
дитячого фонду "Покрашення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді". 
Описані форми підготовки фахівців до роботи в громаді, інноваційні моделі надання 
соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді, механізми налагодження партнерства між 
суб'єктами соціальної роботи на локальному рівні. 
Зміст 
Відгуки партнерів 
Подяка 
Вступ 
1.. Підготовка спеціалістів (фахівців) соціальної сферита волонтерів до роботи в 
громаді 
1.1.Національні,  регіональні та  локальні  семінари для фахівців соціальної сфери 
1.2. Курси підвищення кваліфікації 
1.3. Школи для волонтерів 
2.Інформаційна та консультаційно-методична підтримка діяльності практиків 
соціальної сфери та волонтерів, які надають соціальні послуги в громаді 
2.1. Ресурсні та консультаційні центри  
2.2.Мобільно-консультаційні групи 
2.3.Методичні матеріали та інтернет-ресурси проекту 
3. Інноваційні моделі соціальної роботи з дітьми та сім'ями в громаді  
3.1. Школа як осередок соціально-педагогічної роботи з батьками у мікрорайоні  
3.8. Підлітковий клуб "Оазис"  
3.9. Центр роботи із громадою  
3.10. .................................................................................................................. Тренінгови
й центр для підлітків  
3.11. .................................................................................................................. Громадська 
служба соціальної адаптації  
3.12............................................................................................................ Школа 
усвідомленого батьківства  
3.13. ........................................................................................................... Програма 
для дівчат-підлітків "Панночка-кияночка"  
6. Налагодження партнерства  
7. Заключна частина 
 
 
 

69. Зимівець Н. В.  



Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій : метод. 
матер. для тренера  /  [авт.- упоряд. : Т.  Авельцева, Н. Зимівець,  О. Калібаба ,  В.  
Лютий ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Наук. світ, 2003. – 86 с. – ISBN 966–675–
I88–7. 

Анотація. Методичні матеріали «Сімейні групові наради як метод розв'язання 
конфліктних ситуацій» спрямовано на ознайомлення фахівців сфери соціальної 
профілактики правопорушень, соціальної роботи з дітьми та молоддю, викладачів 
вищих навчальних закладів, представників громадськості з методом сімейних 
групових нарад як елементом відновного правосуддя щодо неповнолітніх, які 
знаходяться у конфлікті із законом. 
Зміст 
Передмова 
Загальна інформація про семінар 
Методика проведення семінару 
День перший 
Сесія 1. Презентація семінару 
Вступ 
Знайомство учасників 
Принципи роботи на семінарі 
Обговорення очікувань учасників 
Сесія 2. Можливості реституційного правосуддя 
Керована дискусія «Знайди своє місце» 
Вправа «Правопорушення та його наслідки» 
Інформаційне повідомлення: «Сутність і можливості реституційного правосуддя» 
Сесія 3. Досвід реституційного правосуддя 
Вправа на підвищення працездатності «Тотем» 
Робота в малих групах: «Міжнародний досвід реституційного правосуддя» 
Інформаційне повідомлення «Особливості сімейної групової наради (СГН) як 
методу реституційного правосудця» 
День другий 
Сесія 4. Організація і проведення сімейних групових нарад 
Рефлексія першого дня. Вправа «Чарівна паличка» 
Інформаційне повідомлення: «Технологія організації та проведення сімейної 
групової наради» 
Рольова гра «Сімейна групова нарада» 
Сесія 5. Шляхи практичного застосування метолу «Сімейні групові 
Робота в малих групах: шляхи практичного застосування методу сімейних групових 
нарад в Україні 
«Німа дискусія»: оцінка методу сімейної групової наради  
Додатки 
 
 
 
 

70. Зимівець  Н. В.   



Соціально - психологічна підтримка  ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей у громаді  
: метод. матер. до семінару / [авт.- упоряд.: Т. Авельцева, О. Петрик,  Н. Зимівець 
; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Наук. світ, 2004. – 89 с. – ISBN  966–675–295–6. 

Анотація. Методичні матеріали, що підготовлені в рамках проекту "Покращання 
якості соціальних послуг дітям і сім'ям в громаді", презентують іде один модуль 
семінару з сучасним поглядом на питання соціально-психологічної підтримки ВІЛ-
інфікованих дітей та їх сімей у громаді. Модуль розрахований на фахівців, які 
працюють за даним напрямом, стане у нагоді викладачам і студентам 
кафедр/відділень/шкіл соціальної педагогіки та соціальної роботи. 
Зміст 
Передмова 
Загальна інформація про семінар 
План проведення семінару 
Матеріальне забезпечення семінару 
Хід проведення семінару 
Додатки 
 

71. Зимівець Н. В.  
Сучасні підходи у сфері охорони громадського здоров’я та його популяризації : 
метод.  матер. для тренера  / [ упоряд.: Н. В. Зимівець.,  В. В. Крушельницький, 
Т. І. Мірошниченко ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Наук. світ, 2004. – 95 с. – 
ISBN 966–675–195–Х. 

Анотація. Брошура мі– стить матеріали тренінгу, який висвітлює питання 
громадського здоров'я, сучасні підходи щодо його популяризації. Матеріали 
тренінгу стануть у нагоді спеціалістам із соціальної роботи, представникам 
громадських організацій, викладачам та студентам вищих навчальних закладів. 
 

72. Зимівець  Н. В.  
Твоє життя – твій вибір : модуль  /  [Федоченко Т. Є., Сомова І. Г.,  Зимівець  Н. 
В. та ін.]. – К. : Міленіум, 2002. – 164 с. – ISBN 966–8063–04–Х. 

Анотація. Запропонований модуль містить комплекс матеріалів для занять, 
спрямованих на набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового способу 
життя та попередження вживання наркотичних речовин. 
 

73. Зимівець  Н.  В. Теоретичні основи громадського здоров’я / Н. В. Зимівець // 
Основи громадського здоров’я : теорія і практика : навч.-метод. посіб. – 
Ужгород, 2008. – С. 7–44.  

Анотація. В посібнику роглянуто концептуальні засади громадського здоров'я та 
представлено окремі технології просвітницької роботи я різними цільовими 
групами щодо його покращення. Посібник розрахований на спеціалістів-практиків - 
соціальних педагогів, соціальних працівників, практичних психологіє, медичних 
працівників, представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, 
неурядових організацій, студентів відділень соціальної педагогіки/ соціальної 
роботи та всіх, хто дотичний до проблеми покращення громадського здоров'я. 
Зміст 



Вступ 
Розділ 1. Теоретичні основи громадського здоров'я 
1.1. Сутність громадського здоров'я 
1.2.Концепція сприяння покращенню громадського здоров'я 
1.3.Планування програм сприянню покращання громадського здоров'я 
Розділ 2. Технологічне забезпечення просвітницької роботи щодо покращання 
громадського здоров'я (практичні заняття) 
2.1. Теоретико-методичні засади сприяння здоров'ю 
2.3. Формування політики щодо сприяння здоров'ю у місцевих громадах 
2.4. Соціальні рек лампо-інформаційні кампанії сприяння покращанню здоров'я 
 

74. Зимовець  Н. В.  
Лидер будущего : новое видение, стратегии и практика : метод. пособ. по 
проведению тренинга  /  [ И. Братусь,  А. Гулевская - Черныш,  Н. Зимовец  и др. 
; под общ. ред.  Г. Лактионовой, И. Зверевой, Л. Стариковой]. – К. : Наук. світ, 
2001. – 122 с. – ISBN 966–7820–96–3. 

Анотація. Процесс становления гражданского общества выдвигает проблему 
повышения уровня знаний молодых лидеров о правах человека, правах детей, 
волонтерском движении и формирования навыков по применению этих знаний на 
практике. В методическом пособии представлен модуль и «пакет рабочих 
материалов» тренинга для молодых лидеров общественных организаций.  
Содержание 
Предисловие 
Описание модуля. Блок 1: Введение 
Блок 2: Философия лидерства 
Блок 2А: Лидер будущего 
Блок 3: Лидер - организатор волонтеров 
Блок4: Лидер -общество- право 
Блок 5: Осознанное лидерство в гражданском обществе 
Список литературы 
Приложения 
Сведения об авторах и составителях 
 

75. Інновації у соціальніх службах : навч.-метод. посіб. / [Т. В. Семигіна, В. В. 
Покладова,  І. М.  Грига та ін.]. – К.: Пульсари,  2002. – 168 с. – Бібліогр. : с.140-
143. – ISBN 966–7671–44–5. 

Анотація. Посібник знайомить з деякими теоретичними та практичними 
аспектами впровадження нових методів і моделей у соціальних службах, зокрема, 
шляхом здійснення інноваційних проектів. У ньому представлено досвід викладання 
різних навчальних курсів та практичної діяльності викладачів, студентів/слухачів і 
випускників Школи соціальної роботи Національного університету „Києво-
Могилянська Академія”. Розрахований на викладачів курсів „Соціальні інновації”, 
„Соціальне проектування”, „Супервізія та розвиток персоналу”, „Менеджмент 
соціальних служб”, консультантів інноваційних проектів, а також практичних 
соціальних працівників, які зацікавлені у підвищенні професійного рівня. 



 
76. Кобеньок Г. В. Веселий мурашник : посіб. з екол. виховання для дітей шк. 
віку  /  Г. В.  Кобеньок. – К. : Wetlands International Black Sea Programme,  2007.  – 
50 с. 

Анотація. Публікація містить ігри екологічного спрямування, які можна 
проводити у приміщення (під час уроку і у вільний час) і на свіжому повітрі. 
Використання ігор екологічного спрямування сприяє вирішенню наступних завдань 
екологічного виховання: 1) пізнавальних (засвоєння знань про біорізноманіття та 
його значення, формування цілісного уявлення про природне оточення); 2) 
розливальних (вміння критично оцінювати ситуацію, викликану значним 
антропогенним впливом на довкілля); 3) виховних (виховання громадської 
відповідальності за стан природи, оволодіння нормами поведінки у природному 
середовищі). Посібник розрахований на вчителів, керівників дитячих колективів, 
вихователів дитячих таборів оздоровлення і відпочинку, представників громадських 
організацій. 
Зміст 
Передмова 
Методичні поради організатору проведення екологічних ігор 
1. Ігри в приміщенні 
1.1. Ігри під час уроку  
1.2 Фізкультхвилинки  
1.3 Ігри у вільний час 
2. Ігри на свіжому повітрі 
2.1. Ігри на майданчику 
2.2. Ігри на воді та на пляжі 
2.3. Ігри в зимовий період 
Список використаної літератури 
 

77. Кобеньок Г. В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та 
інтегроване управління річковими басейнами : посіб. для вчит. та громад. 
природоохоронних орг.  /  Кобеньок  Г.  В.,  Закорко  О.  П.,   Марушевский  Г. Б. 
– К. : Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – 200 с. 

Анотація. Посібник складається з 15 занять по трьох освітніх темах: збереження 
біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими 
басейнами. Посібник розрахований на вчителів, працівників еколого-
натуралістичних центрів, представників громадських природоохоронних 
організацій.  
 

78.  Кутішенко  В. П.  Вікова та педагогічна психологія  (курс лекцій) : навч. 
посіб.  /  В. П. Кутішенко. – К.: ЦУЛ, 2005. – 128с. –  ISBN–966–364–038–3.   

Анотація. Структура змісту навчального посібника включає 7 тем з вікової та 3 
теми з педагогічної психології. До кожної теми подаються основні поняття та 
список рекомендованої студентам літератури. Одним із завдань посібника було 
висвітлення  різних підходів до проблем вікової та педагогічної психології як у 



вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній науці. Компактне поєднання в одному 
посібнику тем з вікової та педагогічної психології  пояснюється спільним об’єктом 
дослідження – особистістю, яка розвивається в процесі навчання і виховання. 
Посібник стане у нагоді студентам при підготовці до семінарських занять, до 
державного іспиту, та під час проходження педагогічної практики, оскільки у 
ньому висвітлено закономірності навчально-виховного процесу та схематично 
подано основні поняття з вікової та педагогічної психології.  

Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Вікова психологія. 
Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології 
Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі 
Психічний розвиток дитини до вступу до школи 
Психічний розвиток дитини і формування особистості молодшого школяра 
Психологічні особливості підліткового віку 
Психологічні особливості старшокласника 
Психологія важкої дитини 
Запитання до самоконтролю 
Розділ2. Педагогічна психологія. 
Психологія навчання 
Психологія виховання і самовиховання як цілеспрямованого процесу формування 
особистості 
Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя 
Запитання до самоконтролю 
Список використаної літератури 
 

79. Кутішенко В. П.  Методичні матеріали для практичних психологів початкової 
школи  / В.  П. Кутішенко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008.– 52 с. 

Анотація. У роботі подані матеріали для практичних психологів початкової 
школи, зокрема розроблені форми та напрямки роботи; подається діагностичний 
матеріал та програми  корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. 
 

80. Кутішенко В. П. Навчально - методичний комплекс з курсу «Соціальна 
психологія»  для підготовки фахівців за спеціальністю  7.040101 «Психологія» / 
В. П. Кутішенко. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка,  Ін-т післядипломної освіти,  2006. 
– 48 с.  

Анотація. У роботі подана програма курсу «Соціальна психологія», розроблені 
теоретичні та практичні завдання для контрольної роботи,  тестові завдання для 
самоаналізу та  самостійної роботи студентів. 
 

81. Кутішенко  В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : 
навч. посіб.  /  В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – К.: Каравелла, 2009. – 448 с. – 
Бібліогр.: с.132, 337-338, 446-447. – ISBN 978–966–8019–98–2.  

Анотація. У посібнику міститься зміст і варіанти проведення семінарських та 
практичних занять із навчальної дисципліни "Психологія розвитку та вікова 



психологія", подаються завдання для самостійної роботи студентів, 
програмований контроль знань, матеріали першоджерел. Навчальний посібник 
містить три розділи: пізнавально-теоретичний, діагностичний та 
психокорекційний. У посібнику подано комплекс психодіагностичних методик та 
варіанти психокорекційних програм і вправ для роботи майбутніх фахівців з 
людьми різних вікових груп. Розраховано на студентів спеціальності "Психологія", 
"практична психологія" та інших вищих педагогічних навчальних закладів України.  
Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Зміст і варіанти проведення семінарських та практичних занять із 
навчальної дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія» 
Модуль 1. Теоретичні основи вікової психології. 
Тема1. Вікова психологія як наука. 
Тема2. Основні напрями зарубіжної вікової психології. 
Тема3. Характеристика головних напрямів української вікової психології. 
Тема4. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі. 
Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу. 
Тема5. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти. 
Тема6. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці. 
Тема7. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. 
Модуль3. Психічний розвиток дитини в шкільний період. 
Тема8. Психологія молодшого школяра. 
Тема 9. Психологія підлітка. 
Тема 10. Психологія ранньої юності. 
Тема11. Психологія важкої дитини. 
Модуль 4. Психологія дорослої людини. 
Тема12. Загальна характеристика дорослого періоду життя. 
Тема 13 Психологія ранньої та середньої дорослості. 
Тема14. Психологія пізньої дорослості. 
Орієнтовна тематика курсових робіт. 
Матеріали першоджерел до модулів. 
Тестовий контроль до курсу. 
Орієнтовні запитання до іспиту. 
Список рекомендованої літератури. 
Список використаної літератури. 
Розділ2. Психодіагностика: Матеріали для проведення психодіагностичного 
дослідження з людьми різного віку. 
Матеріали до модуля 1. Комплексне вивчення динаміки життєвого шляху 
особистості. 
Матеріали до модуля 2. Діагностика психічного розвитку дитини від народження до 
вступу в школу. 
1. Дослідження немовлят. 
2. Комплексне дослідження дитини раннього віку. 
3. Дослідження дошкільника. 



4. Матеріали для проведення 
узагальненого аналізу психічного розвитку дитини від народження до вступу в 
школу. 
Матеріали до модуля 3. Діагностика психічного розвитку школяра. 
1. Діагностика психічного розвитку молодшого школяра. 
2. Діагностика психічного розвитку підлітка. 
3. Діагностика психічного розвитку юнацтва. 
4. Матеріали для проведення узагальнюючого аналізу психічного розвитку підлітка 
та старшокласника. 
Матеріали до модуля 4. Діагностика психічного розвитку людини в період 
дорослості. 
1. Діагностика психічного розвитку людини в період ранньої дорослості.. 
2. Діагностика психічного розвитку людини в період середньої та пізньої дорослості. 
Розділ 3. Вікова психокорекція: матеріали для проведення психокорекційної роботи 
з представниками різних вікових категорій. 
Матеріали до модуля1: Практичне використання основних положень теоретичних 
концепцій української та зарубіжної вікової психології. 
1. Використання методів гештальттерапії 
2. Використання методів ігрової 
терапії. 
3. Використання методів когнітивної 
терапії. 
4. Комплексний підхід до 
використання методів різних напрямів вікової психокорекції. 
Матеріали до модуля 2: Розвивальна робота з дошкільниками. 
1. Програма розвивальних занять з дошкільниками. 
2. Матеріал до заняття з теми 
«Підготовка дітей дошкільного віку до навчання читання» 
Матеріали до модуля 3: Корекція психічного розвитку дитини в шкільний період. 
1. Психокорекційна робота з молодшими школярами. 
3. Психокорекційна робота з 
підлітками. 
4. Психокорекційна робота зі 
старшокласниками. 
Матеріали до модуля 4: Робота з людьми періоду дорослості. 
Використана література. 
 

82. Побірченко  Н.  А.  Людина і праця : навч. посіб. для 10-го кл. / Побірченко 
Н.  А.,  Сергєєнкова  О. П., Підтілок  І. В. – К.: Наш час, 2006. – 180 с. – ISBN 
966–8174–31–3. 

Анотація. У навчальному посібнику розкривається психологічна інформація, яка 
сприятиме самостійному вирішенню учнями проблем, що безпосередньо пов’язані з 
вибором професії і усвідомленням правильності такого вибору. Мета написання 
посібника – сприяти установленню рівного доступу до повноцінної освіти різними 



категоріями учнів у відповідності з їх здібностями, схильностями і потребами (з 
доктрини розвитку національної освіти). 

Зміст  
Передмова 
Феномен людини 
Праця. Пізнання і спілкування в житті людини 
Вік і здатність людини до праці 
Джерела продуктивної праці 
Праця і кар’єрний ріст 
Професійна майстерність. Творчість 
Психологічна сумісність в праці 
Гендерні аспекти праці 
Індивідуальний стиль праці. Хобі 
Додаток 
Програма спецкурсу «Людина і праці» 
Література 
 

83.  Лях Т. Л.  
Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 
ризикованої поведінки : посіб. для спец. приймальників-розподільників, 
притулків для неповнолітніх та виховних колоній / [О. Безпалько,  Н.  Зимівець,  
І. Захарченко та ін. ] ; за заг. ред.  Р.  Х.  Вайноли,  Т. Л.  Лях. – К.: ТОВ „ДКБ 
„РОТЕКС”, 2007. – С. 117–129. – ISBN 978–966–96825–0–5. 

Анотація. Ця збірка зацікавить перш за все спеціалістів приймальників-
розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній, а також фахівців 
інших спеціальних закладів для неповнолітніх, с соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, представників зацікавлених державних та громадських організацій, 
педагогів та психологів що працюють з неповнолітніми в напрямі формування 
здорового способу життя. 
Зміст 
Вступне слово 
Умови ефективного використання методу інтерактивної гри 
Особливості використання методу case-study 
 

84. Лях Т. Л. Використання інтерактивних методів у програмах з формування 
здорового способу життя  / Т. Л. Лях, Т. В. Журавель // Основи громадського 
здоров’я : теорія і практика : навч.-метод. посіб. – Ужгород,  2008. – С. 152– 216. 
– ISBN 978–966–8760–43–3. 

Анотація. У посібнику розглянуто концептуальні засади громадського здоров'я та 
представлено окремі технології просвітницької роботи з різними цільовими 
групами щодо його покращення. Посібник розрахований на спеціалістів-практиків – 
соціальних педагогів, соціальних працівників, практичних психологів, медичних 
працівників, представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, 
неурядових організацій, студентів відділень соціальної педагогіки/соціальної роботи 
та всіх, хто дотичний до проблеми покращення громадського здоров'я. 



Зміст 
2.5 Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового 
способу життя 
 

85. Лях  Т. Л.   
Волонтерство :  порадник для організатора волонтерського руху  / [ О. 
Безпалько, Н. Заверико, І. Звєрєва та ін.] ; уклад. Т. Л. Лях. – К.: ВГЦ 
„Волонтер”, 2001. – 176 с. 

Анотація. У посібнику подано методичні рекомендації щодо організації різних 
напрямів соціально-педагогічної діяльності. Публікація адресована соціальним 
педагогам та соціальним працівникам, учителям, іншим практикам соціальної 
сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та студентам, які опановують фах 
соціального педагога чи соціального працівника. 
Зміст 
3. Театри вуличного дійства (методичні рекомендації волонтерам-організаторам 
театрів вуличного дійства) 
7. За штурвалом театру вуличного дійства 
 

86. Лях Т. Л. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності 
державних і громадських організацій  / Т.  Л. Лях  //  Соціальна педагогіка : 
теорія і технології : підруч.  для студ.  вищ.  навч. закл. – К., 2006. – С. 130–139. – 
ISBN 996–364–343–9. 

Анотація. У підручнику розглянуто широке коло теоретичних питань щодо основ 
соціальної педагогіки, а також представлено інноваційні технології соціально-
педагогічної діяльності. Підручник розрахований на студентів факультетів 
(відділень соціальної педагогіки) соціальної роботи, викладачів навчальних закладів 
різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків – соціальних педагогів і 
соціальних працівників, волонтерів у сфері соціальної роботи. 
Зміст 
Розділ 2. Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності 
2.6. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і 
громадських організацій 
 

87. Лях  Т. Л. Вступ до спеціальності “Соціальна робота” : навч.-метод. комплекс 
для студ. спец. 7.040202  «Соціальна робота» / Т. Л. Лях. – К.: Академія праці і 
соціальних відносин, 2003. – 60 с. 

Анотація. Програма “Вступ до спеціальності “Соціальна робота” охоплює 
актуальні питання теорії і практики соціальної роботи. Навчально-методичний 
комплекс з курсу “Вступ до спеціальності “Соціальна робота”  розроблено 
відповідно до програми курсу. Комплекс містить тематичний зміст дисципліни, 
вказівки та варіанти для вибору теми, форми самостійної роботи, методичні 
рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної 
форм навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні питання та критерії оцінки 
відповідей під час заліку, список літератури, пропонованої для вивчення курсу. 
 



88. Лях  Т.  Л.  
Гендерний інтерактивний театр : навч. - метод. посіб. для бажаючих створити 
власний театр  /  [Я. Нємая,  Л. Колос,  Т. Лях та ін. ] ; під заг. ред. Л. Колос. – К. 
: Школа рівних можливостей, 2005. – 100 с. – ISBN 978–966–7548–54–4. 

Анотація. Навчально-методичний посібник допоможе створити інтерактивний 
театр у школі, вузі, громадській організації. Він зацікавить також тих, хто з 
гендерних позицій розкриває новітні підходи у просвітницькій роботі в середовищі 
сучасної молоді, яка активно будує нове справедливе громадянське суспільство, 
суспільство рівних можливостей. Посібник розрахований на тренерів, педагогів, 
школярів і студентів, активістів громадського руху, всіх, хто розробляє тендерні 
освітні та просвітницькі програми і поширює гендерні знання. 
 

89. Лях  Т. Л.  
 Діяльність центрів соціальних служб для молоді України : сучасний стан і 
перспективи розвитку  /  [С.  В. Толстоухова,  В. В. Багай,  Т. Л. Лях  та ін.]. – К.: 
Академпрес, 1999. – 112 с. – ISBN 966–7541–06–1. 

Анотація. На основі соціологічних досліджень, вивчення досвіду та аналізу 
статистичних даних зроблено науковий дослід діяльності центрів соціальних 
служб для молоді України, висвітлено їх роль в реалізації соціальної політики, 
накреслені перспективи розвитку. Розрахована на науковців, фахівців, працівників 
соціальної сфери, на тих, хто готовий будь-якою мірою взяти участь у соціальній 
роботі,надавати допомогу дітям, молоді, сім'ям. 
Зміст 
Розділ ІІ. Основні напрями діяльності соціальних служб для молоді по реалізації 
соціальних програм 
Участь волонтерів у діяльності соціальних служб для молоді 
 

90. Лях  Т. Л. 
 Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосвіт.  навч.  закл. :  метод. посіб. : у 3 ч. / [ О. Безпалько,  М.  Босенко, 
Р.  Вайнола  та  ін.] ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Златограф, 2003. – Ч. 
2. Середня школа. – С. 67– 84,  98–108,  475– 486,  517– 527. – ISBN 996–96336– 
8–0. 

Анотація. Методичний посібник підготовлено співробітниками Християнського 
дитячого фонду та членами його Тренерської студії в рамках проекту 
"Впровадження в діяльність соціальних педагогів та практичних психологів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми "Культура 
життєвого самовизначення", що здійснювався за підтримки Представництва 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 
Зміст 
Розділ 1. Теми для 12 класу 
Велика радість – творити добро 
Розділ 2. Теми для 6 класу 
Бути собою 
Розділ 5. Теми для 9 класу 



Як протистояти тиску 
Лідерство – запорука успіху 
 

91. Лях  Т.  Л.  Методика організації волонтерських груп : навч. програма для 
студ. спец. 7.010105 „Соціальна педагогіка” / Т. Л. Лях. – К. : КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, 2008. – 58 с. 

Анотація. Авторська програма курсу „Методика організації волонтерських груп” 
включена до навчальних планів підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних 
рівнів „спеціаліст”, „магістр” спеціальності „Соціальна педагогіка” Київського 
міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. Мета навчальної 
програми: сприяти оволодінню студентами основними знаннями та вміннями, 
необхідними для організації волонтерських груп за умов майбутньої професійної 
діяльності, а також розвитку у студентської молоді соціальної активності, 
навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. 
 

92. Лях  Т. Л.  Методика формування здорового способу життя : навч.-метод. 
комплекс  для  студ. спец. 7.040202  «Соціальна робота» / Т. Л. Лях. – К.: 
Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 60 с. 

Анотація. Навчально-методичний комплекс з курсу "Методика формування 
здорового способу життя" розроблено відповідно до програми курсу. Програма 
“Методика формування здорового способу життя” ґрунтується на основних 
положеннях і принципах Оттавської Хартії, що стали програмними імперативами 
та якими керується світове співтовариство в діяльності з проблем здоров’я. 
Комплекс містить тематичний зміст дисципліни, вказівки та варіанти для вибору 
теми, форми самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання 
контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з критеріями 
оцінки робіт, контрольні питання та критерії оцінки відповідей під час заліку, 
список літератури, пропонованої для вивчення курсу. 
 

93.  Лях  Т.  Л.  Молодіжна політика і соціальна робота : навч.-метод. комплекс 
для  студ.  спец. 7.040202 «Соціальна робота» / Т. Л. Лях. – К.: Академія праці і 
соціальних відносин, 2003. – 98 с. 

Анотація. У курсі вивчаються соціальні особливості молоді як соціально-
демографічної групи та психологічні особливості молодої людини, стан розвитку 
молодіжних проблем в Україні та в контексті міжнародного досвіду, принципи та 
сучасний стан молодіжної соціальної політики, основи молодіжного 
законодавства, особливості функціонування державних та громадських установ, 
що займаються соціальною роботою з молоддю, молодіжних громадських 
організацій тощо. Навчально-методичний комплекс з курсу “Молодіжна політика і 
соціальна робота” розроблено відповідно до програми курсу. Комплекс містить 
тематичний зміст дисципліни, вказівки та варіанти для вибору теми, форми 
самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для 
студентів денної та заочної форм навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні 
питання та критерії оцінки відповідей під час заліку, список літератури, 
пропонованої для вивчення курсу. 



 
 
 

94. Лях Т. Л.  
 Бондаренко З. П. Основні поняття і категорії соціальної роботи /  
З. П. Бонадаренко, Т. Л. Лях // Соціальна робота в Україні : навч.  
посіб. – К. : Наук. світ, 2004. – С. 25–39. – ISBN 966–675–212–3. 

Анотація. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та 
організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з 
різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального 
працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено 
етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального 
працівника.Призначений для соціальних педагогів, соціальних працівників, учителів, 
практичних психологів у соціально-педагогічній діяльності, а також пропонується 
для навчальних закладів різних рівнів акредитації з метою професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 
Зміст 
Розділ 1 
1.1 Основні поняття і категорії соціальної роботи 
 

95. Лях  Т.  Л.   
Покращення  якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді : інформ.- 
метод. матер. за підсумками проекту „Покращення якості соціальних послуг 
дітям та сім’ям у громаді”  2003-2006 рр.  / [Т. Басюк, О. Безпалько,  Т. Лях та 
ін.] ; під заг. ред. О. В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2005. – 114 с. – ISBN 966–67–
5438–Х. 

Анотація. У публікації узагальнено досвід проекту "Покращення якості соціальних 
послуг дітям та сім’ям у громаді" Українського фонду "Благополуччя дітей". 
Зокрема описані різні форми підготовки фахівців соціальної сфери до роботи в 
громаді, представлено характеристику моделей надання соціальних послуг дітям 
та молоді, апробованих у шести територіальних громадах, та алгоритми їх 
упровадження в практику соціальної роботи, розкриті механізми партнерства між 
державними та неурядовими організаціями у процесі надання соціальних послуг 
дітям та молоді на місцевому рівні. Видання адресоване соціальним педагогам, 
соціальним працівникам, психологам, спеціалістам служб у справах дітей та іншим 
фахівцям соціальної сфери, представникам неурядових організацій соціального 
спрямування та студентам. 
Зміст 
Розділ 3. Лях Т. Л. Діяльність ресурсних та інформаційно-консультативних центрі 
 
 

96.  Лях  Т.  Л.   
Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у громаді : інформ.- метод.  
матер. за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та 
сім'ям у громаді" 2003-2006 рр.  /  [Т. Басюк, О. Безпалько, З. Бондаренко та ін.] ; 



під заг. ред. О. В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 80 с. – ISBN 966–67–5438– 
Х 

Анотація. У публікації представлено результати проекту Християнського 
дитячого фонду "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у громаді". 
Описані форми підготовки фахівців до роботи в громаді, інноваційні моделі надання 
соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді, механізми налагодження партнерства 
між суб'єктами соціальної роботи на локальному рівні. Видання розраховане на 
широке коло спеціалістів, які працюють заради благополуччя дітей, сімей та 
молоді у місцевих громадах.  
Зміст 
Розділ 2. Інформаційна та консультаційно-методична підтримка діяльності 
практиків соціальної сфери та волонтерів, які надають соціальні послуги в громаді 
2.1 Ресурсні та консультаційні центри 
 

97. Лях  Т.  Л.  
Права  дитини : від витоків до сьогодення : зб. текстів, метод. та інформ. матер.: 
метод. вид. / [авт.-упоряд.: Г. М. Лактіонова, Л. В. Пироженко, О. В. 
Сухомлинська та ін.]. – К.: Либідь, 2002. – 280 с. – ISBN 966–06–0258–8. 

Анотація. У збірнику представлено тексти, методичні та інформаційні 
матеріали, присвячені проблемі захисту прав дітей. 
Зміст 
Частина 2. Захист прав дитини як професія. Методичні матеріали. 
Модуль до тренінгу "Захист прав дитини як професія" 
Додатки до модуля тренінгу 
 

98.  Лях  Т.  Л.   
Профілактика  ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : тренінговий модуль по 
підготовці працівників притулків для неповнолітніх України до здійснення 
профілактичної роботи  / [ авт.-упоряд. :  Т. В. Журавель,  Т.  Л.  Лях,  О.  М. 
Петрик ; під заг. ред. Т. Л. Лях]. – К.: РА «Прем’єр Медіа», 2003. – 112 с. 

Анотація. У публікації пропонується модуль тренінгу по організації та здійсненню 
профілактичних заходів, який було розроблено за результатами проекту 
"Проведення профілактики негативних явищ у притулках для неповнолітніх у 
регіонах України" Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" за підтримки 
Дитячого фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ та Державного Комітету України у 
справах сім'ї та молоді. Тренінг розрахований на працівників притулків, 
приймальників-розподільників для неповнолітніх, служб у справах неповнолітніх, 
центірв соціальних служб для молоді, працівників вищих навчальних закладів та 
громадських організацій, які працюють з безпритульними дітьми. 
Зміст 
Передмова 
Семінар-тренінг "Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців притулків для неповнолітніх України" 
Додатки 
Список використаних джерел. 



 
 

99. Лях Т. Л.  
Профілактика  ВІЛ/СНІДу  та ризикованої  поведінки серед вихованців 
притулків для неповнолітніх : зб. інформ., метод., ілюстр. матер. для спец. / [авт.- 
упоряд. : О. В. Безпалько,  О. А. Виноградова,  Т. В. Журавель та ін. ; під заг. 
ред. Т. В. Журавель,  Т.  Л.  Лях]. – К.: "Версо-04", 2004. – 120 с. – ISBN 966–
8279–10–7 

Анотація. Дана збірка зацікавить перш за все спеціалістів притулків для 
неповнолітніх та центрів медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх. У ній 
подано Програму занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців притулків для неповнолітніх, що затверджена Міністерством України у 
справах сім'ї, дітей та молоді наказом " 692 від 05.11.2004 р. та рекомендована 
Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим, службам у справах 
неповнолітніх, центрам соціальних служб для молоді обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій з метою запровадження 
відповідних занять з вихованцями притулків для неповнолітніх, центрів соціально-
психологічної реабілітації неповнолітніх та інших закладів їх соціального захисту. 
Також подано інформаційні матеріали, що розкривають найважливіші аспекти 
проведення профілактичної роботи з вихованцями притулків для неповнолітніх, 
рекомендації щодо здійснення профілактичних заходів та добірку практичних 
завдань, ігор, казок тощо, рекомендованих для використання під час 
профілактичних занять. 
Зміст 
Програма занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед 
вихованців у притулку для неповнолітніх 
 

100. Лях Т. Л.  
Соціальна педагогіка : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 7.040202  
«Соціальна робота» / [авт.-уклад. Т. Л. Лях]. – К.: Академія праці і соціальних 
відносин, 2003. – 69 с. 

Анотація. Навально-методичний комплекс з курсу "Соціальна педагогіка" 
розроблено відповідно до програми курсу. Комплекс містить тематичний зміст 
дисципліни, вказівки та варіанти для вибору теми, форми самостійної роботи, 
методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів денної та 
заочної форм навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні питання та критерії 
оцінки відповідей під час заліку, список літератури, пропонованої для вивчення 
курсу.    
 

101.  Лях  Т.  Л.  Волонтер. Телефон довіри  / Т. Л. Лях // Соціальна педагогіка : 
мала енцикл. – К., 2008. – С. 36–39, 288–292. – ISBN 978–366–364–577–3 

Анотація. У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної 
педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним 
працівникам, учителям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, 



докторантам та студентам, які опановують фах соціального педагога чи 
соціального працівника. 
Зміст 
В 
Волонтер 
Т 
Телефон Довіри 
 

102.  Лях  Т. Л. Соціальна робота з сім'єю : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 
7.040202  «Соціальна робота» / Т. Л. Лях. – К.: Академія праці і соціальних 
відносин, 2003. – 50 с. 

Анотація. Навчально-методичний комплекс з курсу "Соціальна робота з сім'єю"  
розроблено відповідно до програми курсу. Комплекс містить тематичний зміст 
дисципліни, вказівки та варіанти для вибору теми, форми самостійної роботи, 
методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів денної та 
заочної форм навчання з критеріями оцінки робіт, контрольні питання та критерії 
оцінки відповідей під час заліку, список літератури, пропонованої для вивчення 
курсу. На окрему увагу заслуговує розгляд концепції формування навичок 
усвідомленого батьківства та розвитку дитини у ранньому віці. У процесі 
самостійної роботи студенти розробляють методичні пакети, працюють над 
створенням соціальних проектів, спрямованих на соціальну допомогу та підтримку 
сім’ї. 
 

103. Лях Т. Л. Як зробити батьківство щасливим / Т. Л. Лях  // Культура 
життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів загальноосвіт. навч. 
закладів : метод. посіб. – К., 2004. – Ч. 3. Старша школа. – С. 204 – 229. – ISBN 
966–96336–7–2. 

Анотація. Методичний посібник підготовлено співробітниками Християнського 
дитячого фонду та членами його Тренерської студії в рамках проекту 
"Впровадження в діяльність соціальних педагогів та практичних психологів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів інтегративної програми "Культура 
життєвого самовизначення", що здійснювався за підтримки Представництва 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 
Зміст 
Теми для 12 класу 
Як зробити батьківство щасливим 
 

104. Маруненко І. М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : 
курс лекцій : навч. посіб. для студ. небіол. спец. ВНЗ. / Маруненко І. М.,  
Неведомська  Є. О.,   Бобрицька  В. І. – Вид. 2-е, стер. – К.: Професіонал,  2006. – 
480 с. – ISBN 966–8556–16–Х.  

Анотація. Навчальний посібник побудований з урахуванням завдань навчального 
курсу «Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни», передбачених 
програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. 
За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. До кожної теми 



лекцій уведено науково-популярну інформацію під рубриками «З історії науки», 
«Еволюційний процес», «Важливо знати, що...», «Цікаво знати, що...». Посібник 
рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних 
навчальних закладів. 
Зміст 
Передмова 
Лекція 1. Вступ. Значення анатомії, фізіології та гігієни дитячого організму для 
педагогіки, психології. Організм як саморегульована система 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків  
Лекція 2. Закономірності росту та розвитку організму дитини 
Лекція 3. Клітина, тканини: будова та функції. Загальний огляд будови і функцій 
організму 
Тема 2. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. 
Лекція 4. Опорно-рухова система людини. Кістки: форма, з‘єднання, будова, 
хімічний склад, ріст, розвиток 
Лекція 5. Будова та функції скелета людини. Перша допомога при ушкодженнях 
опорно-рухової системи 
Лекція 6. Загальні відомості про м‘язи. Основні групи м‘язів людського тіла. Вікові 
особливості м‘язового апарату 
Тема 3. Особливості крові як тканини внутрішнього середовища. Анатомія, вікова 
фізіологія і гігієна серцево-судинної системи 
Лекція 7. Внутрішнє середовище організму. Кров: функції, склад 
Лекція 8. Серцево-судинна система. Профілактика та перша допомога при серцево-
судинних захворюваннях і кровотечах 
Тема 4. Анатомія, вікова фізіологія і гігієна дихальної системи   
Лекція 9. Загальна будова та функції дихальної системи 
Лекція 10. Газообмін у легенях і тканинах. Регуляція дихання. Хвороби дихальної 
системи та запобігання їм. Перша допомога при ураженні органів дихання 
Тема 5. Анатомія, вікова фізіологія та гігієна органів травлення 
Лекція 11. Біологічне значення травлення. Травлення в ротовій порожнині 
Лекція 12. Травлення в шлунку, кишечнику. Інфекційні захворювання органів 
травної системи та їхня профілактика. Перша допомога при харчових отруєннях 
Тема 6. Обмін речовин і енергії. Фізіологічні і гігієнічні основи харчування дитини 
Лекція 13. Обмін речовин і енергії в організмі людини 
Лекція 14. Енергетичний обмін. Вітаміни. Харчування і здоров‘я людини 
Лекція 15. Загальна характеристика органів виділення. Анатомія, фізіологія і гігієна 
органів сечовиділення 
Лекція 16. Анатомія, фізіологія і гігієна шкіри 
Тема 7. Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)  
Лекція 17. Анатомія, фізіологія і гігієна залоз внутрішньої секреції 
Тема 8. Анатомія, фізіологія і гігієна нервової системи 
Лекція 18. Біологічне значення, загальний план будови, властивості та розвиток 
нервової системи 
Лекція 19. Будова, функції та розвиток відділів центральної нервової системи 
Тема 9. Вища нервова діяльність і її вікові особливості 



Лекція 20. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність. Поняття про вищу 
нервову діяльність 
Лекція 21. Поняття про пізнавальну діяльність людини 
Лекція 22. Типи вищої нервової діяльності. Гігієна нервової системи дитини 
Тема 10. Анатомія, фізіологія і гігієна сенсорних систем 
Лекція 23. Значення сенсорних систем для організму людини. Зорова і слухова 
сенсорні системи: будова, функції і гігієна 
Лекція 24. Вестибулярний апарат. Хеморецепторні сенсорні системи. М‘язова, 
тактильна та температурна чутливість 
Тема 11. Гігієна навчально-виховного процесу в школі 
Лекція 25. Гігієна навчально-виховного процесу в школі 
Словник термінів 
 

105. Маруненко І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч.-
метод. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / І. М. Маруненко,  Є. 
О. Неведомська. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – 33 с.  

Анотація. У навчально-методичному посібнику з курсу „Анатомія, фізіологія та 
еволюція нервової системи” розроблена методика проведення семінарських і 
практичних занять у відповідності з навчальною програмою вищих педагогічних 
навчальних закладів.  Навчально-методичний посібник включає плани занять, 
методичні рекомендації з проведення практичних робіт, самоспостережень з 
провідних розділів курсу, завдання для самостійного виконання, завдання 
репродуктивного і аналітичного характеру, додатки. 
Зміст 
Лабораторна робота № 1 Порівняльна анатомія нервової системи безхребетних і 
хребетних тварин 
Лабораторна робота № 2 Будова і функції нервової тканини 
Самоконтроль № 1 
Лабораторна робота № 3 Будова і функції спинного мозку і спинномозкових нервів 
та їх сплетінь 
Самоконтроль № 2 
Лабораторна робота № 4 Будова і функції головного мозку та черепно-мозкових 
нервів 
Самоконтроль № 3 
Лабораторна робота № 5 Визначення коефіцієнту функціональної асиметрії мозку 
Самоконтроль № 4 

  

106. Маруненко І. М. Психофізіологія : [навч.-метод. посіб. для студ. небіол. 
спец. вищих пед. навч. закл.] / І. М. Маруненко,  Є. О. Неведомська. – К. : КМПУ ім. Б. 
Д. Грінченка, 2009. – 50 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 50 (15 назв) та в підрядк. прим.  

Анотація. У навчально-методичному посібнику з курсу «Психофізіологія» 
розроблені методики проведення лабораторних і практичних занять у 
відповідності з навчальною програмою вищих педагогічних навчальних закладів 



для студентів небіологічних спеціальностей. Описані методики вивчення 
індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності, 
нейродинамічних процесів, психічних функцій та особистісних властивостей 
людини з обґрунтуванням їх фізіологічної сутності. Посібник рекомендований для 
студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, 
викладачів, учителів 
 

107. Маруненко  І. М.  Біологія людини з основами генетики : навч.-метод. 
посіб. [для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.] / І. М. Маруненко, Є. О. 
Неведомська. – 5-е вид.,  перероб. і допов. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. –  
98 с.: іл. табл. – Бібліогр.: с. 98 (17 назв) та в підрядк. прим. 
Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
курсу “Біологія людини з основами генетики”, передбачених програмою вищих 
педагогічних навчальних закладів.  Навчально-методичний посібник включає плани 
занять, методичні рекомендації з проведення практичних робіт, 
самоспостережень з провідних розділів курсу, завдання для самостійного 
виконання, завдання репродуктивного і аналітичного характеру. 
ЗмСписок літератури 

 
108. Маруненко 
І. М. Основи 

генетики 
людини : навч.-
метод. посіб. 
для студ. вищ. 
пед. навч. закл.  
/  [І. М. 
Маруненко, Є. 

О. 
Неведомська,  

В. І. Бобрицька, 
З. Ф. Сіверс]. – 
К.: КМПУ ім. Б. 
Д. Грінченка, 
2006. – 136 с.  

Анотація. 
Навчально-

методичний 
посібник 

побудований з 
урахуванням завдань навчального курсу «Основи генетики людини». Посібник за 
структурою побудований як курс лекцій, після викладу навчального матеріалу 
вміщено питання для самоконтролю засвоєння знань студентів. У навчальному 
посібнику розкрито основні питання генетики людини, зокрема цитологічні основи 
спадковості, біохімічні основи спадковості, основні поняття і терміни сучасної 

Тема 1. Цитологічні основи спадковості 
Лабораторна робота № 1 
Лабораторна робота № 2 
Лабораторна робота № 3 
Самоконтроль № 1 

Тема 2. Основи генетики людини 
Практична робота №1 
Самоконтроль № 2 

 Тема 3. Біологія крові і кровообігу  
Лабораторна робота № 4 
Самоконтроль № 3 

Тема 4. Біологія дихання людини. 
Лабораторна робота № 5 
Самоконтроль № 4. 

Тема № 5. Біологія органів виділення  

 Самоконтроль № 5 
Самоконтроль № 6 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): мета, зміст, 
види 



генетики, особливості спадковості людини. Зроблено акцент на тератогени, 
фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності та народження здорової 
дитини, роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб. 
Зміст 
Передмова 
Історія розвитку генетики 
Розділ І. Біохімічні основи спадковості 
1.Будова і функції ДНК 
2.Будова і види РНК 
3. Біосинтез білка 
Розділ ІІ. Цитологічні основи спадковості 
1.Будова і життєві функції клітини 
2. Будова і функції ядра 
3. Каріотип людини 
4. Поділ клітини 
Розділ ІІІ. Основні поняття і терміни сучасної генетики 
Закономірності успадкування ознак 
Розділ ІV. Особливості спадковості людини 
Розділ V. Діти з особливостями психофізіологічного розвитку 
1. Чинники виникнення аномалій розвитку організму Поняття про тератогени та їх 
дію 
2. Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності і народження здорової 
дитини 
3. Роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб 
Розділ VІ. Спадкові хвороби 
1.Молекулярні хвороби 
1.1 Порушення метаболізму амінокислот 
1.2 Порушення обміну металів 
1.3 Фармакогенетичні ензимопатії 
1.4. Спадкові дефекти неферментних білків 
1.5. Мітохондріальні хвороби 
2. Хромосомні хвороби 
Глосарій 
 

108. Маруненко І. М.  
Основи дефектології : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [І. М. 
Маруненко,  В. І. Бобрицька,  Є. О. Неведомська,  З. Ф. Сіверс]. – К.: КМПУ ім. 
Б. Д. Грінченка, 2006. – 120 с.  

Анотація. Навчальний посібник побудований з урахуванням завдань навчального 
курсу «Основи дефектології». Основним завданням навчального посібника є 
навчання основам дефектології, що має виключне значення для  студентів - 
майбутніх педагогів.  У навчальному посібнику ґрунтовно розкрито основні 
питання дефектології,  подано сучасну інформацію з галузей генетики, цитології, 
молекулярної біології, біотехнології, тощо, а також глосарій, який сприятиме 
засвоєнню студентами вищих педагогічних закладів дефектологічних термінів і 



понять. Особливу увагу звернено на питання профілактики дитячих хвороб і гігієни 
навчально-виховного процесу в спеціальних навчальних закладах. Навчальний 
посібник за структурою побудований як курс лекцій. Матеріал навчального 
посібника допоможе майбутньому педагогу в успішній роботі з учнями, котрі 
погано вчаться, сприятиме кваліфікованому виявленню дітей з вадами з наступним 
направленням їх через медико-педагогічні комісії до відповідних спеціальних 
закладів. 
Зміст 
Передмова 
Вступ 
Історичні аспекти розвитку дефектології 
Розділ І.Діти з аномаліями розвитку (загальна характеристика) 
Предмет і завдання дефектології 
Поняття «аномальна дитина». Види дитячих аномалій та їх причини 
Поняття про симптом та синдром 
Чинники виникнення аномалій розвитку організму. Поняття про тератогени та їх 
дію 
Фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності і народження здорової дитини 
Роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб 
Складність структури та особливості процесу аномального розвитку 
Розділ ІІ. Діти з порушеннями аналізаторів 
Діти з порушеннями слуху 
Діти з порушеннями зору 
Розділ ІІІ. Діти з порушеннями мовлення 
Розділ ІV. Діти з комплексним порушенням у розвитку 
Сліпоглухі діти 
Діти з поєднанням сенсорного й інтелектуального дефекту 
Розділ V. Діти з іншими вадами розвитку 
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату 
Діти із затримкою психічного розвитку 
Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку 
Реактивні стани і конфліктні переживання у дітей 
Діти з психопатичними формами поведінки 
Розділ VІ. Розумово відсталі діти 
Розділ VІІ. Діти із захворюваннями нервової системи 
Розділ VІІІ. Захворювання та інші проблеми зі здоров’ям, які можуть спричиняти 
особливі навчальні потреби 
Розділ ІХ. Спадкові хвороби 
Молекулярні хвороби 
Хромосомні хвороби 
Розділ Х. Спеціальні освітні заклади та їх структура 
Глосарій 
 



109. Маруненко  І.  М.  Основи зоології безхребетних :  навч. посіб. для студ. 
ВНЗ  / Маруненко  І. М.,  Бобрицька В. І., Неведомська Є. О. – Полтава : 
Скайтек, 2006. –176 с. – ІSBN 966–7723–20–8. 

Анотація. У навчальному посібнику викладений матеріал з основ зоології 
безхребетних тварин. Розкриті питання їх систематики, морфології, фізіології, 
етології, охорони. Наведені відомості про роль тварин у природі та житті людини. 
Особливу увагу приділено питанням впливу окремих видів безхребетних тварин на 
здоров'я людини, заходам профілактики захворювань, причиною яких вони можуть 
бути.  Для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних 
закладів, вчителів, абітурієнтів 
Зміст 
Передмова 
Лекція 1.  Вступ. Зоологія як наука 
Лекція 2. Тварини і середовище 
Лекція 3. Підцарство Найпростіші, або Одноклітинні, — PROTOZOA. Тип 
Саркомастигофори — SARCOMASTIGOPHORA. Підтип Саркодові — SARCODINA 
Лекція 4. Підцарство Найпростіші,  або Одноклітинні, — PROTOZOA. Тип 
Апікомплексні —APICOMPLEXA. Тип Війконосні, або Інфузорії, —  CILIOPHORA 
Лекція 5. Підцарство Багатоклітинні тварини — METAZOA. Тип 
Кишковопорожнинні — COELENTERATA.  
Лекція 6. Тип Плоскі черви — PLATHELMINTES 
Лекція 7. Тип Первиннопорожнинні — NEMATHELMINTHES 
Лекція  8. Тип Кільчасті черви, або Анеліди, — ANNELIDES 
Лекція 9. Тип Молюски, або М'якуни, — MOLLUSCA 
Лекція 10. Тип Членистоногі — ARTHROPODA. Підтип Зябродишні, або 
Ракоподібні — BRANCHIATA, або CRUSTACEA.  
Лекція 11. Тип Членистоногі — ARTHROPODA. Підтип Хеліцерові — 
CHELICERATA 
Лекція 12.Тип Членистоногі — ARTHROPODA.Підтип Трахейнодишні — 
TRAHEATA 
Лекція 13. Характеристика окремих рядів комах. Роль та значення комах, їх охорона 
Додаток А 
 
 
 

110. Маруненко І. М. Анатомія та вікова фізіологія людини : навч. посіб. / І. М. 
Маруненко. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2002. – 106 с. 

Анотація. У посібнику висвітлено такі питання: будова і функції організму, 
розвиток організму і характеристика окремих вікових періодів; анатомія, 
фізіологія нервової системи, органів чуття, серцево-судинної системи, органів 
дихання, травлення, виділення, залоз внутрішньої секреції, особливості кістково-
м’язової системи, обмін речовин і основи харчування, біоритм людини 
Зміст 
Вступ 
Предмет і методи анатомії, фізіології та гігієни людини 



Коротка історія розвитку наук анатомії, фізіології та гігієни, зв’язок з іншими 
біологічними дисциплінами 
Тема 1. Загальний огляд, будова і функції організму 
Тема 2. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи 
Тема 3. Особливості крові, анатомія, вікова фізіологія і гігієна серцево-судинної 
системи 
Тема 4. Анатомія та фізіологія органів дихання 
Тема 5. Анатомія та вікова фізіологія органів травлення 
Тема 6. Обмін речовин і енергії 
Тема 7. Залози внутрішньої секреції 
Тема 8.  Анатомія та фізіологія шкіри 
Тема 9.  Анатомія та фізіологія органів виділення 
Тема 10.  Анатомія та фізіологія нервової системи 
Тема 11. Будова, розвиток і функціональне значення відділів ЦНС 
Тема 12. Вища нервова діяльність 
Тема 13. Сенсорні системи 
Рекомендована література 
 

111. Мороз О. Г. Викладач вищої школи : психолого-педагогічні основи 
підготовки : навч. посіб. /  Мороз  О.  Г., Падалка О. С.,  Юрченко В. І. ; за заг. 
ред. О. Г. Мороза. – К.: НПУ, 2006. – 208 c. – ISBN 966–660–289–Х. 

Анотація. У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми психолого-
педагогічної підготовки викладача вищої школи. Навчальний посібник 
зорієнтований для молодих початківців у галузі педагогіки і психології вищої школи, 
аспірантів, магістрів 
Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи 
1.1. Педагогіка і психологія вищої школи як основа системи підготовки викладача. 
Предмет, основні категорії.  
1.2. Особливості психолого-педагогічних досліджень у галузі вищої освіти. 
1.3. Структурна модель системи підготовки викладача вищої школи та її психолого-
педагогічна характеристика. 
Розділ 2. Основні напрями підготовки викладача вищої школи 
2.1. Особливості організації навчання у ВНЗ у процесі підготовки викладача вищої 
школи. 
2.2. Формування стилю самостійної навчальної роботи студентів як основної форми 
організації навчання. 
2.3. Озброєння студентів основними видами педагогічного контролю у вищій школі. 
2.4. Основи науково-дослідної роботи майбутніх фахівців.  
Розділ 3. Психологічні передумови підвищення ефективності підготовки викладача 
вищої школи  
3.1. Формування знань про психологічні особливості й закономірності становлення 
особистості майбутнього фахівця. 
3.2. Усвідомлення психологічних факторів успішного навчання. 



3.3. Засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами у процесі 
навчання. 
3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вищої школи. 
Розділ 4. Професійна адаптація випускника вищої школи 
4.1. Адаптація молодого фахівця як важливий етап у його професійній підготовці. 
4.2. Структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста. 
4.3. Механізми професійної адаптації фахівця-початківця та педагогічне управління 
нею. 
Розділ 5. Система управління навчальним процесом у підготовці викладача вищої 
школи 
5.1. Структурна модель системи управління підготовкою викладача вищої школи. 
5.2. Реалізація принципів управління в системі ВНЗ. 
Післямова 
Список використаної літератури 
 

112.  Мороз  О.  Г.  Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. /  Мороз 
О.  Г., Падалка  О. С., Юрченко  В. І. ; за  заг. ред.  О. Г. Мороза. – К.: НПУ, 
2003. – 267 с. – ISBN 966–660–100–1. 

Анотація. У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми педагогіки 
і психології вищої школи. У ньому основна увага приділяється системі підготовки 
викладачів вищої школи. 
 Зміст 
Передмова 
Розділ 1. Теоретичні основи педагогіки і психології вищої школи. 
1.1. Предмет педагогіки і психології вищої школи та його основні категорії. 
1.2. Особливості психолого-педагогічних досліджень у галузі вищої освіти. 
1.3. Структурна модель системи підготовки викладача вищої школи та її психолого-
педагогічна характеристика. 
Розділ 2. Основні педагогічні засади підготовки майбутнього викладача вищого 
навчального закладу. 
2.1. Підготовка до організації навчального процесу у вищій школі. 
2.2. Формування стилю самостійної навчальної роботи як основної форми 
організації навчання. 
2.3. Озброєння видами педагогічного контролю у вищій школі. 
2.4. Основи науково-дослідної роботи майбутніх фахівців. 
2.5. Ознайомлення з системою управління навчальним процесом у вищому 
навчальному закладі. 
Розділ 3. Психологічні передумови підвищення ефективності підготовки викладача 
вищої школи. 
3.1. Формування знань про психологічні особливості й закономірності становлення 
особистості майбутнього фахівця. 
3.2. Усвідомлення психологічних факторів успішного навчання студентів. 
3.3. Засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами в процесі 
навчання. 
3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вищої школи. 



Розділ 4. Професійна адаптація випускника вищого навчального закладу. 
4.1. Адаптація молодого фахівця як важливий етап у його професійній підготовці. 
4.2. Структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста. 
4.3. Механізми професійної адаптації фахівця-початківця й педагогічне управління 
нею. 
Післямова 
Список використаної літератури 
 

113. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна : навч.-
метод. посіб. [для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл.]  / Є. О. Неведомська, І. 
М. Маруненко. – Вид. 3-є, перероб. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – 48 с.:  іл. 
табл. – Бібліогр.: с. 48 (12 назв) та в підрядк. прим.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням 
завдань навчальних курсів «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», «Вікова фізіологія і 
валеологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів 
небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено лабораторні 
роботи і завдання семінарських занять. Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
учителів. 
 
 114. Неведомська Є. О. Анатомія людини : посіб. з питань проведення 
семінарів,  лабораторних і самостійних робіт  [для  студ. небіол. спец. вищ.  пед. 
навч. закл.]  /  Є. О. Неведомська,  І. М. Маруненко. – 5-те вид., перероб. і допов. – 
К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. –  35 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 35 (17 назв) та в 
підрядк. прим. 

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням 
завдань навчального курсу “Анатомія людини”, передбачених програмою вищої 
педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми 
курсу розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять, 
завдання для самоконтролю знань студентів. Посібник рекомендований для 
студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, 
викладачів, учителів. 
 
 
 115. Неведомська Є. О. Фізіологія людини : посіб. з питань проведення 
семінарів, лабораторних і самостійних робіт  [для студ. небіол. спец.  вищ.  пед. 
навч. закл.]  / Є. О. Неведомська,  І. М. Маруненко. – 6-е вид., перероб. і допов. – К.: 
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  2009. –  40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 39 (17 назв) та в 
підрядк. прим. 

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням 
завдань навчального курсу “Фізіологія людини”, передбачених програмою вищої 
педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми 
курсу розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять, 
завдання для самоконтролю знань студентів. Посібник рекомендований для 



студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, 
викладачів, учителів. 
 

116. Неведомська  Є. О. Анатомія людини : навч.-метод. посіб. для студ. небіол. 
спец. вищ. пед. навч. закл. /  Неведомська  Є. О.,  Маруненко  І. М.,  Бобрицька 
В. І. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – 33 с. 

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Анатомія людини», передбачених програмою вищої 
педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До теми курсу 
розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять. Посібник 
рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних 
навчальних закладів, викладачів, учителів. 
Зміст 
Тема 1. Цитологія. Гістологія 
Лабораторна робота № 1. Мікроскопічна будова клітини організму людини 
Семінар 1. Клітина - найменша структурна одиниця організму 
Лабораторна робота №2. Мікроскопічна будова тканин 
Семінар 2. Тканини, органи, системи органів організму людини 
Тема 2. Анатомія опорно-рухової системи 
Семінар 3. Анатомія опорно-рухової системи 
Тема 3. Анатомія серцево-судинної системи 
Семінар 4. Анатомія серцево-судинної системи 
Тема 4. Анатомія дихальної системи 
Семінар 5. Анатомія дихальної системи 
Тема 5. Анатомія травної системи 
Семінар 6. Анатомія травної системи 
Тема 6. Сечостатевий апарат 
Семінар 7. Сечостатевий апарат 
Тема 7. Ендокринні залози 
Семінар 8. Ендокринні залози 
Тема 8. Нервова система 
Семінар 9. Нервова система 
Тема 9. Анатомія сенсорних систем. 
Лабораторна робота №3. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока 
Семінар 10. Анатомія сенсорних систем 
Список використаної літератури 
 

117. Неведомська  Є. О.  Антропологія : практикум для студ. вищ. пед. навч. 
закл. /  Неведомська  Є. О.,  Маруненко  І. М.,  Бобрицька  В. І. – К.: КМПУ ім. Б. 
Д. Грінченка, 2007. – 30 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Антропологія», передбачених програмою для студентів вищої 
педагогічної школи. До тем курсу розроблено інструкції до виконання практичних 
робіт. У кінці посібника подано додатки, перелік тем рефератів та рекомендована 



література з курсу. Посібник рекомендований для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів. 
 
 
Зміст 
Практична робота № 1. Соматоскопічні дослідження власного тіла 
Практична робота № 2.  Антропометричні дослідження власного тіла 
Практична робота № 3. Антропометричні точки тіла та визначення пропорцій тіла 
Практична робота №4. Типи пальцевих візерунків. Визначення кута atd долоні 
Додаток 1. Методика розрахунку маси жирової, м'язової та кісткової тканини тіла за 
формулами Матейки 
Додаток 2. Розповсюдження груп крові по земній кулі 
Додаток 3. Теми рефератів з курсу "Антропологія" 
Рекомендована література з курсу "Антропологія" 
 

118. Неведомська  Є. О. Антропологія : практикум для студ. вищ. пед. навч. закл. 
/ Є. О.  Неведомська,  І. М. Маруненко. – Вид. 2-е, перероб. – К.: КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, 2008. – 30 с. 

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Антропологія», передбачених програмою для студентів вищої 
педагогічної школи. До тем курсу розроблено інструкції до виконання практичних 
робіт. У кінці посібника подано додатки, перелік тем рефератів та рекомендована 
література з курсу. Посібник рекомендований для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів. 
Зміст 
Практична робота № 1. Соматоскопічні дослідження власного тіла 
Практична робота № 2.   Антропометричні дослідження власного тіла 
Практична робота № 3. Антропометричні точки тіла та визначення пропорцій тіла 
Практична робота №4. Типи пальцевих візерунків. Визначення кута atd долоні 
Додаток 1. Методика розрахунку маси жирової, м'язової та кісткової тканини тіла за 
формулами Матейки 
Додаток 2. Розповсюдження груп крові по земній кулі 
Додаток 3. Теми рефератів з курсу «Антропологія» 
Рекомендована література з курсу «Антропологія» 
 

119. Неведомська  Є. О.  Біологія у запитаннях та відповідях : [метод. вид.] / Є. 
О. Неведомська, Л. Г. Горяна. – К.: Навч. посіб., 1998. – 106 с.  

Анотація. Метою посібника є допомогти учням у підготовці до екзаменів з 
біології. В цьому посібнику вміщені запитання, які охоплюють основні питання 
розділів "Біологія рослин", "Зоологія" та "Людина та її здоров’я", та відповіді на 
них. Пропоновані у посібнику орієнтовні відповіді полегшать роботу учнів з 
підручниками під час підготовки до екзамену, допоможуть зосередити увагу на 
головному, суттєвому в біологічних поняттях, явищах та процесах, 
закономірностях, особливостях будови та життєдіяльності біологічних об’єктів. 
У посібнику наведені таблиці, схеми, які створюють образні уявлення про 



біологічний об’єкт чи процес, та сприяють засвоєнню знань про особливості будови 
та життєдіяльності клітин, тканин, органів й систем органів, цілісного організму. 
 
 
Зміст 
Пояснювальна записка 
Запитання і відповіді 
Список рекомендованої літератури 
 

120. Неведомська  Є. О. Вікова фізіологія і шкільна гігієна : навч.-метод. посіб. 
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Неведомська Є. О.,  Маруненко І. 
М., Бобрицька В. І. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – 53 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», передбачених програмою 
вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної 
теми курсу розроблено лабораторні роботи і завдання семінарських занять.Посібник 
рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних 
навчальних закладів, викладачів, учителів. 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків 
Лабораторна робота № 1. Оцінка фізичного розвитку дітей 
Тема 2. Фізіологія опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Визначення постави й форми стопи, профілактика їх 
порушень у дітей 
Лабораторна робота  №3. Гігієнічна оцінка меблів 
Семінар 1. Фізіологія та гігієна опорно-рухової системи 
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 
Лабораторна робота №4. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
Семінар 2. Фізіологія та гігієна кровоносної системи 
Тема 4. Вікові особливості дихання 
Лабораторна робота №5. Оцінка функціонального стану дихальної системи 
Лабораторна робота №6. Дихальні вправи для формування правильної дикції 
Лабораторна робота №7. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення 
Семінар 3. Фізіологія та гігієна дихальної системи 
Тема 5. Вікові особливості травлення 
Семінар 4. Фізіологія та гігієна органів травлення 
Тема 6. Вікові особливості обміну речовин і енергії 
Лабораторна робота  №8. Гігієнічні основи харчування 
Тема 7. Вікові особливості виділення. Фізіологія і гігієна шкіри 
Семінар 5. Фізіологія та гігієна органів виділення 
Тема 8. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №9. Методика визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №10. Методика дослідження різних видів пам‘яті 
Лабораторна робота №11. Методика визначення рис характеру й темпераменту 
Семінар 6. Фізіологія та гігієна нервової системи. ВНД 



Тема 9. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів 
Лабораторна робота №12. Методика визначення порогу слухової чутливості 
Семінар 7. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів 

Список використаної літератури 

 
121. Неведомська  Є. О. Вікова фізіологія і шкільна гігієна : навч.-метод. посіб. 
для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська,  І. М. 
Маруненко. – Вид. 3-є, стер. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – 48 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», передбачених програмою 
вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної 
теми курсу розроблено лабораторні роботи і завдання семінарських занять. 
Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей вищих 
педагогічних навчальних закладів, викладачів, учителів. 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків 
Лабораторна робота № 1. Оцінка фізичного розвитку дітей 
Тема 2. Вікові особливості опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Визначення постави у дітей 
Самоконтроль 1. Фізіологія та гігієна опорно-рухової системи 
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 
Лабораторна робота №3. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
Самоконтроль 2. Фізіологія та гігієна кровоносної системи 
Тема 4. Вікові особливості дихання 
Лабораторна робота №4. Оцінка функціонального стану дихальної системи 
Самоконтроль 3. Фізіологія та гігієна дихальної системи 
Тема 5. Вікові особливості травлення та обміну речовин і енергії 
Самоконтроль 4. Фізіологія та гігієна органів травлення 
Лабораторна робота  №5. Гігієнічні основи харчування 
Тема 7. Вікові особливості виділення. Фізіологія і гігієна шкіри 
Самоконтроль 5. Фізіологія та гігієна органів виділення 
Тема 8. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №6. Методика визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №7. Методика дослідження різних видів пам‘яті 
Лабораторна робота №8. Методика визначення рис характеру й темпераменту 
Самоконтроль 6. Фізіологія та гігієна нервової системи. ВНД 
Тема 9. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів 
Лабораторна робота №9. Методика визначення порогу слухової чутливості 
Самоконтроль 7. Вікова фізіологія та гігієна аналізаторів 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): мета, зміст, види 
Список літератури 
 

122. Неведомська  Є. О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна : навч.-
метод.  посіб. для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. 



М.  Маруненко. – Вид. 3-є,  перероб. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – 48 
с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчальних курсів «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», «Вікова фізіологія і 
валеологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів 
небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено лабораторні 
роботи і завдання семінарських занять. Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
учителів. 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків 
Лабораторна робота № 1. Оцінка фізичного розвитку дітей 
Тема 2. Вікові особливості опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Визначення постави у дітей 
Самоконтроль 1. Фізіологія та гігієна опорно-рухової системи 
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 
Лабораторна робота №3. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
Самоконтроль 2. Фізіологія та гігієна кровоносної системи 
Тема 4. Вікові особливості дихання 
Лабораторна робота №4. Оцінка функціонального стану дихальної системи 
Самоконтроль 3. Фізіологія та гігієна дихальної системи 
Тема 5. Вікові особливості травлення та обміну речовин і енергії 
Самоконтроль 4. Фізіологія та гігієна органів травлення 
Лабораторна робота  №5. Гігієнічні основи харчування 
Тема 7. Вікові особливості виділення. Фізіологія і гігієна шкіри 
Самоконтроль 5. Фізіологія та гігієна органів виділення 
Тема 8. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №6. Методика визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №7. Методика дослідження різних видів пам‘яті 
Лабораторна робота №8. Методика визначення рис характеру й темпераменту 
Самоконтроль 6. Фізіологія та гігієна нервової системи. ВНД 
Тема 9. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів 
Лабораторна робота №9. Методика визначення порогу слухової чутливості 
Самоконтроль 7. Вікова фізіологія та гігієна аналізаторів 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): мета, зміст, види 
Список літератури 
 

123. Неведомська Є. О. Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна : навч. 
посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт для студ. небіол. 
спец. вищ. пед. навч. закл. /  Неведомська  Є. О.,  Маруненко  І. М.,  Бобрицька 
В. І. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – 50 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна», передбачених 
програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. 
До кожної теми курсу розроблено лабораторні роботи, модульний контроль знань і 



питання семінарських завдань. Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
вчителів. 
 
 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків 
Лабораторна робота № 1. Валеологічна оцінка фізичного розвитку дітей 
Індивідуальний тест здоров'я 
Тема 2. Вікові особливості опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Визначення постави у дітей 
Комплекс вправ для профілактики порушень постави 
Комплекс вправ для виправлення (корекції) сутулості 
Самоконтроль 1. Фізіологія та гігієна опорно-рухової системи 
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 
Лабораторна робота №3. Валеологічна оцінка функціонального стану  серцево-
судинної системи 
Самоконтроль 2. Фізіологія та гігієна кровоносної системи 
Тема 4. Вікові особливості дихання 
Лабораторна робота №4. Валеологічна оцінка функціонального стану дихальної 
системи 
Дихальні вправи для формування правильної дикції 
Самоконтроль 3. Фізіологія та гігієна дихальної системи 
Тема 5. Вікові особливості травлення та обміну речовин і енергії 
Самоконтроль 4. Фізіологія та гігієна органів травлення 
Лабораторна робота  №5. Гігієнічні основи харчування 
Тема 7. Вікові особливості виділення. Фізіологія і гігієна шкіри 
Самоконтроль 5. Фізіологія та гігієна органів виділення 
Тема 8. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №6. Методика визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №7. Методика дослідження різних видів пам‘яті 
Лабораторна робота №8. Методика визначення рис характеру й темпераменту 
Самоконтроль 6. Фізіологія та гігієна нервової системи. ВНД 
Тема 9. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів 
Лабораторна робота №9. Методика визначення порогу слухової чутливості 
Самоконтроль 7. Вікова фізіологія та гігієна аналізаторів 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): мета, зміст, види 
Список літератури 
 

124. Неведомська  Є. О. Зоологія : навч.-метод. посіб. для студ. небіол. спец. 
вищ. пед. навч. закл. /  Неведомська  Є. О.,  Маруненко  І. М.,   Бобрицька В. І. – 
К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004. – 30 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Зоологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи 
для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено 



лабораторні роботи і питання семінарських завдань. Посібник рекомендований для 
студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, 
викладачів, вчителів. 
Зміст 
Тема 1. Підцарство найпростіші, або одноклітинні - protozoa   
Лабораторна робота №1 Будова прісноводних одноклітинних тварин 
Семінар 1. Зоологія як наука. Підцарство найпростіші, або одноклітинні, — protozoa 
Тема 2. Підцарство багатоклітинні — metazoa. Тип кишковопорожнинні — cnidaria, 
або coelenterata 
Лабораторна робота №2  будова гідри 
Семінар 2. Підцарство багатоклітинні тварини — metazoa. Тип кишковопорожнинні 
— coelenterata 
Тема 3. Тип плоскі черви — plathelminhtes 
Лабораторна робота №3 будова плоских червів на прикладі планарії молочно-білої 
Семінар 3. Тип плоскі черви — plathelmintes 
Тема 4. Тип кільчасті черви, або анеліди — annelides 
Лабораторна робота №4 зовнішня будова кільчастих червів на прикладі черв´яка 
дощового 
Семінар 4. Тип первиннопорожнинні — nemathelminthes. Тип кільчасті черви, або 
анеліди — annelides 
Тема 5.  Тип молюски, або м'якуни — mollusca 
Лабораторна робота №5 визначення  молюсків 
Семінар 5. Тип молюски, або м'якуни — mollusca 
Тема 6. Тип членистоногі — arthropoda 
Семінар 6. Тип членистоногі — arthropoda. Підтип зябродишні, або ракоподібні — 
branchiata, або crustacea. Підтип хеліцерові — chelicerata 
Лабораторна робота №6    зовнішня будова комах 
Семінар 7. Тип членистоногі — arthropoda. Підтип трахейнодишні — traheata. Роль 
комах у природі та їхнє практичне значення. Збереження видової різноманітності 
комах 
Тема 7. Тип хордові – chordata 
Лабораторна робота №7  зовнішня будова риб 
Семінар 8. Тип хордові - chordata. Підтип  хребетні, або черепні - vertebrata, craniata. 
Надклас риби - pіsces. Клас хрящові риби. Клас кісткові риби 
Тема 8. Підтип  хребетні, або черепні - vertebrata, craniata.. Надклас четвероногі  - 
tetrapoda. Клас земноводні, або амфібії – amphіbіa 
Лабораторна робота №8 будова скелета земноводних 
Семінар 9. Особливості поведінки та пристосування до умов існування 
представників  класу земноводні 
Тема 9. Підтип  хребетні, або черепні - vertebrata, craniata.. Надклас четвероногі  - 
tetrapoda. Клас плазуни, або рептилії - reptіlіa. Клас птахи – aves 
Лабораторна робота №9 зовнішня будова птахів та їх покриви 
Лабораторна робота №10  будова скелета птахів 
Тема 10. Підтип  хребетні, або черепні - vertebrata, craniata.. Надклас четвероногі  - 
tetrapoda. Клас ссавці – mammalіa 



Лабораторна робота №11  будова скелета ссавців 
Семінар 10. Особливості поведінки та пристосування до умов існування 
представників  класів плазуни, птахи, ссавці 
Семінар 11. Тварини і довкілля. Узагальнення з курсу 
Рекомендована література для самостійної роботи з основних тем курсу "зоологія" 
 

125. Неведомська Є. О. Зоологія : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / 
Неведомська  Є. О.,  Маруненко  І. М.,  Бобрицька  В. І. – Полтава : Скайтек, 
2006. – 112 с. 

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Зоологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи 
для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу розроблено 
чотири рубрики: «Робота з інформаційними джерелами», «Робота з термінами», 
«Лабораторний практикум», «Перевірте свої знання». До деяких тем курсу введена 
рубрика «Тварини і здоров’я людини». Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
вчителів. 
Зміст 
Передмова 
Зоологія як наука. Вступ 
Тема 1. Підцарство найпростіші, або одноклітинні - protozoa   
Тема 2 підцарство багатоклітинні — metazoa. 
Тип кишковопорожнинні — cnidaria, або coelenterata 
Тема 3 тип плоскі черви — plathelminhtes 
Тема 4 тип первиннопорожнинні — nemathelminthes 
Тема 5 тип кільчасті черви, або анеліди — annelides 
Тема 6  тип молюски, або м'якуни — mollusca 
Тема 7 тип членистоногі — arthropoda 
Тема 8 тип хордові – chordata 
Підтема 1 підтип  безчерепні - acrania. Клас головохордові – cephalochordata 
Підтема 2.  Підтип  хребетні, або черепні - vertebrata, craniata. Надклас риби – pіsces 
Підтема 3. Надклас четвероногі  - tetrapoda. Клас земноводні, або амфібії – amphіbіa 
Підтема 4. Надклас четвероногі  - tetrapoda. Клас плазуни, або рептилії – reptіlіa 
Підтема 5. Надклас четвероногі  - tetrapoda. Клас птахи – aves 
Підтема 6. Надклас четвероногі  - tetrapoda. Клас ссавці – mammalіa 
Тема 9 тварини  та  довкілля 
Узагальнення з курсу 
Червона книга України 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
 

126. Неведомська  Є. О.  Календарно - тематичний план курсу «Біологія. 6 клас. 
Дроб’янки.  Рослини. Гриби» : [метод. вид. ] / Є. О. Неведомська, Л. Г. Горяна ; 
відп. ред. С. Ющенко. – К.: "Магістр – S", 1996. – 40 с. – ISBN 966–557–013–7. 
Анотація. Календарно-тематичний план, складений відповідно чинної програми 



Біологія. 6-11 класи (1996), містить тематичний та поурочний розподіл годин, 
тематику уроків, лабораторних та практичних робіт, мету уроків, 
рекомендації щодо домашніх завдань. У календарно-тематичному плані 
передбачені основні вимоги до знань та вмінь учнів відповідно до проекту 
Державного стандарту загальної середньої біологічної освіти в Україні. З 
метою перевірки знань учнів з кожної теми уроку в календарно-тематичному 
плані пропонуються запитання для закріплення навчального матеріалу, які 
спрямовані на виявлення вмінь учнів порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові зв`язки. Пропонований календарно-
тематичний план є орієнтовним. Учитель може вносити зміни стосовно 
розміщення навчального матеріалу, розподілу часу на вивчення окремих тем, 
питань, включати матеріал місцевого значення у межах програми. 

Зміст 
Пояснювальна записка 
Орієнтовний тематичний план курсу Біологія, 6 клас. Дроб’янки. Рослини. Гриби 
Орієнтовний календарно-тематичний план курсу Біологія, 6 клас (68 годин) 
Список рекомендованої літератури 
 

127. Неведомська  Є. О. Календарно-тематичний план курсу «Біологія. 7 клас» : 
[метод. вид. ] / Є. О. Неведомська,  Л.  Г. Горяна. – К.: Навч. посіб., 1997. – 40 с.   

Анотація. Календарно-тематичний план, складений відповідно чинної програми 
Біологія. 6-11 класи (1996), містить тематичний та поурочний розподіл годин, 
тематику уроків, лабораторних та практичних робіт, мету уроків, рекомендації 
щодо домашніх завдань. У календарно-тематичному плані передбачені основні 
вимоги до знань та вмінь учнів відповідно до проекту Державного стандарту 
загальної середньої біологічної освіти в Україні. З метою перевірки знань учнів з 
кожної теми уроку в календарно-тематичному плані пропонуються запитання для 
закріплення навчального матеріалу, які спрямовані на виявлення вмінь учнів 
порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв`язки. 
Пропонований календарно-тематичний план є орієнтовним. Учитель може 
вносити зміни стосовно розміщення навчального матеріалу, розподілу часу на 
вивчення окремих тем, питань, включати матеріал місцевого значення у межах 
програми. 
Зміст 
Пояснювальна записка 
Орієнтовний тематичний план курсу Біологія, 7 клас – Тварини 
Орієнтовний календарно-тематичний план курсу Біологія, 7 клас (68 годин) 
Список рекомендованої літератури 
 

128. Неведомська  Є. О. Календарно-тематичний план розділу «Біологія людини. 
8  клас»: [метод. вид.]  / Є. О. Неведомська,  Л. Г. Горяна. – К.: Навч. посіб., 
1998. – 40 с. – ISBN 966–7301–28–1.  

Анотація. Календарно-тематичний план, складений відповідно чинної програми 
Біологія. 6-11 класи (1998), містить тематичний та поурочний розподіл годин, 
тематику уроків, лабораторних та практичних робіт, мету уроків, рекомендації 



щодо домашніх завдань. У календарно-тематичному плані передбачені основні 
вимоги до знань та вмінь учнів відповідно до проекту Державного стандарту 
загальної середньої біологічної освіти в Україні. З метою перевірки знань учнів з 
кожної теми уроку в календарно-тематичному плані пропонуються запитання для 
закріплення навчального матеріалу, які спрямовані на виявлення вмінь учнів 
порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв`язки. 
Пропонований календарно-тематичний план є орієнтовним. Учитель може 
вносити зміни стосовно розміщення навчального матеріалу, розподілу часу на 
вивчення окремих тем, питань, включати матеріал місцевого значення у межах 
програми. 
Зміст 
Пояснювальна записка 
Орієнтовний тематичний план розділу Біологія людини, 8 клас 
Орієнтовний календарно-тематичний план 
Список рекомендованої літератури 
 

129. Неведомська Є. О. Основи ботаніки : навч.-метод. посіб. для студ. небіол. 
спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська,  І. М. Маруненко. – К.: КМПУ ім. 
Б. Д. Грінченка, 2004. – 32 с.   

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Основи ботаніки», передбачених програмою вищої педагогічної 
школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу 
розроблено лабораторні роботи, модульний контроль знань і питання семінарських 
завдань. Посібник рекомендований для студентів небіологічних спеціальностей 
вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, вчителів. 
Зміст 
Лабораторна робота №1. Будова мікроскопа і правила роботи з ним. Методика 
виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Особливості будови рослинних клітин. 
Рух гіалоплазми 
Модульний контроль знань з теми "Рослинна клітина, її будова і функції" 
Лабораторна робота №2. Особливості будови рослинних тканин під мікроскопом 
Модульний контроль знань з теми "Тканини, їх будова і функції" 
Лабораторна робота №3. Особливості будови кореневих систем. Мікроскопічна 
будова кореня 
Лабораторна робота №4. Особливості будови пагона. Видозміни пагона 
Лабораторна робота №5. Морфологічні особливості листків. Мікроскопічна будова 
листка 
Модульний контроль знань з теми "Корінь. Пагін. Стебло. Листок" 
Лабораторна робота №6. Будова і різноманітність квіток. Будова і різноманітність 
суцвіть 
Модульний контроль знань з теми "Квітка. Суцвіття" 
Лабораторна робота №7. Будова насінини і плоду. Різноманітність плодів 
Модульний контроль знань з теми "Насіння. Плоди" 
Лабораторна робота №8. Особливості будови грибів, водоростей, лишайників 
Модульний контроль знань з теми "Гриби. Водорості. Лишайники" 



Лабораторна робота №9. Особливості будови мохоподібних, плауноподібних, 
хвощоподібних і папоротеподібних 
Модульний контроль знань з теми "Відділи: Мохоподібні, Плауноподібні, 
Хвощоподібні, Папоротеподібні" 
Лабораторна робота №10. Особливості будови голонасінних 
Модульний контроль знань з теми "Відділ Голонасінні" 
Лабораторна робота №11. Морфологічний опис рослин. Методика визначення 
рослин 
Модульний контроль знань з теми "Відділ Покритонасінні" 
Семінар 1. Рослина і довкілля 
Рекомендована література для самостійної роботи з основних тем курсу "Основи 
ботаніки" 
 

130. Неведомська Є. О. Основи природознавства : навч.-метод. посіб. для 
проведення семінарських,  лабораторних і самостійних робіт студ. небіол. спец. 
вищ. пед. навч. закл. / Є. О. Неведомська,  І. М. Маруненко. – К.: КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, 2005. – 58 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Основи природознавства», передбачених програмою вищої 
педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. До теми курсу 
розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять, завдання для 
самоконтролю знань студентів. Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
учителів. 
Зміст 
Розділ 1. Навколишній світ людини 
Семінар 1. Предмет і завдання курсу "Природознавство" 
Самоконтроль знань з теми "Жива і нежива природа. Тіла та речовини. Світ явищ, у 
якому ми живемо" 
Семінар 2. Всесвіт як середовище життя людини 
Розділ 2. Живі організми.  
Цитологія 
Лабораторна робота №1. Будова мікроскопа і правила роботи з ним. Методика 
виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Особливості будови рослинних і 
тваринних клітин  
Самоконтроль знань з теми "Клітина - структурна і функціональна одиниця живого" 
Гістологія 
Лабораторна робота №2. Особливості будови рослинних тканин під мікроскопом  
Самоконтроль знань з теми "Тканини рослинних організмів" 
Лабораторна робота №3. Мікроскопічна будова тканин тваринних організмів 
Самоконтроль знань з теми "Тканини тваринних організмів" 
Семінар 3. Клітина, тканини рослинного та тваринного організмів. Царство Рослини 
Органографія. Вегетативні органи 
Лабораторна робота №4. Особливості будови кореневих систем. Мікроскопічна 
будова кореня 



Лабораторна робота №5. Особливості будови пагона. Видозміни пагона 
Лабораторна робота №6. Морфологічні особливості листків. Мікроскопічна будова 
листка 
Самоконтроль знань з теми "Корінь. Пагін. Стебло. Листок" 
Семінар 4. Вегетативні органи рослинного організму 
Лабораторна робота №7. Будова і різноманітність квіток. Будова і різноманітність 
суцвіть 
Самоконтроль знань з теми "Квітка. Суцвіття" 
Лабораторна робота №8. Будова насінини і плоду. Різноманітність плодів 
Самоконтроль знань з теми "Насіння. Плоди" 
Семінар 5. Генеративні органи рослинного організму 
Самоконтроль знань з теми "Водорості" 
Самоконтроль знань з теми "Відділи:  Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощоподібні, 
Папоротеподібні" 
Самоконтроль знань з теми "Відділ Голонасінні" 
Самоконтроль знань з теми "Відділ Покритонасінні" 
Самоконтроль знань з теми "Гриби. Лишайники" 
Семінар 6. Систематичні групи організмів. Царство Тварини. 
Лабораторна робота №9. Будова прісноводних одноклітинних тварин 
Самоконтроль знань з теми "підцарство найпростіші, або одноклітинні, — protozoa" 
Самоконтроль знань з теми "підцарство багатоклітинні тварини — metazoa. Тип 
кишковопорожнинні — coelenterata" 
Семінар 7. Зоологія як наука. Підцарство найпростіші. Тип кишковопорожнинні" 
Самоконтроль знань з теми "тип плоскі черви — plathelmintes" 
Самоконтроль знань з теми "тип первиннопорожнинні — nemathelminthes. Тип 
кільчасті черви, або анеліди — annelides 
Семінар 8. Тип плоскі черви. Тип первиннопорожнинні. Тип кільчасті черви 
Самоконтроль знань з теми "тип молюски — mollusca 
Лабораторна робота №10. Зовнішня будова комах 
Самоконтроль знань з теми "тип членистоногі— arthropoda" 
Семінар 9. Тип молюски. Тип членистоногі 
Самоконтроль знань з теми "тип хордові - chordata. Надклас риби – pіsces 
Семінар 10.  Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби 
Самоконтроль знань з теми "Клас Земноводні, або Амфібії – Amphіbіa 
Семінар 11. Клас Земноводні. Клас Плазуни, або Рептилії – Reptіlіa 
Самоконтроль знань з теми "Клас Птахи – Aves 
Самоконтроль знань з теми "Клас Ссавці – Mammalіa 
Семінар 12. Клас Птахи. Клас Ссавці 
Рекомендована література для самостійної роботи 
 

131. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами і поняттями : навч. 
посіб. для учнів 8-го кл. / Є. О. Неведомська. – 3-є вид., стер. – К.: Фенікс, 1999. 
– 136 с. – ISBN 966–7558–37–1.  

Анотація. У посібнику розроблена система роботи з біологічними термінами і 
поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які забезпечують 



свідоме засвоєння учнями біологічних термінів і понять. Запропоновані завдання 
згруповані за темами діючої програми з біології людини  для 8-их класів (Програма 
для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6 - 11 класи. - Київ, 1998). До 
кожної теми розроблено чотири рубрики: "Робота з підручником", "Робота з 
термінами", "Перевір себе", "У вільну хвилинку". У посібнику подано ребуси, 
кросворди, алгоритми, загадки, метаграми, логогрифи, логікони, які сприятимуть 
засвоєнню біологічних термінів і понять. Посібник рекомендований учням, учителям 
біології. 
Зміст 
Дорогий друже! 
Вступ. Людина в системі органічного світу 
Розділ І. Організм людини як біологічна система 
Структурна й функціональна організація клітин 
Тканини. Органи. Організм 
Розділ ІІ. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму 
Розділ ІІІ. Опора і рух 
Розділ ІV. Кров і кровообіг 
Розділ V. Дихання 
Розділ VІ. Травлення 
Розділ VІІ. Обмін речовин та енергії 
Розділ VІІІ. Виділення 
Розділ ІХ. Шкіра 
Словник термінів 
Відповіді на деякі завдання 
Зміст 
 

132. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами і поняттями : навч. 
посіб. для учнів 8-го кл. / Є. О. Неведомська.  – 3-є вид., стер. – К.: Фенікс, 2006. 
– 136 с. – ISBN 966–651–352–8.   

Анотація. У посібнику розроблена система роботи з біологічними термінами і 
поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які забезпечують 
свідоме засвоєння учнями біологічних термінів і понять. Запропоновані завдання 
згруповані за темами діючої програми з біології людини  для 8-их класів (Програма 
для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ, 2001). До 
кожної теми розроблено чотири рубрики: «Робота з підручником», «Робота з 
термінами», «Перевір себе», «У вільну хвилинку». У посібнику подано ребуси, 
кросворди, алгоритми, загадки, метаграми, логогрифи, логікони, які сприятимуть 
засвоєнню біологічних термінів і понять. Посібник рекомендований учням, учителям 
біології. 
Зміст 
Дорогий друже! 
Вступ. Людина в системі органічного світу 
Розділ І. Організм людини як біологічна система 
Структурна й функціональна організація клітин 
Тканини. Органи. Організм 



Розділ ІІ. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму 
Розділ ІІІ. Опора і рух 
Розділ ІV. Кров і кровообіг 
Розділ V. Дихання 
Розділ VІ. Травлення 
Розділ VІІ. Обмін речовин та енергії 
Розділ VІІІ. Виділення 
Розділ ІХ. Шкіра  
Словник термінів 
Відповіді на деякі завдання 
 

133. Неведомська  Є. О.  Робота з біологічними термінами та поняттями для 
учнів 9-го класу : навч. посіб. / Є. О. Неведомська. – К.: Фенікс, 2000. – 136 с. – 
ISBN 966–7558–83–5. 

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології людини  для 9-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6 - 11 класи. - Київ: 
Перун, 1998. – 48 с.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». 
Зміст 
Дорогий друже! 
Тема 10. Молекулярні основи біології людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 11. Розмноження  та  індивідуальний  розвиток людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 12 Сенсорні системи 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №1 Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока 
Лабораторна робота №2 Визначення акомодаційної здатності ока 
Лабораторна робота №3 Визначення порогу слухової чутливості 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 13 Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність 
Робота з підручником 
Робота з термінами 



Лабораторна робота №4 Зіничний безумовний рефлекс людини 
Лабораторна робота №5 Визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №6 Дослідження різних видів пам´яті 
Лабораторна робота №7 Визначення сприйняття часу 
Лабораторна робота №8 Визначення рис характеру й темпераменту 
Лабораторна робота №9 Тестування професійних схильностей 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 14 Вид Людина розумна – Homo sapiens 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 15 Екологія людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №10 Визначення індивідуального добового ритму 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

134 Неведомська  Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями для учнів 
9-го класу : навч. посіб. / Є. О. Неведомська. – Вид. 2-е, зі змінами та допов. – К.: 
Фенікс, 2001. – 128 с. – ISBN 966–7558–83–5. 

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології для 10-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ: 
Педагогічна думка, 2001.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». У кінці посібника подано відповіді на складніші 
завдання і словник термінів, у якому подано етимологію і семантику більшості 
термінів. 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Тема 10. Сенсорні системи 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №1 Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока 
Лабораторна робота №2 Визначення акомодаційної здатності ока 
Лабораторна робота №3 Визначення порогу слухової чутливості 



Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 11. Розмноження  та  індивідуальний  розвиток людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 12. Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №4 Зіничний безумовний рефлекс людини 
Лабораторна робота №5 Визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №6 Дослідження різних видів пам'яті 
Лабораторна робота №7 Визначення сприйняття часу 
Лабораторна робота №8 Визначення рис характеру й темпераменту 
Лабораторна робота №9 Тестування професійних схильностей 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 13. Вид Людина розумна – Homo sapiens 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 14. Екологія людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №10 Визначення індивідуального добового ритму 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

135. Неведомська  Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями для учнів 
9-го класу : навч. посіб. / Є. О. Неведомська. – Вид. 3-є, зі змінами та допов. – К.: 
Фенікс, 2006. – 128 с. – ISBN 966–7558–83–5.  

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології для 10-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ: 



Педагогічна думка, 2001.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». У кінці посібника подано відповіді на складніші 
завдання і словник термінів, у якому подано етимологію і семантику більшості 
термінів. 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Тема 10. Сенсорні системи 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №1 Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока 
Лабораторна робота №2 Визначення акомодаційної здатності ока 
Лабораторна робота №3 Визначення порогу слухової чутливості 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 11. Розмноження  та  індивідуальний  розвиток людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 12. Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №4 Зіничний безумовний рефлекс людини 
Лабораторна робота №5 Визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №6 Дослідження різних видів пам'яті 
Лабораторна робота №7 Визначення сприйняття часу 
Лабораторна робота №8 Визначення рис характеру й темпераменту 
Лабораторна робота №9 Тестування професійних схильностей 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 13. Вид Людина розумна – Homo sapiens 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 14. Екологія людини 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Для нотаток. 
Лабораторна робота №10 Визначення індивідуального добового ритму 



Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

136. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями : навч. 
посіб. для учнів 10-го кл. / Є. О. Неведомська. – К.: Фенікс, 2002. – 136 с. – ISBN 
966–651–354–4.  

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології для 10-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ: 
Педагогічна думка, 2001.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». У кінці посібника подано відповіді на складніші 
завдання і словник термінів, у якому подано етимологію і семантику більшості 
термінів 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Вступ. Біологія - система наук про живі організми 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 1. Єдність хімічного складу організмів. 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних молекул та їх властивостей 
Лабораторна робота №2. Вивчення  властивостей ферментів 
Практична робота №1 розв‘язання вправ з молекулярної біології 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 2. Структурна складність і впорядкованість організмів 
І тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №3. Будова клітин прокаріотів і  еукаріотів 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Іі тематичний блок. 
Робота з підручником 
Робота з термінами 



Лабораторна робота №4 рух цитоплазми. Явища плазмолізу і деплазмолізу в 
клітинах  рослин 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Ііі тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №5. Мітотичний поділ клітин 
Лабораторна робота №6. Будова хромосом 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Іv тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №7 будова тканин тваринного організму 
Лабораторна робота №8 будова тканин рослинного організму 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

137. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями : навч. 
посіб. для учнів 7-го кл. / Є. О. Неведомська. – К.: Фенікс, 2001. – 172 с. – ISBN 
966–651–039–1. 

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології тварин  для учнів 7-их 
класів (Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – 
Київ, 2001). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з підручником», 
«Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої знання», «У 
вільну хвилинку». 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Царство тварини. Вступ  
Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин 
Тема 2  Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші 
Лабораторна робота №1 Будова праісноводних одноклітинних тварин 
Тема 3 Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Кшковопорожининні 
Лабораторна робота №2  Будова гідри 
Тема 4 Тип Плоскі черви 
Лабораторна робота №3 Будова плоских червів на прикладі планарії молочно-білої 
Тема 5 Тип Круглі  черви 
Тема 6 Тип Кільчасті черви 



Лабораторна робота №4 Зовнішня будова кільчастих червів на прикладі черв'яка 
дощового 
Тема 7 Тип Молюски 
Лабораторна робота №5  Вивчення будови живих акваріумних молюсків 
Тема 8 Тип Членистоногі 
Лабораторна робота №6    Зовнішня будова рака річкового 
Лабораторна робота №7    Зовнішня будова комах 
Тема 9 Тип Хордові 
Підтема 1  Підтип Безчерепні. Клас Голово хордові 
Лабораторна робота №8  Зовнішня  та внутрішня будова ланцетника 
Підтема 2.  Підтип Черепні. Надклас Риби 
Лабораторна робота №9 Зовнішня будова риб 
Підтема 3.  Підтип Черепні. Клас Земноводні 
Лабораторна робота №10 Будова скелета земноводних 
Підтема 4.  Підтип Черепні. Клас Плазуни 
Підтема 5.  Підтип Черепні. Клас Птахи 
Лабораторна робота №11 Зовнішня будова птахів та їх покриви 
Лабораторна робота №12 Будова скелета птахів 
Підтема 6.  Підтип Черепні. Клас Ссавці 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

138. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями : навч. 
посіб. для  учнів 11-го кл. / Є. О. Неведомська. – К.: Фенікс, 2003. – 136 с. – ISBN 
966–651–099–5.  

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології для 11-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ: 
Педагогічна думка, 2001.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». У кінці посібника подано відповіді на складніші 
завдання і словник термінів, у якому подано етимологію і семантику більшості 
термінів. 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Розділ 7. Універсальні властивості організмів  
І тематичний блок  
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Практична робота №1 Розв‘язання типових задач з генетики  
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 



ІІ тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №1 Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду 
і варіаційної кривої 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІІІ тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІV тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №2    Форми  розмноження   організмів та їх цитологічні  
основи 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Розділ 8. Надорганізмові системи 
І тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №3 Вивчення морфологічного критерію виду на прикладі 
рослинних і тваринних організмів 
Практична робота №2 Розв‘язування задач з екології 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІІ тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Розділ 9. Історичний розвиток органічного світу 
І тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІІ тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Узагальнення курсу 



Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

139. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями : навч. 
посіб. для учнів 7– го кл. / Є. О. Неведомська. – 2-е вид., зі змінами та допов. – 
К.: Фенікс, 2006. – 172 с. – ISBN 966–456–126–7.  

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології тварин  для учнів 7-их 
класів (Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – 
Київ, 2001). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з підручником», 
«Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої знання», «У 
вільну хвилинку». 
Зміст 
Дорогий друже! 
Царство тварини. Вступ 
Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин 
Тема 2  Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші 
Лабораторна робота №1 Будова праісноводних одноклітинних тварин 
Тема 3 Підцарство Багатоклітинні тварини. Тип Кшковопорожининні 
Лабораторна робота №2  Будова гідри 
Тема 4 Тип Плоскі черви 
Лабораторна робота №3 Будова плоских червів на прикладі планарії молочно-білої 
Тема 5 Тип Круглі  черви 
Тема 6 Тип Кільчасті черви 
Лабораторна робота №4 Зовнішня будова кільчастих червів на прикладі черв'яка 
дощового 
Тема 7 Тип Молюски 
Лабораторна робота №5  Вивчення будови живих акваріумних молюсків 
Тема 8 Тип Членистоногі 
Лабораторна робота №6    Зовнішня будова рака річкового 
Лабораторна робота №7    Зовнішня будова комах 
Тема 9 Тип Хордові 
Підтема 1  Підтип Безчерепні. Клас Голово хордові 
Лабораторна робота №8  Зовнішня  та внутрішня будова ланцетника 
Підтема 2.  Підтип Черепні. Надклас Риби 
Лабораторна робота №9 Зовнішня будова риб 
Підтема 3.  Підтип Черепні. Клас Земноводні 
Лабораторна робота №10 Будова скелета земноводних 
Підтема 4.  Підтип Черепні. Клас Плазуни 
Підтема 5.  Підтип Черепні. Клас Птахи 
Лабораторна робота №11 Зовнішня будова птахів та їх покриви 



Лабораторна робота №12 Будова скелета птахів Підтема 6.  Підтип Черепні. Клас 
Ссавці 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

140. Неведомська Є. О. Робота з біологічними термінами та поняттями : навч. 
посіб. для учнів 10–го кл. / Є. О. Неведомська. – Вид. 2-е, стер. – К.: Фенікс, 
2006. – 136 с. – ISBN 966–651–354–4. 

Анотація. У навчальному посібнику розроблена система роботи з біологічними 
термінами і поняттями. Центральне місце в цій системі займають завдання, які 
забезпечують свідоме засвоєння біологічних термінів і понять. Запропоновані 
завдання згруповані за темами чинної програми з біології для 10-их класів 
(Програма для середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. – Київ: 
Педагогічна думка, 2001.). До кожної теми розроблено п’ять рубрик: «Робота з 
підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний практикум», «Перевір свої 
знання», «У вільну хвилинку». У кінці посібника подано відповіді на складніші 
завдання і словник термінів, у якому подано етимологію і семантику більшості 
термінів. 
Зміст 
Дорогий друже!. 
Вступ. Біологія - система наук про живі організми 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 1. Єдність хімічного складу організмів. 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних молекул та їх властивостей 
Лабораторна робота №2. Вивчення  властивостей ферментів 
Практична робота №1 розв‘язання вправ з молекулярної біології 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Тема 2. Структурна складність і впорядкованість організмів 
І тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №3. Будова клітин прокаріотів і  еукаріотів 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІІ тематичний блок. 
Робота з підручником 
Робота з термінами 



Лабораторна робота №4 рух цитоплазми. Явища плазмолізу і деплазмолізу в 
клітинах  рослин 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
ІІІ тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №5. Мітотичний поділ клітин 
Лабораторна робота №6. Будова хромосом 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Іv тематичний блок 
Робота з підручником 
Робота з термінами 
Лабораторна робота №7 будова тканин тваринного організму 
Лабораторна робота №8 будова тканин рослинного організму 
Перевір свої знання 
У вільну хвилинку 
Словник термінів 
Список використаної літератури 
Відповіді на деякі завдання 
 

141. Неведомська Є. О. Розвиваючі завдання з біології для учнів 6-го класу : 
навч.- метод. посіб. / Є. О. Неведомська,  Л. Г. Горяна. – К.: Навч. посіб., 1998. – 
96 с. – ISBN 966–7301–25–7. 

Анотація. У навчально-методичному посібнику подано розвиваючі завдання з 
біології, ребуси, кросворди, загадки для учнів 6-го класу. Пропонований посібник 
складено відповідно до шкільної програми для  середньої загальноосвітньої школи, 
затвердженої Міністерством освіти України  (Програма для середньої 
загальноосвітньої школи. Біологія 6-11 класи.- Київ: "Перун", 1998). Завдання 
згруповані за темами зазначеної програми. Посібник рекомендований учням, 
вчителям біології. 
Зміст 
Дорогий друже! 
Вступ. Біологія - система наук про живу природу 
Розділ 1. Царство Дроб´янки 
Розділ 2. Царство Рослини 
Клітинна будова рослин. Збільшувальні прилади 
Будова клітини 
Життєдіяльність рослинної 
Водорості. 
Вищі спорові рослини. Відділ Мохоподібні 
Відділи: Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні 
Насінні рослини 
Відділ Голонасінні 



Відділ Покритонасінні (Квіткові) 
Корінь і коренева система 
Пагін. Суцвіття. Плоди. Насіння 
Основні функції рослинного організму 
Розділ 3. Царство Гриби 
Розділ 4. живі організми і довкілля 
Список рекомендованої літератури 
 

142. Неведомська  Є. О.  
Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : навч.-метод. посіб. для студ. 
небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / [Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, В. І. 
Бобрицька,  З. Ф. Сіверс]. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 81с. : іл. 27. 
Табл. 27. Додат. 8.  

Анотація. У навчально-методичному посібнику з курсу «Фізіологія (ВНД та вікова) 
з основами генетики» розроблена методика проведення семінарських і практичних 
занять у відповідності з навчальною програмою вищих педагогічних навчальних 
закладів.  Навчально-методичний посібник включає плани занять, методичні 
рекомендації з проведення практичних робіт, самоспостережень з провідних 
розділів курсу, завдання для самостійного виконання, завдання репродуктивного і 
аналітичного характеру, додатки. 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків 
Лабораторна робота № 1. Оцінка фізичного розвитку дітей 
Індивідуальний тест здоров'я 
Тема 2. Вікові особливості опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Визначення постави у дітей 
Комплекс вправ для профілактики порушень постави 
Комплекс вправ для виправлення (корекції) сутулості.. 
Самоконтроль 1. Фізіологія опорно-рухової системи 
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 
Лабораторна робота №3. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи. 
Самоконтроль 2. Фізіологія кровоносної системи 
Тема 4. Вікові особливості дихання 
Лабораторна робота №4. Оцінка функціонального стану дихальної системи 
Дихальні вправи для формування правильної дикції 
Самоконтроль 3. Фізіологія дихальної системи 
Тема 5. Вікові особливості травлення та обміну речовин і енергії 
Самоконтроль 4. Фізіологія органів травлення 
Лабораторна робота  №5. Гігієнічні основи харчування 
Тема 6. Вікові особливості виділення. Фізіологія і гігієна шкіри 
Самоконтроль 5. Фізіологія органів виділення 
Тема 7. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №6. Методика визначення властивостей уваги 
Лабораторна робота №7. Методика дослідження різних видів пам‘яті. 
Лабораторна робота №8. Методика визначення рис характеру й темпераменту 



Самоконтроль 6. Фізіологія нервової системи. ВНД 
Тема 8. Вікова фізіологія аналізаторів 
Лабораторна робота №9. Методика визначення порогу слухової чутливості 
Самоконтроль 7. Вікова фізіологія аналізаторів 
Тема 9. Основи генетики людини 
Практична робота №1. Розв‘язок генетичних завдань. Складання родоводів 
Самоконтроль 8. Основи генетики людини 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): мета, зміст, види 
Список літератури 
 

143. Неведомська Є. О. Фізіологія людини : навч. посіб. із лабораторних і 
самостійних робіт для студ. небіол. спец. вищ. пед. них навч. закл. / Неведомська 
Є. О.,  Маруненко  І. М.,  Бобрицька  В.  І. – К.: КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  2007. 
– 40 с.  

Анотація. Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням завдань 
навчального курсу «Фізіологія людини», передбачених програмою вищої педагогічної 
школи для студентів небіологічних спеціальностей. До кожної теми курсу 
розроблено лабораторні роботи, план і завдання семінарських занять, завдання для 
самоконтролю знань студентів. Посібник рекомендований для студентів 
небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, 
учителів. 
Зміст 
Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку організму 
Лабораторна робота № 1. Фізичний розвиток організму 
Тема 2. Фізіологія опорно-рухової системи 
Лабораторна робота №2. Соматоскопічні дослідження постави, кісткового скелету, 
мускулатури, форми ніг 
Семінар 1. Фізіологія опорно-рухової системи 
Тема 3. Фізіологія серцево-судинної системи 
Лабораторна робота №3. Функціональний стан серцево-судинної системи 
Семінар 2. Фізіологія  серцево-судинної системи 
Тема 4. Фізіологія дихальної системи 
Лабораторна робота №4. Функціональний стан дихальної системи 
Семінар 3. Фізіологія дихальної системи 
Тема 5. Фізіологія  травлення та обмін речовин 
Лабораторна робота  №5. Визначення основного та загального обміну речовин 
Семінар 4. Фізіологія травлення. Обмін речовин та енергії 
Тема 6. Система виділення 
Семінар 5. Фізіологія виділення 
Тема 7. Фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність 
Лабораторна робота №6. Визначення коефіцієнту функціональної асиметрії мозку 
Семінар 6. Фізіологія нервової системи. ВНД 
Список рекомендованої літератури 
 
 



144. Неведомська  Є. О. 
Організація екологічної освіти та виховання учнівської молоді (на допомогу 
вчителю екології)  /  [упоряд.:  Горяна  Л. Г.,  Хрутьба  В. О.,  Неведомська Є. 
О.]. – К.: Фенікс, 2003. – 208 с. – ISBN 966–651–090–1. 

Анотація. Сучасна молодь вступає в життя не тільки в період бурхливого 
розвитку науки і техніки, але її негативних наслідків. Тому важливим є навчити 
школярів осмислювати те, що відбувається в довкіллі. Для активізації екологічної 
освіти та виховання молоді у посібнику пропонуються бачення екологічної освіти 
викладачами КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, методичні рекомендації методистів 
кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, матеріали з 
досвіду роботи вчителів м. Києва, співробітників Громадського молодіжного 
центру Дніпровського району м. Києва щодо організації навчально-виховного 
процесу з екології в шкільних та позашкільних навчальних закладах освіти, творчі 
здобутки учнів, які небайдужі до стану довкілля. 
Зміст 
Передмова 
Концептуальні підходи до створення закладів освіти еколого-економічного 
напрямку 
Короткий нарис розвитку екології 
Екологічна ситуація та демографічні проблеми 
Шляхи екологізації особистості школяра 
Педагогічне спілкування - важливий чинник активізації екологічної освіти й 
виховання учнів 
Методичні рекомендації щодо активізації екологічної освіти та виховання школярів 
у ЗНЗ 
Методичні рекомендації "Новорічний екологічний атракціон" 
Деякі приклади використання сучасних інформаційних технологій у викладанні 
екології 
Збереження біорозмаїття - в межах досяжного кожного з нас 
Система завдань для формування екологічних понять 
Олімпіада з екології 
Методичні рекомендації щодо створення екологічного проекту / до ІІІ етапу 
(міського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 
Місце екологічного проекту в технології проектного навчання 
Формування екологічної свідомості через екологічний проект Еколого-освітня акція 
як приклад реалізації екологічного проекту 
Екологічна акція "Збережемо ялинку" в ліцеї "Всесвіт" 
Орієнтовне планування уроку з екології в 11 класі на тему: "Екологічні проблеми 
України" 
Екологічна гра "Учись природу шанувати" 
Екологічні проблеми, що склалися в Україні 
Тема: "Різноманітність плазунів. Ряди: Лускаті, Черепахи, Крокодили 
Розробка позакласного заходу з основ екології 



Екологічні проблеми, пов’язані з використання міського автотранспорту. 
Визначення розміру зеленої смуги для захисту атмосферного повітря від викидів СО 
автотранспортом (на прикладі озера "Сонячне у Дарницькому районі) 
Творчість учнів 
 

145. Основи інтелектуальної власності : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. 
закл.  /  [ М. В. Паладій,  Н. А. Побірченко,  О. П. Сергєєнкова  та ін.]. – К.: Прок- 
бізнес, 2008. – 208 с. – ISBN 978–966–8381–35–5. 

Анотація. Підручник «Основи інтелектуальної власності» - перший підручник в 
Україні для учнів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів та студентів 
вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації. Цей підручник знайомить з 
основами інтелектуальної власності, що сприятиме розвитку та саморозвитку 
учнів, їх пізнавального інтересу до творчості та винахідництва. 

Зміст 
Від авторів 
Вступ 
1.Чому вивчають основи інтелектуальної власності 
2.Інтелектуальні ідеї в історії світового та національного винахідництва 
3.базові основи розвитку інтелектуальної власності 
4.Державна правова охорона інтелектуальної власності в Україні 
5.Право. Види права інтелектуальної власності 
6.Суб’єкти права інтелектуальної власності 
7.Об’єкти права інтелектуальної власності 
8.Саморозвивальна система інтелектуальної власності (Практикум) 
Глосарій 
Список рекомендованої літератури 
 

146. Петрочко  Ж. В.  Основи соціально-правового захисту особистості : навч. 
посіб. [для студ. спец. 6.010105 «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми 
навчання]  /  Ж. В. Петрочко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  2009.  – 320 с. – ISBN 
978–966–8548–68–1. 
Анотація. У навчальному посібнику подано основи соціально-правового захисту 
особистост 
 

147. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підруч. / Л. Г. Подоляк, В. І. 
Юрченко. – Вид. 2-е,  перероб. – К.: Каравела, 2008. – 352 c. – ISBN 966–8019– 
00–08. 

Анотація. У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і 
представлено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних 
позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою 
освітою. Призначений для студентів, аспірантів і молодих викладачів, а також 
соціальних працівників, які працюють з молоддю, батьків студентів 
Зміст 
Вступ 
1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 



1.1. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у xxi 
столітті. 
1.2. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі 
психологічної науки. 
1.3. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої 
освіти в україні. 
1.4. Зв’язок психології вищої школи з іншими науками. 
1.5. Методологія і принципи психологічного дослідження. 
1.6. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. 
Поняття про методику психологічного дослідження. 
1.7. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. 
2. Загальна психологічна характеристика студентського віку 
2.1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої 
дорослості. 
2.2. Суперечливості та кризи студентського віку. 
2.3. Вищий навчальний заклад – один із провідних чинників соціалізації особистості 
студента як фахівця. 
2.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності. 
2.5. Типологічні особливості сучасних студентів. 
3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою 
освітою 
3.1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. 
3.2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення студентського віку. 
3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до 
професійної діяльності. 
3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента. 
4. Психологія студентської групи 
4.1. Психологічні особливості студентської групи та її структура. 
4.2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу. 
4.3. Міжособистісні стосунки у студентській групі. 
4.4. Проблема керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера. 
4.5. Психологічні особливості студентського самоврядування. 
5. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі 
5.1. Необхідність управління у сфері освіти та його особливості. 
5.2. Види і функції педагогічного управління. 
5.3. Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти. 
6. Психологічний аналіз учіння студентів 
6.1. Навчальний процес у внз як спосіб реалізації завдань професійної підготовки 
студентів. 
6.2. Студент як суб’єкт навчально-професійної діяльності. 
6.3. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента. 
6.4. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
6.5. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців. 
6.6. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-
професійній діяльності. 



6.7. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. 
7. Психологія виховання студентської молоді 
7.1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою і проблема виховання 
студентської молоді. 
7.2. Мета, завдання та зміст виховання студентської молоді. 
7.3. Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості 
людини. 
7.4. Характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання студентів 
вищих навчальних закладів. 
8. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами 
8.1. Характеристика педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії. 
8.2. Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів. 
8. 3. Характеристика педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами. 
8.4. Протиріччя педагогічної взаємодії і бар’єри в педагогічному спілкуванні, їхні 
причини та шляхи регулювання. 
8.5. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача і 
студентів. 
9. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання 
та стратегії вирішення 
9.1. Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення. 
9.2. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання. 
9.3. Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів. 
9.4. Навчання майбутніх педагогів управління конфліктними ситуаціями і 
вирішення педагогічних конфліктів. 
10. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи 
10.1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. 
10.2. Педагогічна творчість та її особливості. 
10.3. Професіоналізм особистості викладача. 
10.4. Авторитет викладача. 
10.5. Типологія викладачів. 
Короткий термінологічний словник 
Загальна література 
 

148. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : практикум : навч. посіб. / Л. Г. 
Подоляк,  В. І.  Юрченко. – К.: Каравела,  2008. – 336 c. – ISBN 966–8019–00–08. 

Анотація. У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія 
вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст 
самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання 
для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової 
рекомендованої літератури. Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих 
викладачів. 
Зміст 
Передмова 
Навчальна програма з дисципліни «психологія вищої школи». 
Модуль і. Психологія вищої школи: студентський період життя людини 



Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет і завдання. 
Тема 2. Методологія і методи психології вищої школи. 
Тема 3. Загальна психологічна характеристика студентського віку. 
Тема 4. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою. 
 Тема 5. Психологія студентської групи 
Модуль іі. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі і 
навчально-професійною діяльністю студентів 
Тема 6. Психологічні засади управління навчальним процесом у внз. 
Тема 7. Психологічний аналіз учіння студентів. 
Модуль ііі. Психологія виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою 
Тема 8. Психологія виховання студентської молоді. 
Тема 9. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача з студентами. 
Тема 10. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх 
запобігання та вирішення. 
Тема 11. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи. 
 Орієнтовна тематика рефератів із психології вищої школи 
Контрольні питання з курсу «психологія вищої школи»  
Покажчик методик для самопізнання і дослідження студентів 
Покажчик психогімнастичних вправ  
Короткий термінологічний словник 
Додатки 
Методика самостійної навчальної роботи студента 
Правила конспектування лекції 
Ефективні і раціональні прийоми самостійної роботи з науковою літературою 
Конспектування першоджерел 
Формулювання тез наукової роботи 
 Складання анотації наукової праці 
Вимоги і методичні рекомендації щодо написання реферату 
Як підготувати доповідь? 
 Як виступати перед аудиторією? 
Іспити без стресу (корисні поради досвідченого студента) 
Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи 
Методика самовиховання і саморозвитку студента 
1. Як навчитися формулювати свої цілі і фіксувати це у своїй свідомості? 
2. Як планувати свою діяльність? 
3. Як виховувати волю? 
4. Як розвивати розум? 
5. Як розв’язувати розумові задачі? 
6. Правили ефективного запам’ятовування 
7. Як керувати своїми емоціями? 
8. Як удосконалювати свої здібності? 
Список використаних джерел 
 



149. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів і 
аспірантів  /  Л. Г. Подоляк,  В.  І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 
с. – ISBN 966–8527–33–Х. 

Анотація. У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні 
психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова 
навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», конспекти лекцій до 
кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст 
самостійної роботи та методичні рекомендації до неї. Розраховано на 
магістрантів, аспірантів і молодих викладачів. 
Зміст 
Передмова 
Типова навчальна програма з дисципліни «психологія вищої школи»  
Модуль 1. Психологія вищої школи: студентський період життя людини 
Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 
1.1.1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. 
1.1.2. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у xxi 
столітті. 
1.1.3. Предмет і основні категорії психології вищої школи. 
1.1.4. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої 
освіти в україні. 
1.1.5. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань. 
1.1.6. Методологія і принципи психологічного дослідження. 
1.1.7. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних 
фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. 
1.1.8. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. 
Завдання до практично-семінарського заняття №1 «предмет, завдання та методи 
психології вищої школи» 
Тема 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського віку 
1.2.1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або 
ранньої дорослості. 
1.2.2. Суперечливості та кризи студентського віку. 
1.2.3. Вищий навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації 
особистості студента як фахівця. 
1.2.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності. 
1.2.5. Типологічні особливості сучасних студентів. 
Завдання до практично-семінарського заняття №2 «психологія студентського віку» 
Тема 1.3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою 
1.3.1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. 
1.3.2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку. 
1.3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до 
професійної діяльності. 
1.3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента. 
Завдання до практично-семінарського заняття №3 «професійне зростання студента 
як фахівця» 



Тема 1.4. Психологія студентської групи 
1.4.1. Психологічні особливості студентської групи та її структура. 
1.4.2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу. 
1.4.3. Міжособистісні стосунки в студентській групі. 
1.4.4. Проблема лідера та лідерства. 
1.4.5. Психологічні особливості студентського самоврядування. 
Завдання до практично-семінарського заняття №4 «психологія студентської групи» 
Модуль 2. Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і 
навчально – професійною діяльністю студентів 
Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі 
2.1.1. Освіта як система, характерні для неї особливості. 
2.1.2. Необхідність і об’єктивні можливості управління системою освіти. Види 
педагогічного управління. 
2.1.3. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління. 
Завдання до практично-семінарського заняття №5 «психологічні засади управління 
навчально-професійною діяльністю студентів» 
Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів 
2.2.1. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. 
2.2.2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. 
2.2.3. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
2.2.4. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців. 
2.2.5. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-
професійній діяльності. 
2.2.6. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. 
Завдання до практично-семінарського заняття №6 «психологічний аналіз учіння 
студентів» 
Модуль 3. Психологія виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою 
Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді 
3.1.1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання 
виховання студентів. 
3.1.2. Мета і зміст виховання студентської молоді. 
3.1.3. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз 
відповідних функцій виховання. 
3.1.4. Етапи становлення моральної свідомості та критерії моральної вихованості. 
3.1.5. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі 
та їх характеристика. 
Завдання до практично-семінарського заняття №7 «психологія виховання 
студентської молоді» 
Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі 
студентами 
3.2.1. Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної 
взаємодії. 
3.2.2. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. 
3.2.3. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і 



студентів. 
3.2.4. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика. 
Завдання до практично-семінарського заняття №8 «психологія педагогічної 
взаємодії викладача зі студентами» 
Тема 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, 
шляхи їх запобігання та вирішення 
3.3.1. Протиріччя і конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії та засоби їх 
регулювання. 
3.3.2. Особливості педагогічного конфлікту. 
3.3.3. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах 
викладачів і студентів. 
3.3.4. Навчання майбутніх педагогів вирішенню педагогічних конфліктів. 
Завдання до практично-семінарського заняття №9 «психологічний аналіз протиріч і 
конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення» 
Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи 
3.4.1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. 
3.4.2. Педагогічна творчість та її особливості. 
3.4.3. Професіоналізм особистості викладача. 
3.4.4. Авторитет викладача. 
3.4.5. Типологія викладачів. 
Завдання до практично-семінарського заняття №10 «психологія особистості та 
діяльності викладача вищої школи» 
Питання для самоконтролю з курсу «психологія вищої школи»  
Предметний покажчик 
Іменний покажчик 
Короткий термінологічний словник 
Список використаної літератури. 
 
 
 
 
 

150. Покладова В. В. 
Социальная работа : история, теория и практика : науч. учеб. – метод. пособ. для 
студ., магистров, аспирантов и спец. в обл. социальной пед., социальной работы : 
в 2-х ч. / [авт.- сост.: С.  Я.  Харченко,  Н. С. Кратинов,  Л. Ц. Ваховский  и др.]. – 
Луганск : Альма-матер, 2002. – Ч. 1. – 158 с. – ISBN 966–617–096–5. 

Анотація. Книга подготовлена как научное и учебно-методическое пособие. 
Научный характер пособия определяется тем, что в нем с определенных научных 
парадигм исследуется и излагается теория феноменологии социальной работы; 
учебный аспект раскрывается на основе парадигмы социальной работы как 
учебной дисциплины; методический – с учетом технологичности социальной 
работы и на базе библиографического справочного материала, именного указателя, 
глоссария и дополнительных терминов, вопросов и задач для контроля образования 
и самообразования. Издается в рамках партнерского проекта «Социальное 



образование в Украине» (Христианский Детский Фонд, Международная Федерация 
социальных работников и специалистов по социальной работе), который 
осуществляется при поддержке правительства Швейцарии. 
 

151.Покладова В. В. 
 Соціально-педагогічні основи захисту прав дитини : навч.- метод. посіб. / [ М. В. 
Євсюкова,  О. А. Калашник, В. В. Покладова та ін.] ; за заг. ред. К. Б. Левченко та  
О.  А. Удалової. – К : ФОП „Чальцев”, 2008. – 224 с. – ISBN 978–966–8765–58. 

Анотація. У посібнику висвітлено актуальні проблеми у сфері дотримання прав 
дитини, розкриваються соціально-педагогічні основи протидії жорстокому 
поводженню і насильству щодо дітей, їх сексуальній експлуатації дитячої праці, 
питання торгівлі дітьми. Аналізуються причини виникнення й існування таких 
явищ, характеризується ситуація щодо їх поширеності в різних країнах світу та в 
Україні. Подається інформація про законодавче забезпечення діяльності органів 
державної влади, неурядових та міжнародних організацій у сфері захисту прав 
дитини. Значне місце відведено методичним рекомендаціям з органами та 
здійснення навчально-виховної роботи з питань запобігання порушенням прав 
дитини. Для соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, 
студентів вищих навчальних закладів, соціальних працівників, представників 
неурядових організацій та широкої громадськості 
 
 

152. Психологічний словник  /  [укл.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за 
ред.  Н.  А.  Побірченко].  –  К. : Наук.  світ, 2007. – 274 с. – ISBN 978–966–675–
512–7. 

Анотація. Словник розкриває зміст найбільш уживаних психологічних понять, 
термінів і категорій, що відображають сучасний стан психологічної науки та 
нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних 
перетворень та науково-технічного прогресу. До словника включені також і деякі 
поняття, що входять в систему інших наук (філософії, соціології, педагогіки, 
медицини). Призначений для спеціалістів, які цікавляться проблемами психології, 
для студентів, працівників освіти, слухачів системи перепідготовки і підвищення 
кваліфікації, післядипломної освіти, широкого кола чмиачів, що використовують в 
совїй роботі психологічні знання. 

 
153. Сергєєнкова  О. П.  Психологія : навч. посіб. для студ. вищ. і серед. пед. 
закл. / Сергєєнкова О. П., Грейліх О. О., Плачкова О. М. – Переяслав- 
Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т, 2004. – 168с. – ISBN 966–
623–01–3. 

Анотація. Навчальний посібник «Психологія» складено з метою організації 
самостійної навчальної діяльності студентів вищих і середніх педагогічних закладів. 
У посібнику розглядаються основні ідеї й теорії науки психології, несвідома і 
свідома сфери психічної діяльності, типове та індивідуальне в розвитку 
особистості, інші важливі питання психології. Посібник містить матеріали для 
самоконтролю і поглиблення знань, тематику рефератів, список 



першоджерел. Пропонується для студентів вищих і середніх педагогічних 
закладів, шкільних психологів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.  
Навчальний посібник «Психологія» підготовлено з метою ефективної організації 
самостійної навчальної діяльності студентів університету. У зв'язку з реалізацією 
нормативних державних документів, що стосуються підготовки фахівців у вищій школі, 
постала потреба розширення науково-методичного забезпечення професійного-
навчання з психологічних дисциплін. Матеріал посібника подано в шести основних 
розділах. До кожного з них пропонуються запитання для самоконтролю, тематика 
рефератів та список літератури. Засвоївши матеріал посібника, студенти 
ознайомляться з основними ідеями і теоріями історії психології, самостійно оволодіють 
основами загальної психології, навчаться розрізняти типове та індивідуальне в розвитку 
особистості (інтелектуальна, емоційно-вольова сфера). Особлива увага приділяється 
характеристиці несвідомої і свідомої сфери психічної діяльності та їх диференціації. 
Матеріал для самоконтролю і поглиблення знань через опрацювання першоджерел 
сприятиме виробленню навичок роботи з науковим текстом. Пропонується для 
студентів вищих і середніх педагогічних закладів, шкільних психологів та вчителів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. 
Зміст 
Передмова 
розділ 1. Психологія як наука 
1.1. Історичні етапи становлення та розвитку психології.. 
1.2. Завдання та принципи сучасної психології 
1.3. Зв'язок психології з іншими науками 
1.4. Галузі психології 
1.5. Напрями сучасної психології 
1.6. Методи психологічних досліджень 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 
розділ 2. Психіка як предмет психології 
2.1. Виникнення та розвиток психіки 
2.2. Відмінність психіки людини від психіки тварин 
2.3. Мозок і психіка 
2.4. Форми прояву та функції психіки 
2.5. Свідомість та несвідоме 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 
розділ 3. Особистість і діяльність 
3.1 розвиток особистості 
3.2. Структура особистості 
3.3. Основні теорії особистості 
3.4. Діяльність 
3.5. Спілкування 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 



розділ 4. Пізнавальна сфера особистості 
4.1. Увага 
4.2. Відчуття 
4.3. Сприймання  
4.4. Пам'ять 
4.5. Мислення 
4.6. Уява 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 
розділ 5. Емоційно-вольова сфера особистості 
5.1. Емоції та почуття 
5.2. Воля 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 
розділ 6. Індивідуально-типолопчні властивості особистості 
6.1. Темперамент 
6.2. Здібності 
6.3. Характер 
завдання для самоконтролю 
теми для рефератів 
рекомендована література 
 

154.  Сергєєнкова О. П. Пізнаю себе : навч. посіб. з психології для мол. шк. / О. 
П. Сергєєнкова,  І. В.  Підтілок . – К. : Наук. світ, 2004. – 104 с. – ISBN 966–675–
260–3. 

Анотація. Посібник розроблено для практичних занять з молодшими школярами. 
Завдання передбачають розвиток в учнів умінь самостійно вивчати свої 
психологічні можливості. Школярі вчаться формулювати запитання, шукати 
відповіді, поглиблювати знання про власне Я, користуватись засобами спілкування 
з ровесниками та дорослими. Призначений для шкільних психологів, вчителів та 
студентів 

 
155. Сергєєнкова О. П. Програма навчальної дисципліни «Основи 
інтелектуальної  власності» : 10 кл.  / О. П. Сергєєнкова,  Н. А. Побірченко. – К. : 
Прок-бізнес, 2008. – 24 с. – ISBN 978–966–8381–36–2. 

Анотація. Програма охоплює основні розділи навчальної інформації, що пдано для 
учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. На основі програми розроблено 
підручник «основи інтелектуальної власності». 
 

156. Сергєєнкова О. П. Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності : 
Психодіагностика у професії : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова. – К.: Наук. світ, 
2004. – 86 с. – ISBN 966–675–344–8. 

Анотація. В даному посібнику відведена функція орієнтування студентів на 
самовизначення стратегії розвитку професійної індивідуальності. Посібник 
призначено для організації самостійної роботи студентів – випускників вищого 



навчального закладу. Даним матеріалом доцільно користуватися вчителям, 
практичним психологам, методистам, соціальним працівникам.  

Зміст 
Вступ 
1. Орієнтири стратегії професійного самопізнання 
2. Психодіагностичне забезпечення вибору стратегії професійної ідентичності 
3.Стратегії педагогічного менеджменту і само менеджменту 
Використана література 
 

157. Сергєєнкова  О. П. Самопізнання : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова. – К.: 
Вид. центр КНЛУ, 2003. – 184 с. – ISBN 966–638–120–6. 

Анотація. Навчальний посібник складається з розділів: Я знайомиться з собою», 
«Хто допомагає вчитися», «Вміти думати – мати успіх». В основу покладено 
особистісно-орієнтований підхід до викладу матеріалу. Теми подаються в діалозі 
«вчитель-учень». Пропонуються завдання, ігри, вправи, тренінги, діагностичний і 
само діагностичний матеріал з виховними і розвивальними цілями. 
Зміст 
Передмова 
Розділ 1. «Я» знайомиться з собою. 
Розділ ІІ. Вміти думати – радісно вчитися. 
Розділ ІІІ. Важливо знати, чого хочеш. 
Рекомендована література. 
 

158. Сорокіна  О.  А.   
Навчально-методичний комплекс з курсу „Етнопсихологія та психологія 
меншин” для студ. спец. 7.040202  „Соціальна робота” / [укл. Сорокіна О. А.]. – 
К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2009. – 24 с. 

Анотація. Навчально-методичний комплекс з курсу “Етнопсихологія та психологія 
меншин” містить відомості про види робіт, які мають виконати студенти при 
вивченні цієї дисципліни, та про всі види контролю навчальної роботи студентів 
щодо вимог кредитно-модульної системи 
 

159. Сорокіна О. А.  
Навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості та 
психодіагостика” для студ. спец. 7.040202  „Соціальна робота” /  [укл. Сорокіна 
О.  А.]. – К.: Акад.праці і соц.відносин Федер. проф. спілок України, 2009. – 52 с. 

Анотація. Навчально-методичний комплекс з курсу “Психологія особистості та 
психодіагностика” містить відомості про види робіт, які мають виконати 
студенти при вивченні цієї дисципліни, та про всі види контролю навчальної роботи 
студентів, а також відображає основні методичні розробки кафедри щодо 
здійснення навчальної програми з цього курсу за вимогами кредитно-модульної 
організації навчання. 
 

160.Юрченко В. І. Психологічні питання навчального процесу у вищій 
педагогічній школі  / В. І. Юрченко  //  Навчальний процес у вищій педагогічній 



школі : навч. посіб. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова,  2001. – С. 265–319. – 
ISBN 966–7584–94–1. 

Анотація. У розділі навчального посібника розглядаються психологічні питання 
організації навчального процесу у вищій педагогічній школі. Значна увага 
приділяється психологічним особливостям сучасних студентів та гуманізації 
навчального процесу шляхом оптимізації взаємин „викладач–студент” – важливого 
чинника становлення особистості майбутнього педагога. Посібник призначений для 
викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів. 
Зміст 
Розділ іх. Психологічні питання навчального процесу у вищій педагогічній школі. 
9.1. Врахування у навчальному процесі психологічних особливостей студентів і 
закономірностей їхнього становлення як майбутніх вчителів. 
9.2. Психологічні фактори успішності учіння студентів. 
9.3. Оптимізація взаємин студентів і викладачів у процесі навчання. 
 

161.  Юрченко  В.  І.  Психологія вищої школи : курс лекцій / В. І. Юрченко,  В. 
В. Кудіна. – К.: КСУ, 2003. – 175 с. 

Анотація. У навчальному посібнику розкриваються актуальні питання психології 
вищої школи. Особлива увага надається проблемі особистісної орієнтації вищої 
освіти, гуманізації педагогічного процесу у вищому навчальному закладі. 
Розраховано на студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра, а також аспірантів і викладачів вищої школи. 
Зміст 
Передмова 
Лекція 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи 
1.1. Психологія вищої школи як галузь психологічної науки та її предмет. 
1.2. Основний понятійний апарат психології вищої школи. 
1.3. Проблеми сучасної вищої освіти в Україні та завдання психології вищої школи. 
1.4. Методологія дослідження та методи психології вищої школи. 
Лекція 2. Психологічні особливості студентського віку 
2.1. Студентство як соціально-психологічне явище. 
2.2. Основні напрями когнітивного і психосоціального розвитку особистості в 
студентському віці. 
2.3. Кризова насиченість студентського віку, її причини та наслідки. 
2.4. Психологічні передумови успішного навчання студентів у вузах різного 
профілю. 
2.5. Динаміка завдань і особливості розвитку студентів протягом навчання. 
2.6. Врахування психологічних особливостей юнацького віку при роботі зі 
студентами. 
Лекція 3. Типологія особистостей сучасного студента та викладача вищої школи 
3.1 Соціально-психологічні портрети сучасного студента та викладача вузу, їх 
обумовленість суспільними процесами. 
3.2. Аналіз студентської молоді в зв’язку з обранням нею професії та здобуттям 
вищої освіти. 
3.3. Типи діяльності й поведінки студентів у сфері навчання та пізнання. 



3.4. Психологічні типи викладачів: особливості їх професійної поведінки та 
науково-педагогічної діяльності. 
Лекція 4. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця 
4.1. Розвиток особистості студента як головне завдання вищої школи. 
4.2. Механізми й чинники соціалізації особистості студента. 
4.3. Формування професійної спрямованості особистості студента. 
4.4. «Я-концепція» студента як показник його особистісного зростання та її 
формування в умовах вищої школи. 
4.5. Психологічні засади виховання студентів. 
Лекція 5. Психологічні основи формування національної самосвідомості 
студентів 
5.1. Національна самосвідомість як важливий структурний компонент 
самосвідомості людини. 
5.2. Функції національної самосвідомості щодо особи та суспільства. 
5.3. Завдання формування національної самосвідомості студентів-громадян України. 
5.4. Соціально-психологічні чинники та психологічні механізми формування 
національної самосвідомості студентів. 
5.5. Вплив особливостей національного характеру українців на формування їх 
національної самосвідомості. 
Лекція 6. Психологічний аналіз діяльності студента 
6.1. Психологічні особливості змісту та структури діяльності студентів. 
6.2. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студента. 
6.3. Психологічні передумови підвищення ефективності навчального процесу та 
подолання причин неуспішності студентів. 
6.4. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів. 
6.5. Психологічна характеристика наукової та громадської діяльності майбутніх 
фахівців. 
Лекція 7. Психологічний аналіз діяльності викладача вищого навчального закладу 
7.1. Особливості змісту й структури діяльності викладача вищої школи. 
7.2. Психолого-педагогічні передумови ефективності науково-педагогічної 
діяльності викладача. 
7.3. Психологічні особливості діяльності викладача при підготовці й читанні лекції, 
проведенні семінару та екзамену. 
7.4. Критерії та показники оцінки ефективності діяльності викладача вищого 
навчального закладу. 
7.5. Підготовка науково-педагогічних кадрів та формування педагогічної 
майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи. 
Лекція 8. Соціально-психологічні закономірності функціонування студентської 
групи 
8.1. Особливості студентської академічної групи та її структура 
8.2. Рівні розвитку та шляхи формування студентського колективу. 
8.3. Проблема лідерства та керівництва в студентській академічній групі. 
8.4. Соціально-психологічні механізми впливу академічної групи на становлення 
особистості студента як майбутнього фахівця. 



Лекція 9. Педагогічне спілкування у вищій школі: закономірності та умови 
ефективності 
9.1. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого 
навчального закладу. 
9.2. Функції професійно-педагогічного спілкування викладача. 
9.3. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їх ефективності. 
9.4. Професійно-педагогічне спілкування викладача зі студентською аудиторією під 
час проведення різних видів навчальних занять. 
9.5. Бар’єри педагогічного спілкування, їх причини та шляхи подолання. 
9.6. Шляхи формування комунікативної культури майбутнього викладача вищої 
школи. 
Лекція 10. Взаємини викладачів і студентів: зміст і оптимізація 
10.1. Вплив взаємин у системі «студент–викладач» на становлення й розвиток 
особистості майбутнього фахівця. 
10.2. Оптимізація стосунків викладачів і студентів у педагогічному процесі вищої 
школи. 
10.3. Роль взаємних оцінних ставлень викладачів і студентів та їх корекція в 
педагогічній взаємодії. 
10.4. Методи діагностики взаємної міжособистісної перцепції викладачів і студентів. 
Список використаної та рекомендованої літератури 
 
 


