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745.011.26:688.72:39(=161.2) 
85.12 
Н20 

Найден О. С.  

Українська народна лялька *Текст+ / О. С. Найден. – [2-ге 

вид.]. – Київ : Стилос, 2020. – 239, [1] с. : кольор. іл., фот. – Літ.: 

с. 225-229. – Ім. покажч.: с. 236-237.  

У виданні розповідається про народну автентичну ляльку 

України. 



391(=161.2) 
82 

В19 

Васіна З. О.  

Українське народне вбрання *Текст+ / Зінаїда Васіна ; *іл. 

З. Васіної ; голов. ред. Н. Прибєга+. – Київ : Мистецтво, 

2020. – 71, [1] с. : кольор. іл.  

У книзі відтворюється зміст автентики українського 

вбрання різних регіонів країни. 
 



726:27-523.42-035.3](477) 
85.11(4УКР) 

П75 

Прибєга Л. В.  

Дерев'яні церкви України *Текст+ / Леонід Прибєга ; 

*дизайн та фотоіл. Андрія Прибєги+. – Київ : Мистецтво, 2020. 

– 191, [1] с. : кольор. фот. 

У виданні надана інформація про архітектурну творчість у 

будіництві українських дерев'яних церков, охорону та 

реставрацію реліктових споруд України. 



726:27-523.41 
85.101 

І-11 

І монастир той подібний небу *Текст+ = And that monastery 

is heavenlike : житіє преподобного Феодосія, ігумена 

Печерського, складене преподобним Нестором Літописцем; 

*фотоальбом] / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник; 

*авт.-упоряд. М. Забуга та ін. ; фотохудож.: М. Андрєєв та ін.]. 

– Київ : Укр. Православна Церква, Інформац.-видав. центр, 

2005. – 328  с. : кольор. іл. – Ч. тексту та підписи до іл. укр., 

англ. – Дод.: с. 321-325. – Ім. покажч.: с. 326.  

У фотоальбомі відображено історію розвитку Києво-

Печерської Лаври. 
  



811.161.2'276.6:78(078) 
85.31я73 

Б90 

Булик-Верхола С. З.  

Українська мова за професійним спрямуванням *Текст]: 

навч. посіб. для студентів муз. спец. / С. З. Булик-Верхола; М-

во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. 

Лисенка. – 3-тє. вид., доп. і випр. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. – 307, [1] с. – Покажч. назв: с. 296-301. – Літ.: 

с. 302-304.  

У виданні розглянуто питання соціолінгвістики, шляхи 

розвитку української музичної термінології, провідні тенденції 

термінотворення. 
 



373.5:78 
74.268.53 

П27 

Пермяков О. А.  

Дидактичні ігри на уроках музики *Текст]: *наук.-метод. 

посіб.] / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. Лаврентьєва; 

*уклад.: О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. Лаврентьєва+. 

– Київ : КНТ, 2014. – 270, [2] с. : рис. – Літ.: с. 265-270.  

У посібнику представлено теоретичний матеріал щодо 

основ гри, мета якого допомогти вчителям музики, які 

працюють у початкових класах, в організації та проведенні 

дидактичних ігор на уроках музики.  

  



373.5:74 
74.268.51 

К64 

Коновець С. В.  

Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва 

*Текст]: монографія / С. В. Коновець; Акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Рівне : Волин. 

обереги, 2009. – 383, [1] с. – Бібліогр. в підрядковій прим. – 

Літ.: с. 233-273. – Дод.: с. 274-383.  

У виданні викладено основи творчого розвитку вчителя 

образотворчого мистецтва. 



373.3.016:74](07) 
74.268.5я7 

К78 

Красовська О. О.  

Образотворче мистецтво з методикою викладання у 

початковій школі *Текст]: навч.-метод. посіб. / О. О. 

Красовська. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 291, [1] с.: іл., 

схеми. – (Вища освіта в Україні). – Слов. термінів: с. 253-265. 

– Літ.: с. 274-282.  

У посібнику пропонуються матеріали для організації 

навчання з курсу «Образотворче мистецтво» з методикою 

викладання для студентів ІІІ курсу педагогічного 

факультету. 



72(091)(075) 
85.11я73 

П30 

Петрів О. В.  

Історія архітектури *Текст] : підручник / Оксана Петрів. – 

Львів : Магнолія 2006, 2018. – 208, [2] с. – Літ.: с. 208.  

У підручнику представлена історія становлення й 

розвитку архітектури. 



7:005.372 
85 
Г12 

Гагоорт Г.  

Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль *Текст+ = 

ART Management. Entereneuriai Style / Гіп Гагоорт; пер. з англ. 

Богдана Шумиловича ; *наук. ред. З. Мазурик ; літ. ред. М. 

Товкало+. – Львів : Літопис, 2008. – 358, [2] с. : схеми, табл. – 

Літ. в кінці розд. – Дод.: с. 277-346. – Літ.: с. 347-355. – Предм. 

покажч.: с. 356-358.  

У посібнику надана інформація про різносторонні аспекти 

менеджменту мистецтва. 
 
  



374.091(07) 
74.200.58я7 

Ц62 

Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у 

позашкільних навчальних закладах *Текст+ : метод. посіб. / 

*авт. кол.: А. Е. Бойко та ін. ; за ред. В. В. Мачуського] ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : 

Артмедіа прінт, 2017. - 271, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на 

звороті тит. арк. – Літ. в кінці розд. – Дод.: с. 109-270. – Літ.: 

с. 271.  

До посібника увійшли навчальні програми з 

позашкільної освіти для різних напрямів, зокрема, для 

гуртків соціально-реабілітаційного, художньо-естетичного, 

декоративно-ужиткового, гуманітарного напрямів. 
 



373.5:016:78(075.8) 
74.268.53я73 

Ч-48 

Черкасов В. Ф.  

Теорія і методика музичної освіти *Текст] : навч. посіб. / 

Володимир Черкасов. – Київ : Академія, 2016. – 239, [1] с. – 

(Альма-матер).  

У посібнику розкрито основи теорії і методики музичної 

освіти, становлення й особливості педагогічних систем 

музичного виховання в Україні і світі, обгрунтовано 

специфіку уроку музики, визначено методику викладання 

музичного мистецтва в 1-8 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів, зміст і особливості організування 

позакласної роботи учнів. 

  



069:316.77](075.8) 
79.1я73 

В31 

Вербицька П. В.  

Музей як комунікативний та освітній простір *Текст] : 

навч. посіб. / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2017. – 229, [3] с. : табл. – Глосарій: с. 

215-222. – Літ.: с. 223-229.  

У посібнику висвітлено основи музейної комунікації. 



811.161.2(075) 
81.411.1-923 

П32 

Пінчук Ю. В.  

Риторика, культура та техніка мовлення корекційного 

педагога *Текст] : навч.- метод. посіб. / Пінчук Ю. В. – Київ : 

КНТ, 2015. – 157, [3] с. – Літ.: с. 144-148. – Предм. покажч.: с. 

149-153. – Ім. покажч.: с. 154-157.  

У посібнику висвітлюються питання риторики, культури та 

техніки мовлення корекційного педагога. 



316.774:78 
85.31 
С 38 

Синєокий О. В.  

Соціальний рекординг *Текст] : довідник медіа-адвоката 

з основ. муз. та юр. журналістики / Олег Синєокий. – Київ : 

КНТ, 2014. – 340 с. : іл. – Літ.: с. 303-332.  

У довіднику представлено систематизоване зібрання 

визначень, основних та додаткових понять індустрій 

рекордингу. 



7.025.4:620.2(075.8) 
85.101.13я73 

В68 

Волошинець В. А.  

Реставраційне матеріалознавство *Текст] : навч. посіб. / 

Владислав Волошинець, Микола Бевз ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2017. – 124, [4] с. : рис., табл. – Літ.: с. 122-

124.  

У виданні представлені поняття реставраційного 

матеріалознавства та наведено відомості відносно 

природних матеріалів, застосовуваних для виготовлення 

пам'яток архітектури, що використовують у реставрації 

творів мистецтва з каменю. 



316.72:379(075.8) 
77.00я73 

К75 

Кочубей Н. В.  

Соціокультурна діяльність *Текст+ : навч. посіб. / Н. В. 

Кочубей ; М-во освіти і науки України, Націон. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. – Суми : Універ. книга, 2015. – 121, [1] с.: табл. 

– Літ.: с. 110-115. – Слов. термінів: с. 116-121.  

У посібнику розкривається сутність призначення 

соціокультурної діяльності як результату вільного вибору в 

дозвіллєвий час. 



793.3(075.8) 
85.32ря73 

Т19 

Тараканова А. П.  

Танцюйте з нами *Текст] : навч.-метод. посіб. для вчит. 

хореогр. гуртків (почат. рівень) загальноосвіт. і позашк. навч. 

закладів / А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 159, 

[1] с. : іл.  

У виданні представлено практичний матеріал, 

передбачений програмою «Хореографія» для початкової 

школи та для хореогафічних гуртків. 
 


