КЗ "Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека
імені Олега Ольжича" Житомирської обласної ради
Нові надходження літератури до відділу читальних зал
за III квартал 2020 року
Наука та знання

71я73
008:130.2](075.8)
А16
Абрамович, Семен Дмитрович. Культурологія : підручник /
Семен Абрамович, Марія Чікарькова ; М-во освіти і науки
України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Вид. 4-е,
перероб. та допов. - Київ : Кондор, 2018. - 450, [2] с. : іл. - Літ.: с.
440-445. - Термінолог. покажч.: с. 446-450. - ISBN 978-617-7582-82-2 :
400.00 грн.
Видання висвітлює структуру культури та її основні чинники
(релігію, науку й освіту, політику й право, літературу й мистецтво) з
погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку.

72в6я73
001.891(075.8)
В54
Вихрущ,
Віра
Олександрівна.
Методологія та методика наукового дослідження : навч. посіб. / В. О. Вихрущ, Ю. М.
Козловський, Л. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац.
ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018.
- 327, [1] с. : табл. - Літ.: с. 298-303. - Дод.: с. 304-325. - ISBN 978-966941-184-6 : 150.00 грн.
Розкрито
проблеми
методологічного,
змістового
та
організаційного забезпечення науково-пошукової діяльності у вищому
навчальному закладі, специфіку наукового дослідження, систему
роботи з підготовки дослідника у вищому навчальному закладі,
інформаційне забезпечення дослідницької діяльності у педагогічній
галузі тощо.

Психологія
88.8
159.922.7-055.52
Д31
Дем'яненко, А. Б. Роль батька в психічному розвитку дитини : практична психологія / А. Б. Дем'яненко. - Київ : Центр учбов.
літ., 2018. - 111, [1] с. : рис., табл. - Літ: с. 94-106. - Дод.: с.107-109. ISBN 978-611-01-1083-9 : 72.00 грн.
Особливості впливу особистості батька і його образу на
психічний розвиток дитини, описаний в рамках основних
психологічних концепцій і виявлений в сучасних дослідженнях.

88.4
373.091.12:159.98-051](072)
Ж92
Журнал практичного психолога / [упоряд. Козлова А. Г. ; ред.
рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2019. - 102, [2] с. :
рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Текст: англ. - Дод.: с.
92-101. - ISBN 978-617-7644-23-0 : 95.27 грн.
Запропонований
журнал
повністю
відповідає
вимогам
Міністерства освіти і науки України та рекомендований психологам
навчальних закладів. Завдяки змісту журналу психолог має
можливість: спланувати свою роботу; ефективно розподілити робочий
час; розподілити види роботи відповідно до норм часу з визначенням
кінцевого результату.

88.4я73
159.9:005.591.6](075.8)
З-18
Закалик, Галина Михайлівна. Психологія інновацій та реклами : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н. В. Партико ; М-во освіти і
науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во
Львів. політехніки, 2019. - 247, [1] с. : рис., табл. - Термінолог. слов.:
с. 212-227. - Літ.: с. 228-241. - Дод.: с. 242-246. - ISBN 978-966-941317-8 : 160.00 грн.
Особливості психології інновацій, проблеми психологічного
сприйняття нововведень у суспільстві, форми та методи управління
інноваційною діяльністю, зокрема радіореклами тощо.

88.37я73
159.923(075.8)
З-18
Закалик, Галина Михайлівна. Психологія розвитку та успіху особистості : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н.
М. Шувар ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.
політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 487, [1] с. :
рис. - Літ. в кінці ст. - Термінолог. слов.: с. 462-486. - ISBN 978-966941-350-5 : 220.00 грн.
Розкрито зміст основних поглядів на сучасний стан психології
розвитку людини та досягнення успіху в різних сферах життєдіяльності
особистості. Висвітлено історичний аспект формування думки про
розвиток людини, її становлення як особистості, розкрито чинники, що
сприяють або перешкоджають її розвитку.

88.56я73
159.9:316.6](075.8)
З-37
Затворнюк, Оксана Миколаївна. Психологія сім'ї : навч.метод. посіб. / О. М. Затворнюк. - Київ : Слово, 2018. - 182, [2] с. :
рис., табл. - Термінолог. слов.: с. 168-172. - Дод.: с. 173-180. - Літ.: с.
181-183. - ISBN 978-966-194-298-0 : 80.00 грн.
Основи теорії і практики психології сім'ї, представлено
діагностичний інструментарій по роботі з сім'єю. Особливістю
науково-методичного посібника є запропоновані індивідуально
створені завдання і питання для роздумів щодо психологічного аналізу
сімейної системи, психологічних аспектів молодої сім'ї, кризових
періодів подружнього життя.

88.836.12
159.922.7
М17
Максименко, Д. С. Гра - ключ до душі дитини : гармонізація
відносин дитини з навколишнім світом : практ. психологія / Д. С.
Максименко. - Київ : Центр учбов. літ., 2019. - 238, [2] с. : табл., рис.
- Літ.: с. 231-236. - ISBN 978-611-01-1127-0 : 208.44 грн.
Автор розглядає дитячу гру як ефективний діагностичний,
корекційний, розвиваючий і виховний засіб, який дозволяє дорослим не
тільки знайти шлях до душі дитини, допомогти їй відкрити красу
навколишнього світу і людських відносин, а й самим відчути радість
від ігрового спілкування з дитиною.

88.8
159.953.4-053.4(072)
М73
Мнемотехніка для дошкільнят / [А. В. Чумаченко та ін. ;
упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька ; ред. рада: М.
Мосієнко та ін.]. - Київ : Шк. світ, 2019. - 167, [1] с. : іл. - (Бібліотека
”Шкільного світу”). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с.
167. - ISBN 978-617-7644-22-3 : 102.89 грн.
Практичні й теоретичні матеріали для роботи вихователів із
дошкільниками з використанням мнемотехнічних прийомів.

Соціологія
60.56я73
316.77(075.8)
К32
Квіт, Сергій. Масові комунікації : [підручник] / Сергій Квіт ;
[наук. ред. Королько В. Г.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія".
- Друге вид., випр. і допов. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2018. 350, [2] с. : табл. - (Могилянський підручник). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ. в кінці ст. - Літ.: с. 324-350. - ISBN 978-966518-752-3 : 250.00 грн.
Розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи
медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста,
новітнім українським революціям, медіареформам, журналістській
освіті, новим медіа і глобальним викликам. Розглядаються такі
феномени, як постправда, гібридна війна, фейкова медіареальність, а
також діяльність фактчекінгових організацій і аналітичних центрів.

60.5я73 + 74я73
316.74:37](072+075.8)
Н59
Нечітайло, Ірина. Сучасна соціологія освіти: від соціологічної
теорії до освітньої практики: підруч. для студентів ЗВО / Ірина
Нечітайло. - Київ : Кондор, 2019. - 293, [3] с. : табл. - Бібліогр. в
кінці глав. - Дод.: с. 283-293. - ISBN 978-617-7729-71-5 : 299.00 грн.
Актуальний теоретичний і емпіричний матеріал з проблем освіти
і соціології освіти, зміст якого зорієнтовано на проблематизацію
інформаційного поля читача, активізацію його критичного мислення,
збудження інтересу і власних роздумів та міркувань щодо сучасних
проблем освіти і шляхів їх вирішення на основі соціологічного знання.

60.5я73
303.62-047.37(075.8)
П16
Паніотто, Володимир Ілліч. Методи опитування : підручник /
В. Паніотто, Н. Харченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т
"Києво-Могилян. акад.". - Київ : Києво-Могилян. акад. : НаУКМА,
2017. - 340, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 333-340. - ISBN 978-966-518721-9 : 250.00 грн.
Книга присвячена методам опитування в соціологічних,
демографічних, маркетингових та будь-яких інших дослідженнях, де
вони застосовуються.

60.56я73
316.774(075.8)
С91
Сучасні методики контент-аналізу: навч. посіб. / [К. В.
Батаєва та ін.] ; за заг. ред.: Наталії Костенко, Катерини Батаєвої,
Валерія Іванова ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології, Ін-т
журналіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Кондор,
2018. - 413, [3] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 371-413. - ISBN 978-617-7582-85-3 :
300.00 грн, 379.00 грн.
Теоретичні та процедурні аспекти контент-аналізу, а також
методики дослідження медіа-текстів, медіа-образів, телереклами, кіберкомунікації, шкільних підручників, політичних програм партій,
інавгураційних промов президентів тощо.

Політологія
66.033.122(7СПО)-8я2
328.132.7-057.341(73)(031)(092)
А61
Американський президенціалізм: інститут глави держави в
США у персоналіях від зародження до сьогодення:
біограф.
енциклопедія / [О. В. Бабкіна та ін. ; авт. передм. Н. М. Хома] ; за
наук. ред. Н. М. Хоми. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 368, [1] с. :
іл., портр., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в
кінці глав. - ISBN 978-617-751-922-4 : 300.00 грн.
Досліджується еволюція інституту глави держави у США від
часу його появи. Хронологічно представлені постаті американських
президентів з акцентом на їх основних успіхах і невдачах за час
перебування на посаді. Водночас глави американської держави
представлені і як особистості: їх захоплення, інтереси, які лежать як у
площині громадсько-політичного життя, так і поза політикою.

Економіка
65.9(4УКР)-5
330.341(477)
Б24
Барановська, Ірина Вікторівна. Фактори модернізації економіки України: монографія / І. В. Барановська ; [відп. ред. Л. В.
Шинкарук] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Кондор, 2018. - 317, [3] с. : рис., табл. - Літ.: с.
255-275. - Дод.: с. 276-317. - ISBN 978-617-7582-98-3 : 229.00 грн.
У монографії розкрито особливості модернізації як процесу
об’єктивно обумовленої трансформації суспільства, узагальнено
концептуальні засади та підходи до побудови моделей модернізації.

65.271(4УКР)я73
368(477)(075.8)
Б61
Білик, Олена Іванівна. Державне і приватне страхування. Теорія і практика : навч. посіб. / О. М. Білик, М. К. Хім ; М-во
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів :
Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 231, [1] с. : табл. - Літ.: с. 228-229.
- ISBN 978-966-941-257-7 : 140.00 грн.
Викладено
основні
категорії,
методи
та
механізми
функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на
специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, тести та
практичні завдання. Структура посібника допоможе майбутнім
фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути
практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та
функціонування страхового бізнесу в Україні.

65.261.4(4УКР)
336.14+336.2+336.5](477)
Б98
Бюджетна система : підручник / [І. В. Алєксєєв та ін.]. - Львів
: Львів. політехніка, 2019. - 399, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено
на тит. арк. - Глосарій: с. 349-358. - Літ.: с. 359-380. - Дод.: с. 381397. - ISBN 978-966-941-342-0 : 250.00 грн.
Теорія і практика формування бюджетної системи України,
сутність бюджету, його призначення та роль у суспільстві, функції та
структура бюджетної системи держави, система доходів та видатків
бюджету, організація міжбюджетних відносин та ін.

65.268я73
339.7(075.8)
Г67
Горбач, Людмила Миколаївна. Міжнародні фінанси:
підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - Київ : Кондор, 2019. 524, [4] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7841-03-5 :
455.00 грн.
Особливості функціонування та розвитку сучасних міжнародних
фінансів. Акцентується увага на розкритті сутності здійснення
операцій на фінансовому, валютному, кредитному ринках, а також
деякі проблемні питання організації експортно-імпортних операцій у
системі міжнародних фінансових відносин.

65.261.411(0)я73
336.221.4(100)(075.8)
К23
Карлін, Микола Іванович. Податкові системи зарубіжних країн : [навч посіб.] / М. І. Карлін ; Східноєвроп. нац. ун-т ім.
Л. Українки. - Київ : Кондор, 2018. - 366, [2] с. : табл. - Літ.: с. 356358. - Термінолог. слов.: с. 359-363. - Предм. покажч.: с. 364-365. Ім. покажч.: с. 366. - ISBN 978-617-7582-93-8 : 80.00 грн, 349.00 грн.
У посібнику аналізуються зміст та особливості податкових
систем країн Європи, Північної, Центральної та Південної Америки,
Азії, Африки, Океанії. Значна увага у посібнику приділена висвітленню
специфіки податкових систем офшорних юрисдикцій.

65.261(4УКР) + 67.9(4УКР)300.6
336.14:352](477)
М48
Мельник, Л. М. Формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів: монографія / Л. М. Мельник, В. Л. Дума ; М-во освіти
і
науки
України,
Нац.
ун-т
водного
госп-ва
та
природокористування. - Київ : Кондор, 2019. - 215, [1] с. : рис., табл.
- Літ.: с. 158-183. - Дод.: с. 184-215. - ISBN 978-617-7729-48-7 : 169.00
грн.
Теоретико-методичні аспекти формування, оцінки та підвищення
ефективності управління бюджетним потенціалом місцевих фінансів.
Проведено діагностику стану формування бюджетного потенціалу
місцевих фінансів Рівненської області. Визначено пріоритетні
напрямки покращення формування та використання бюджетного
потенціалу місцевих фінансів.

65.050.214я73
005.7(075.8)
М50
Менеджмент : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і
природокористу-вання України ; [уклад.: Л. В. Шинкарук, Т. Л.
Мостенська, Т. О. Власенко]. - Київ : Кондор, 2018. - 216, [4] с. :
рис., табл. - Глосарій: с. 202-213. - Літ.: с. 214-216. - ISBN 978-6177582-42-6 : 150.00 грн, 165.00 грн.
Теоретичні та практичні основи управління підприємством, у
якому послідовно розглядаються усі аспекти, категорії та положення
менеджменту, а саме: сутність менеджменту, значення менеджера і
управлінця, еволюція менеджменту, види організацій як об’єктів
управління, процес менеджменту тощо.

65.050.20я73
005.334(075.8)
М80
Мороз, Володимир Михайлович. Ризик-менеджмент: навч.
посіб. / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; М-во освіти і науки України,
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Київ : Кондор, 2019. - 139,
[1] с. : табл. - ISBN 978-617-7729-15-9 : 124.00 грн.
Місце та роль підсистеми ризик-менеджменту в системі
стратегічного та оперативного управління, розглянуто її зміст та
особливості функціонування на різних етапах життєвого циклу
організації.

65.052я73
657(075.8)
О-16
Облік і оподаткування: вступ до фаху: навч. посіб. / [Г. І.
Кіндрацька та ін. ; за заг. ред.: А. Г. Загороднього та І. Й. Яремка] ;
М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 258, [2] с. : рис., табл. Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці розд. Глосарій: с. 215-225. - Дод.: с. 226-255. - ISBN 978-966-941-388-8 :
140.00 грн.
У структурі посібника виділено такі модулі: організаційнометодичні засади підготовки фахівців з обліку і оподаткування; вступ
до вивчення обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; практика
організації бухгалтерського обліку та контролю.

65.261(4УКР)я73
336.148(477)(075.8)
П36
Піхоцький, Володимир Федорович. Державний фінансовий
контроль: навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька ; М-во
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів :
Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 483, [3] с. : табл. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ.: с. 362-383. - Дод.: с. 384-481. - ISBN 978966-941-272-0 : 295.00 грн.
Висвітлено теоретичні основи державного фінансового контролю
та гносеологічні засади його розвитку. Узагальнено сучасні реалії та
проблеми функціонування системи державного фінансового контролю
в Україні.

65.012я73
330.101.54(075.8)
С44
Скорик, Галина Іванівна. Вступ до макро- і мікроекономіки:
навч. посіб. / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк ; М-во
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-е вид. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 163, [1] с. : рис., табл. Слов.: с. 141-159. - Літ.: с. 160-161. - ISBN 978-966-941-357-4 : 90.00
грн.
Висвітлено суть основних економічних категорій та законів. На
основі глибокого аналізу сучасної економічної науки та узагальнення
надбань світової економічної думки і практики господарювання
висвітлено основні економічні процеси, явища і проблеми.

65.272(4УКР)
364-78:314.151-054.73](477)
С69
Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній
Україні: монографія / Борисова О. В. [та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Луган. нац. аграр. ун-т. - Київ : Кондор, 2019. - 465, [3] с. :
рис., табл. - ISBN 978-617-7729-40-1 : 419.00 грн.
Монографія присвячена аналізу місця професійної соціальної
роботи у сфері соціальної підтримки вимушених переселенців із зони
антитерористичної операції (АТО) / районів операції Об’єднаних сил
(ООС) в інші регіони України, яка має забезпечити розв’язання їхніх
соціальних проблем і забезпечити успішну адаптацію в новому
соціальному середовищі.

65.9(4УКР) + 65.5
339.922(477):061.1ЄС
С87
Структурні трансформації в економіці регіону у контексті
євроінтеграційних процесів : кол. монографія / [Гоблик В. В. та ін. ;
за заг. ред. Проскури В. Ф. ; авт. передм. Щербан Т. Д.] ; М-во
освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Київ : Кондор, 2018. 359, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7729-23-4 : 349.00 грн.
Актуальні проблеми теоретичного і прикладного характеру,
пов’язані з впливом євроінтеграційних процесів, які відбуваються у
вітчизняній економіці останнім часом, на структурні трансформації в
економіці регіону. Дослідження проведені на прикладі Закарпатської
області, яка межує з чотирма країнами, що входять до складу
Європейського Союзу і має з ними тісні економічні стосунки.

65.262
336.1+336.74+336.77
Т41
Тимохова, Галина Борисівна. Фінанси, гроші та кредит :
навч. посіб. / Г. Б. Тимохова ; Нар. укр. акад. - Київ : Кондор, 2019.
- 590, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 534-536. - Слов. основ. термінів.: с.
537-589. - ISBN 978-617-7841-09-7 : 499.00 грн.
Розглянуто сутність фінансів, фінансової системи, грошей та
кредиту, їх функцій в суспільстві, роль в процесі становлення ринкової
економіки, склад кредитної системи і функцій її окремих компонентів,
а також актуальні проблеми грошового обороту та кредитування.

65.261(4УКР)я73
336:33:001.101](477)(075.8)
Ф59
Фінансово-економічна грамотність : [у 2 ч.] : підручник / [О.
Б. Жихор та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор ; М-во освіти і науки України,
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". Київ : Кондор, 2018 - . - Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік,
аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки. - 2018. 436, [4] с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. в підрядковій
прим. - ISBN 978-617-7582-70-9 : 394.00 грн.
Основи побудови національної економіки, економіки регіонів,
фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в
системі фінансово-господарського контролю.

65.052я73
657(075.8)(091)
Я72
Яремко, Ігор Йосафатович. Історія обліку, аналізу та аудиту:
навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-е вид., допов. - Львів :
Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 235, [1] с. : іл., рис., табл. - Літ.: с.
228-229. - Дод.: с. 230-233. - ISBN 978-966-941-226-3 : 200.00 грн.
Розкрито передумови та етапи становлення господарського
обліку, зміст облікових культур у різних державах, їхні прикметні
особливості. Наведено періодизацію становлення і розвитку системи
бухгалтерського обліку, концептуальну спрямованість основних
бухгалтерських шкіл, їхню методологічну залежність від соціальноекономічного устрою країни, в якій вони були сформовані.

Право
67я73
34-057.4(075)
Б48
Бердан, Ігор Юрійович. Юридична професія: практика, правда : мастер-клас молодим юристам / І. Ю. Бердан, А. В.
Москаленко ; Юридична фірма Москаленко і Партнери. - Київ :
Кондор, 2019. - 111, [1] с. - Літ.: с. 111. - ISBN 978-617-7729-76-0 :
140.00 грн.
Авторський курс присвячений основам юридичної професії,
кар’єри та бізнесу з надання професійних послуг, заснований на
практичному досвіді праці авторів у сфері права, включаючи досвід
роботи за кордоном, у Верховній Раді України, Асоціації правників
України та численні випадки з нашої практики.

67.9(4УКР)309
343.8:343.35](477)(075.8)
К69
Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання
:
навч. посіб. / [О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба] ; М-во
освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2019. - 442, [2] с. - Авт.
зазначено в кінці кн. - Літ.: с. 327-439. - ISBN 978-617-7729-24-1 :
400.00 грн.
Розроблено
систему
науково-обґрунтованих
заходів,
спрямованих на удосконалення правового механізму запобігання
злочинам, що вчиняються персоналом органів та установ виконання
покарань України у сфері виконання покарань.

67.9(4УКР)51
343.9(477)
К82
Кримінологія. Академічний курс/ [І. О. Бандурка та ін. ; авт.
передм. О. М. Литвинов] ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; М-во
внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. - Київ :
Кондор, 2018. - 584, [4] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті
тит. арк. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. в підрядковій прим. ISBN 978-617-7582-79-2 : 490.00 грн
До 20-річчя заснування Кримінолог. асоц. України
Розглядаються предмет, система, методологія та історія
кримінології, а також завдання й перспективи її розвитку. Аналіз
злочинності, причин та умов учинення злочинів здійснюється стосовно
конкретних їх видів і через призму організації та здійснення різних
форм кримінологічного забезпечення, координації, моніторингу,
прогнозування та планування протидії.

67.9(4УКР)308
343(477)(075.8)
К96
Кушпіт, Володимир Петрович. Кримінальне право України.
Загальна частина: навч. посіб. / В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик, А.
В. Кушпіт ; за ред. А. В. Кушпита ; М-во освіти і науки України,
Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки,
2018. - 441, [3] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Термінолог. слов.: с. 435441. - ISBN 978-966-941-202-7 : 270.00 грн.
Висвітлено основні питання Загальної частини кримінального
права України. Розкрито теми, що охоплюють поняття і систему
кримінального права, кримінальну відповідальність та її підстави,
злочин та його види, об’єкт та об’єктивну сторону злочину, суб’єкт та
суб’єктивну сторону злочину, покарання та його види, звільнення від
покарання, особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх.
67.9(4УКР)302я73
347.73(477)(075.8)
Л63
Лісовська, Юлія Петрівна. Сучасне фінансове право : навч.
посіб. / Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. - Київ :
Кондор, 2018. - 221, [3] с. - Літ.: с. 208-221. - ISBN 978-617-7729-06-7 :
169.00 грн.
Розглянуто актуальні питання сучасного фінансового права
світоглядних та методологічних засад законного капіталу. Серед
важливих ознак фінансового права розглянуто економічне право
людини та громадянина в різні історичні періоди розвитку України.

67.301.212(0)я73
341.326(100)(075.8)
Л63
Лісовський, Петро Миколайович. Спецслужби держав світу:
ентропія, балістика, логістика: навч. посіб. / П. М. Лісовський, С.
А. Подоляка, Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2019. - 211, [1] с. Літ.: с. 168-177. - Дод.: с. 178-211. - ISBN 978-617-7729-99-9 : 164.00
грн.
Сучасні тенденції інноваційного розвитку спецслужб держав
світу. Автори стверджують, що саме ентропія, балістика та логістика є
важливими критеріями для формули успіху сучасних спецслужб.
Прогнозовано феноменологію спецслужб як світове лідерство в якості
переосмислення необхідних життєвих процесів. Це семантично
розширює правове поле діяльності спецслужб як прорив у майбутнє.

67.9(4УКР)301.163
343.35(477)
Л64
Литвиненко, В. І. Антикорупційне право: навч. посіб. / В. І.
Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - Київ : Кондор,
2019. - 238, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 180238. - ISBN 978-617-7729-19-7 : 265.00 грн.
Актуальні
питання
Концепції
адміністративно-правового
забезпечення запобігання та протидії корупції. За цих умов
антикорупційне право є нагальною потребою як законний капітал
відповідальності юридичних та фізичних осіб. Висвітлено стратегічні
напрями та необхідні механізми протидії корупції, а також протидію
корупційним маніпуляціям у вищій освіті України.

67.9(4УКР)301
351:332.143](477)
П88
Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві : колект. монографія / [Н. В. Ткаленко та ін. ; за
заг. ред. О. В. Михайловської] ; М-во освіти і науки України,
Чернігів. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2019. - 186, [2] с. : рис.,
табл. - Авт. зазначено на ст. 7. - Літ. в кінці ст. - ISBN 978-617-772957-9 : 154.00 грн.
Узагальнено певні актуальні аспекти трансформаційних процесів
публічного управління та менеджменту у сучасному інформаційному
суспільстві. Аналізується ретроспектива інформаційного суспільства і
процесів глобалізації. Виявлені аспекти змін професійної діяльності
управлінців в умовах інформатизації та окреслені перспективи
використання існуючого потенціалу єдиного інформаційного простору.

Педагогіка
74.200.515
373.017.4(072)
Г87
Громадянська освіта: уроки : 10 кл. / [Е. В. Ситник та ін. ;
упоряд. Е. В. Ситник ; ред. М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Перше
вересня, 2019. - 197, [3] с. : іл., табл., сх. - (Бібліотека "Шкільного
світу"). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 198-199. Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7512-47-8 : 80.00 грн, 95.27 грн.
Розробки уроків, створені вчителями України під час освоєння
нового інтегрованого курсу "Громадянська освіта" для учнів 10-го
класу закладів середньої освіти.

74.202 + 74.3
373.026-056я7
Д53
Дмитренко, Катерина Анатоліївна. Працюємо з "особливою" дитиною у "звичайній" школі : [навч.-посіб.] / К. А.
Дмитренко, М. В. Коновалова, О. П. Семиволос. - Харків : Основа,
2018. - 120, [1] с. : табл., рис., сх. - (Нові формати освіти). - Дод.: с.
111-119. - Літ.: с. 120-121. - ISBN 978-617-00-3319-2 : 85.00 грн.
Докладний та зрозумілий виклад особливостей упровадження
інклюзивної освіти в новій українській школі. Схарактеризовано
методи й засоби навчання в інклюзивному класі, наведено ігри та
вправи, покликані допомогти “особливому” учневі пристосуватися до
навчання у “звичайній” школі, а також поради педагогам щодо
поводження з дитиною, яка має особливі потреби через стан свого
здоров’я.

74.202
373.026я7
З-43
Звичайні форми роботи - новий підхід: розвиваємо ключові
компетентності : [метод. посіб.] / К. А. Дмитренко [та ін.]. - Харків :
Основа, 2019. - 119, [1] с. : іл., рис., табл., сх. - (Нові формати
освіти). - Літ.: с. 117-119. - ISBN 978-617-00-3240-9 : 85.00 грн.
Докладний та зрозумілий виклад вимог нової української школи
щодо
формування
в
учнів
необхідних
компетентностей.
Схарактеризовано інтерактивні методи й візуальні засоби навчання,
розглянуто їхню роль у розвитку ключових та предметних
компетентностей на прикладі викладання окремих предметів шкільного
курсу.

74я73
37(075.8)
К59
Козловський, Юрій Михайлович. Педагогіка : навч. посіб. /
Ю. М. Козловський, Л. В. Дольнікова ; М-во освіти і науки
України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів.
політехніки, 2018. - 231, [1] с. : табл. - Слов. термінів: с. 191-228. Літ.: с. 229-230. - ISBN 978-966-941-240-9 : 130.00 грн.
Висвітлено основні розділи педагогіки, розкрито загальні засади
теорії навчання і виховання, акцентовано на єдності теоретичних та
сучасних наукових підходів до трактування основних категорій
педагогіки.

74вя73
37.012(075.8)
К59
Козловський, Юрій Михайлович. Методологія педагогічного дослідження : навч. посіб. / Ю. М. Козловський ; М-во освіти і
науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во
Львів. політехніки, 2018. - 195, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.:
с. 156-193. - ISBN 978-966-941-196-9 : 140.00 грн.
Розкрито теоретичні основи наукової діяльності та наукового
дослідження, висвітлено його філософські
передумови
та
методологічні засади. Показано особливості наукового дослідження у
сфері суспільно-гуманітарних наук загалом та педагогічного
дослідження зокрема в контексті сучасних методологічних підходів та
принципів.

74вя73
37.012:001.891](075.8)
К59
Козловський, Юрій Михайлович.
Методика
науковопедагогічного дослідження : навч. посіб. / Ю. М. Козловський ; Мво освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів :
Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 191, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст. Дод.: с. 150-189. - ISBN 978-966-941-181-5 : 130.00 грн.
Подано наукові основи педагогічних досліджень, їхні теорії,
концепції методик та конкретні методики, методи організації цих
досліджень. Розглянуто особливості методик науково-педагогічних
досліджень у дидактиці, теорії виховання, історії педагогіки та
управлінні освітою, а також методики оформлення результатів
дослідження.

74.24
37.015.311:37.091.398
К88
Кудрик, Ліліана Григорівна. Самокоучинг : як запобігти
професійному вигоранню / Ліліана Кудрик, Андрій Бешлей, Уляна
Мельник ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ,
2019. - 214, [2] с. : cхеми, рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного
світу"). - Літ.: с. 198-199. - Дод.: с. 200-215. - ISBN 978-617-7644-17-9 :
95.27 грн, 76.22 грн, 92.00 грн.
Подано різноманітні коучингові техніки, практики, проєктивні
методики, психологічні казки для самопізнання і самовдосконалення,
медитації для гармонізації психоемоційного стану особистості – набір
цікавих та дієвих інструментів, що допоможуть тим, хто візьме їх на
озброєння, стати кращою версією себе та допомогти в цьому іншим,
змінити життєвий сценарій за власним усвідомленим вибором.

74.90 + 88.8
373.2.018.1:159.922.7
М17
Максименко, Д. С. Вчимося бути батьками : школа для
молодих батьків : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ :
Центр учбов. літ., 2019. - 199, [1] с. : іл., табл. - Літ.: с. 195. ISBN 978-611-01-1137-9 : 177.78 грн.
В книзі зібрано матеріали, які допоможуть молодим батькам у
вихованні та розвитку дитини в перші три роки життя.

74.202.8
373.2.014.6:005.6](477)(07)
М77
Моніторинг якості дошкільної освіти. Молодший дошкільний вік: [посібник / Н. В. Яцюк та ін. ; упоряд.: В. В. Семизорова,
Н. М. Радоміцька ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ :
Шкільний світ, 2019. - 191, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека
"Шкільного світу"). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Дод.: с.
186-190. - Літ.: с. 191. - ISBN 978-617-7644-16-2 : 102.89 грн.
Моніторингове дослідження досягнень дітей дошкільного віку
дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та
вихованості дитини й порівняти досягнуті результати з очікуваними,
що необхідно для забезпечення ефективної освітньої роботи з дітьми.

74.37
373.2.016:811.161.2-056.264(076)
М79
Моргун, Інна Сергіївна. Логопедичний зошит / Інна Моргун
; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2019. - 143,
[1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Літ.: с. 140. - Дод.: с.
141-143. - ISBN 978-617-7644-21-6 : 95.27 грн.
Матеріали, спрямовані на формування та закріплення чіткої
вимови звуків, розвиток фонематичного слуху, граматично правильної
виразної зв’язної мови тощо.

74.100.5я73
373.2.015.311:17.022.1](075.8)
П75
Прийняття дитиною цінностей : посібник / [Т. О. Піроженко
та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко. - Київ : Слово, 2018. - 232, [8] с. :
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 230-233. ISBN 978-966-194-293-5 : 135.00 грн.
Аналіз проблеми співвідношення зовнішніх соціальнопедагогічних та внутрішніх психологічних факторів впливу на процес
прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих
цінностей. Представлено психологічні особливості, шляхи та форми
підтримки важливих надбань ціннісної сфери дітей 6-7 років на етапі
кардинальної зміни соціальної ситуації розвитку малюка (дошкільнапочаткова освіта).

74.584я7
378.091.33-027.22(072)
С91
Сушенцева, Лілія Леонідівна. Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра : навч.-метод. посіб. / Л. Л. Сушенцева,
Ю. М. Козловський, І. С. Колодій ; М-во освіти і науки України,
Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки,
2018. - 87, [1] с. : табл. - Літ.: с. 75. - Дод.: с. 76-87. - ISBN 978-966941-280-5 : 60.00 грн.
У посібнику розкрито
кваліфікаційної роботи.

процес

підготовки

магістерської

74.200.5
373.5.015.31:316
Я45
Якименко, Світлана Іванівна. Формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності : монографія / С. І. Якименко, В. І. Дячук. - Київ : Слово, 2019. - 221, [3] с. :
рис., табл. - Літ.: с. 161-185. - Дод.: с. 186-222. - ISBN 978-966-194263-8 : 145.00 грн.
У монографії розглянуто теоретичні і методичні основи
формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній
діяльності та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису
тлумачення поняття "життєва компетентність".

74.24
373.3/.5.091.214(076)
Я85
Ястребова, Валентина Яківна. Освітня програма ЗЗСО:
управлін. практикум / Валентина Ястребова, Георгій Беженар ;
[упоряд. Ж. Сташко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шк.
світ, 2019. - 151, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу").
- Дод. в кінці ст. - Літ.: с. 150-151. - ISBN 978-617-7644-18-6 : 106.00
грн, 76.22 грн, 92.00 грн, 95.27 грн.
Представлений управлінський практикум пропонує технологію
розроблення освітньої програми ЗЗСО, головним принципом якої є
безумовне виконання Державного стандарту освіти.

Методика викладання
74.268.1я73
373.2.016:811.161.2](075.8)
Б74
Богуш,
Алла.
Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. / Алла Богуш. - 3-є вид., допов. і перероб. - Київ : Слово,
2019. - 437, [3] с. : сх., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с.
432-433. - ISBN 978-966-194-168-6 : 215.00 грн.
Зміст, завдання і методика організації художньо-мовленнєвої
діяльності дітей дошкільного віку. Розкрито різні види художньомовленнєвої діяльності, а також подано методику спільної роботи
дошкільного навчального закладу і сім'ї з художньо-мовленнєвої
діяльності.

74.262.8я73
373.5.016:57](075.8)
Г85
Грицай, Наталія Богданівна. Методика навчання біології :
навч. посіб. / Н. Б. Грицай ; М-во освіти і науки України, Рівн.
держ. гуманітар. ун-т. - Львів : Новий Світ - 2000, 2019. - 311, [1] с. :
табл. - Літ.: с. 298-300. - Глосарій: с. 301-305. - Дод.: с. 306-311. ISBN 978-617-7519-35-4 : 280.00 грн.
Посібник присвячений основним питанням методики навчання
біології в закладах загальної середньої освіти. У посібнику розкрито
зміст лекцій, подано плани практичних занять, завдання для
самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання,
методичні задачі, тематику курсових робіт, глосарій, завдання до
іспиту тощо.

74.262.01
373.5.091.313:502.1](07)
Е45
Екологічна безпека та сталий розвиток : інтегровані проекти
: [навч.-метод. посіб. / О. Г. Афоніна та ін. ; уклад. З. В. Філончук].
- Харків : Основа, 2018. - 159, [1] с. : табл. - (Ключові
компетентності. Наскрізні лінії). - Авт. вказано на звороті тит. арк.
- Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-00-3376-5 : 50.00 грн.
Особливості та можливості проектної технології у вивченні
наскрізної змістової лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток”,
формуванні екологічної компетентності учнів. У посібнику вміщено
інтегровані навчальні проекти, розраховані на учнів 5-9 класів;
методичні рекомендації щодо їх організації та проведення.

74.268.0(4УКР)
373.5.091.6:821.161.2](07)
Є61
Єна, Я. М. Тиждень української мови та літератури в школі
: [збірник] / Я. М. Єна. - Харків : Основа, 2019. - 144 с. : табл. (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ;
вип. 8 (189)). - Літ.: с. 143-144. - ISBN 978-617-00-3727-5 : 17.38 грн.
Збірник містить методичні розробки позакласних заходів з
української мови та літератури, серед яких інтелектуальні ігри та
конкурси (“Найрозумніший”, “Щасливий випадок”, “Хто зверху?”,
“Що? Де? Коли?”, “Лінгвістичні бар’єри”, “Битва геніїв”, “Угадай
мелодію”, “Турнір народознавців”), сценарії свят для учнів 5–11
класів.

74.263
373.5.091.313:689](07)
З-38
Захленюк, Катерина Володимирівна. Проекти для хлопців: 78 кл. / Катерина Захленюк, Олександр Герасименко, Микола
Янцур ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Перше вересня,
2019. - 94, [2] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Літ.:
с. 51. - Дод.: с. 52-95. - ISBN 978-617-7512-49-2 :
Цікаві проекти та їх творче виконання для учнів 7-8 класів на
уроках трудового навчання.

74.266.8
373.5.091.313:[504:614.8](07)
З-46
Здоров'я і безпека: інтегровані проекти : [навч.-метод. посіб. /
О. Г. Бойко та ін. ; авт.-уклад. В. І. Садкіна]. - Харків : Основа,
2018. - 175, [1] с. : іл., табл. - (Ключові компетентності. Наскрізні
лінії). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - ISBN 978-617-00-3379-6
: 50.00 грн.
Матеріали видання можуть бути використані для планування і
проведення інтегрованих уроків, виховних та позакласних заходів.
Алгоритми й ідеї для учнівських проектів, запропоновані у посібнику,
стануть у пригоді творчим педагогам для реалізації компетентнісного
підходу й розкриття наскрізних ліній.

74.268.1(4УКР)
373.016:811.161.2]-044.247
І-73
Інтеграція ідей сталого розвитку на уроках української мови /
[О. Г. Варава та ін. ; упоряд.: Н. C. Перфілова, Н. В. Сиротенко]. Харків : Основа, 2019. - 93, [3] с. : іл. - (Бібліотека журналу
"Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (190)). - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Літ. в кінці разд. - Ім. покажч.: с.
92-93. - ISBN 978-617-00-3760-2 : 17.38 грн.
Уроки української мови, які охоплюють екологічну, економічну
та соціальну проблематику навчання й виховання під кутом зору
формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки
підростаючого покоління та суспільства загалом.

74.268.3(4УКР)
373.016:821.161.2]-044.247
І-73
Інтеграція ідей сталого розвитку на уроках української літератури/ [О. Г. Варава та ін. ; упоряд.: Н. С. Перфілова, Н. В.
Сиротенко]. - Харків : Основа, 2019. - 96 с. : табл. - (Бібліотека
журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10
(191)). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці ст. Ім. покажч.: с. 95-96. - ISBN 978-617-00-3774-9 : 17.38 грн.
Уроки української літератури, які охоплюють екологічну,
економічну та соціальну проблематику навчання й виховання під
кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей
поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

74.262.0я73
373.3.016:502](075.8)
К89
Кукалець, Мирослава Василівна.
Методика
викладання
природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М.
В. Кукалець. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 222, [2] с. : рис.,
табл. - (Вища освіта в Україні). - Слов.-довід.: с. 198-215. - Літ.: с.
216-222. - ISBN 978-966-418-166-9 : 250.00 грн.
Розглядаються сучасні технології організації навчальновиховного процесу з методики викладання природознавства у
початковій школі. Опрацьовані відповідно до навчальної програми
практичні та лабораторні заняття, індивідуальна і самостійна робота,
таблиці, схеми, тести, завдання до кожного модуля, а також література,
словник-довідник основних термінів і понять з методики викладання
природознавства у початковій школі.

74.262.21
373.5.016:519.2
Л65
Лиходєєва, Ганна Володимирівна.
Розвиток
навчальнодослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів
стохастики : монографія / Г. В. Лиходєєва. - Київ : Кондор, 2018. 184, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 127-163. - Літ.: с. 164-184. - ISBN 978617-7582-84-6 : 150.00 грн.
Розроблено теоретичні засади розвитку навчально-дослідницьких
умінь учнів на основі реалізації основних теоретичних положень
державних документів, навчальних планів і програм із математики з
урахуванням новітніх досягнень психолого-педагогічних досліджень і
практичного досвіду навчання математики; визначено передумови та
шляхи формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі
навчання елементів стохастики тощо.

74.262.21
373.2.016:51](072)
П12
Пагута, Т. І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : навч.-метод. посіб. / Т. І. Пагута ; Мво освіти і науки України, ПВНЗ "Міжнарод. економіко-гуманітар.
ун-т ім. акад. С. Дем'янчука". - Львів : Новий Світ-2000, 2019. 299, [1] с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Глосарій: с. 267-273. Літ.: с. 289-299. - ISBN 978-617-7519-25-5 : 300.00 грн.
Теоретичні основи й методичні підходи до розвитку
математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Розкриті дидактичні
основи математичного розвитку, питання формування кількісних,
просторових, часових, геометричних уявлень у дітей дошкільного віку.

74.262.21
373.016:51](07)
П16
Панченко, Сергій Юрійович. Задачі на спільну роботу :
[посібнк] / С. Ю. Панченко. - Харків : Основа, 2019 - . - (Бібліотека
журналу "Математика в школах України" ; вип. 8 (200)).
Ч. 1. - 127, [1] с. : табл. - ISBN 978-617-00-3731-2 : 20.00 грн.
Під час вивчення математики в учнів мають бути сформовані
вміння розв’язувати текстові задачі на спільну роботу.

74.262.21
373.5.016:51](07)
П16
Панченко, Сергій Юрійович. Задачі на спільну роботу :
[посібник] / С. Ю. Панченко. - Харків : Основа, 2019 - . (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12
(204)).
Ч. 4. - 2019. - 142, [2] с. : табл. - ISBN 978-617-00-3814-2 : 20.00 грн.
У четвертій частині посібника продовжено формування вмінь
учнів розв’язувати текстові задачі на спільну роботу. Надано приклади
розв’язання й таблиці відповідей для різних варіантів.

74.262.21
373.5.016:51(076.1)*М
П85
Прус, Алла Володимирівна. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики : [навч.-метод. посіб.] / А. В. Прус, В. О.
Швець. - Вид. 2-е, доп. - Київ ; Житомир : Рута, 2018. - 540, [4] с. :
рис., табл. - Літ.: с. 540. - ISBN 978-617-581-365-2 : 150.00 грн.
Процес розв'язування завдань із параметрами має розвиваючий
вплив для кожної особистості та потенційно творчий. Тому навчитись
розв'язувати такі вправи, принаймні найпростіші, може кожен, хто має
бажання працювати над ними хоча б на рівні стандарту.

74.262.21
373.016:51](07)
Р64
Розвиток творчих здібностей у процесі навчання математики:
зб. метод. матеріалів / [Г. В. Мовчан та ін. ; уклад. Т. В. Свєтлова].
- Харків : Основа, 2019. - 91, [5] с. : рис., табл. - (Бібліотека журналу
"Математика в школах України" ; вип. 10 (202)). - Авт. зазначено
на звороті тит. арк. - Літ.: с. 82-84. - Дод.: с. 85-91. - ISBN 978-61700-3778-7 : 20.00 грн.
Збірник методичних матеріалів, в якому розглянуто дидактичні та
методичні аспекти розвитку творчих здібностей учнів у процесі
навчання математики, надано рекомендації щодо використання
організаційних форм, методів, прийомів, засобів навчання математики
для розвитку творчих здібностей учнів.

74.262.22
373.5.016:53
Р69
Романов, Олександр Миколайович. Фізика: компетентнісні
запитання / Олександр Романов ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. Київ : Перше вересня, 2019. - 276, [4] с. : іл. - (Бібліотека
"Шкільного світу"). - Літ.: с. 273-276. - ISBN 978-617-7512-46-1 :
62.69 грн.
Мета цього посібника – підвищити інтерес до вивчення фізики,
показати її взаємозв’язок з іншими природничими науками. Це
збільшує кругозір школярів, ознайомлює з цікавими фактами, залучає
до творчості та пошуку додаткових знань.

74.268.1(4УКР)
373.5.016:811.161.2]*кл11(07)
У45
Українська мова : конспекти уроків : 11 кл. : І семестр /
[Алексєєнко Н. В. та ін. ; уклад. С. А. Свінтковська]. - Харків :
Основа, 2019 - . - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову
та літературу" ; вип. 12 (193)). - Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Ч. 2. - 2019. - 112 с. : табл. - Дод.: с. 99-104. - Літ.: с. 105-108. - Ім.
покажч.: с. 109-110. - ISBN 978-617-00-3810-4 : 17.38 грн.
Орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків
з української мови для І семестру 11 класу відповідно до оновленої
програми МОН України 2017 р.

74.268.3(4УКР)
373.5.016:821.161.2](07)
У45
Українська література: конспекти уроків : 8 кл. : І семестр :
[навч. посіб.] / [Балюк О. П. та ін. ; упоряд. С. А. Свінтковська]. Харків : Основа, 2019. - 158, [2] с. : табл. - (Бібліотека журналу
"Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (188)). - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Ім. покажч.: с. 154-155. - ISBN 978617-00-3715-2 : 17.38 грн.
Орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків
з української літератури для І семестру 8 класу відповідно до
оновленої програми МОН України 2017 р.

Військова справа
68.4(4УКР)
355.02:[351:316.774](477)
Т89
Турченко, Юлія Вікторівна. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони: [монографія]/ Турченко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. Київ : Кондор, 2018. - 145, [3] с. - Літ.: с. 131-145. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-617-7729-29-6 : 129.00 грн.
Висвітлення
процесів
інституціоналізації
державної
інформаційної політики України у сфері оборони. Особливу увагу
надано визначенню суб’єктів її реалізації. Цінністю роботи виступає
забезпечення інформаційної відкритості сфери оборони, за участю
державних та недержавних суб’єктів її здійснення.

Природничі науки
22.632.9я73 + 32.973я73
524.8:004.056](075.8)
Л63
Лісовський, П. М. Інформологія: Людина і всесвіт : [навч.
посіб.] / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2018. - 151, [1] с. - Літ.: с.
146-151. - ISBN 978-617-7582-94-5 : 130.00 грн.
Автор розкриває гіпотетичну картину в координатах
людиноцентризму та людинокосмізму. Саме дисперсійний аналіз
результатів ментальних спостережень відіграє особливу роль у
сучасних умовах Всесвіту. Такий Всесвіт цілісно відображає
дуалістичний характер цивілізованого поступу.

22.1я73
510+512+514](075.8)
М34
Математика в технічному університеті [Текст] : підруч. для
студ. техн. ун-тів / І. В. Алєксєєва [та ін. ; за ред. О. І. Клесова] ;
КПІ ім. І. Сікорського. - Київ : Кондор , 2018 - .
Т. 1. - 493, [3] с. : рис., табл. - Дод.: с. 473-481. - Літ.: с. 482-484.
- Предм. покажч.: с. 485-493. - Ім. покажч.: с. 494. - ISBN 978-6177582-91-4 : 434.00 грн.
Навчальні матеріали курсу вищої математики, які пройшли
багаторічну серйозну апробацію викладачами та студентами КПІ, а
саме: конспекти лекцій, навчальний посібник з лінійної алгебри та
аналітичної геометрії, практикуми для проведення практичних занять
та організації самостійної роботи студентів, матеріали дистанційних
курсів.

22.62я73
521.9(075.8)
С91
Сферична астрономія : навч. посіб. / Ф. Д. Заблоцький [та ін.]
; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехника". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 151, [1] с. : рис., табл. Літ.: с. 139. - Дод.: с. 140-150. - ISBN 978-966-941-353-6 : 98.00 грн.
Загальні відомості зі сферичної тригонометрії, системи небесних
координат, прецесії та нутоції осі обертання Землі, системи
вимірювання часу тощо. Наведено зоряні каталоги та алгоритм
обчислення видимих місць Сонця та яскравих зірок.

28.071я73
577.35(075.8)
Ф50
Фізика : підруч. для екологів та біологів / Новоселецький М.
Ю. [та ін.]. - Київ : Кондор, 2019. - 375, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с.
368. - ISBN 978-617-7729-34-0 : 354.00 грн.
Основні положення, закони і теорії курсу фізики для студентів
спеціальностей. Аналізуються фізичні процеси, які мають місце в
живому організмі, і механізми, які становлять основу життєдіяльності
людини, тварини і рослини під впливом навколишнього середовища.

Спорт
75.091
796.015.68-048.24:004
К70
Корягін, Віктор Максимович. Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті : монографія
/ Віктор Корягін, Оксана Блавт ; М-во освіти і науки України, Нац.
ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019.
- 235, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 4. - Літ.: с. 180-188. - Дод.: с. 189233. - ISBN 978-966-941-331-4 : 250.00 грн.
Викладено результати новітнього дослідження сфери фізичної
культури і спорту в контексті ІКТ, теоретичного та емпіричного
вивчення тестового контролю у процесі фізичної підготовки.
Розглянуто питання інтеграції та використання інноваційних
технологій у тестовому контролі у фізичному вихованні та спорті.

75.1я73
796.011.3(075.8)*М
Г82
Грибан, Григорій Петрович. Методична система фізичного виховання студентів : навч. посібник / Г. П. Грибан. - Житомир :
Рута, 2014. - 305, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 275-305. - ISBN 978617-581-208-2. - ISBN 978-617-581-217-4 : 50.00 грн.
Теоретико-методологічні основи та практичні аспекти формуваня
методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів.

Мовознавство
81.411.1
811.161.2'35
У45
Український правопис (новий) : офіцій. текст. - Київ :
Кондор, 2019. - 283, [1] с. - Покажч.: с. 207-276. - ISBN 978-617-772972-2 : 244.00 грн.
[Офіційний текст нового українського правопису схвалений
Постановою Кабінету Міністрів України № 437 від 22 травня 2019 р.].

81.411.1
811.161.2'27(076)
Ч-69
Читай і знай : довід.-практикум із сучас. укр. літератур. мови
/ Н. Дзюбишина-Мельник [и др.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.".
- 3-є вид., допов. і перероб. - Київ : Києво-Могил. акад., 2018. - 413,
[3] с. : табл. - (Могилянський підручник). - Скор.: с. 10. - Літ.: с.
409-413. - ISBN 978-966-518-736-3 : 250.00 грн.
Виклад теоретичного програмового матеріалу вдало поєднано з
практичними завданнями і вправами.

Літературознавство
83.3(4УКР-4ЖИТ)5
821.161.2(477.42)'06.09Шевченко
Б61
Білоус, Петро Васильович. Віра Тараса Шевченка / Петро
Білоус. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 182, [2] с. : портр. Бібліогр. в підрядковій прим. - Із змісту.: Чи бував Тарас
Шевченко у Кодні. - ISBN 978-966-453-099-4 : 30.00 грн. - ISBN 978966-2534-60-3 : 30.00 грн.
Дослідницькі матеріали, у яких представлено проблему зв'язку
творчості Тараса Шевченка із
давньоукраїнською
літературою,
контраверсивне питання про релігійність поета, а також краєзнавча
стаття про відвідини Шевченком житомирської землі.

Художня література
84(4ФРА)5-44
821.133.1'06-31=161.2
Б21
Бальзак, Оноре де. Розкоші і злидні куртизанок = Splendeurs
et Miseres des Courtisanes : роман / Оноре де Бальзак ; пер. з фр.
Єлизавети Старинкевич. - Київ : Знання, 2019. - 511, [1] с. - (Голоси
Європи). - ISBN 978-617-07-0706-2 : 67.50 грн.
Небагатий марнославець Люсьєн де Рюбампре зачаровує доньку
герцога Клотильду де Гранльє, але водночас не перестає приділяти
увагу й іншим дамам вищого світу. Справжня мета юнака - вигідне
одруження, що має зміцнити його становище, і досягти цього йому
допомагає старший помічник і товариш - абат Карлос Еррера. Герої
Бальзака доволі неоднозначні, а їхні вчинки з розвитком сюжету не
можна вимірювати лише шаблонами добра і зла.

84(4ВЕЛ)5-44
821.111'06-31=161.2
Б88
Бронте, Емілі. Буремний перевал = Wuthering Heights : роман
/ Емілі Бронте ; пер. з англ. Елли Євтушенко. - Київ : Знання, 2019.
- 334, [2] с. - (Голоси Європи). - ISBN 978-617-07-0674-4 : 67.50 грн.
Історія життя та кохання Хіткліффа і Кетрін – сильних духом,
емоційних особистостей, здатних до рішучих вчинків, полонить і
вражає шквалом пристрастей.

84(4УКР-4ЖИТ)5
821.161.2(477.42)'06-1/.3Українка=030(4)(075.8)
Л51
Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими мовами) : навч. посіб. для студентів / М-во освіти і
науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; [уклад. О.
М. Бєлих та ін. ; за заг. ред. Н. О. Данилюк]. - Київ : Кондор, 2018. 270, [2] с. - Текст: укр., англ., нім. та ін. мовами. - Літ.: с. 267-270. ISBN 978-617-7729-38-8 : 284.00 грн.
Статті про переклади творів Лесі Українки європейськими
мовами, вибрані переклади англійською, німецькою, французькою,
іспанською, польською, російською мовами та мовою есперанто, а
також оригінали і завдання для аналізу.

84(4УГО)5-44
821.511.141'06-31=161.2
М59
Міксат, Калман. Парасолька Святого Петра = Szent Peter
Esernyoje : роман / Калман Міксат ; пер. з угор. Сергія Панька. Київ : Знання, 2018. - 223, [1] с. - (Голоси Європи). - ISBN 978-61707-0560-0 : 62.58 грн.
Розшукуючи скарб, молодий адвокат, позашлюбний його син,
знаходить щось цілком інше, потрапляючи при цьому в чудернацькі й
веселі пригоди. Карколомний сюжет, іскрометний гумор та
невимушена мова оповіді не дадуть читачеві відірватися від книжки до
останнього рядка.

84(4УКР)6
821.161.2'06-1-2-3-4(082)
Р65
Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933 : поезія, проза,
драма, есей / [упоряд., післямова Ю. Лавріненка ; авт. післямови,
ред. Є. Сверстюк ; худож. оформ. А. Лівня]. - 7-е вид. - Київ :
Смолоскип, 2015. - 972, [4] с. : портр. - ISBN 978-617-7173-21-1 :
140.00 грн.
Збірка
найкращих
творів
письменників 30-х років ХХ ст.

реабілітованих

українських

Історія
63.3(4УКР)6я73
94(477):342.2](075.8)
Б82
Борисова, Ольга Василівна. Історія української державності :
у 2 т. : підручник / О. В. Борисова, А. О. Климов ; М-во освіти і
науки України, Луганськ. нац. аграр. ун-т. - Київ : Кондор , 2018.
Т. 1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. - 343, [1] с. : табл. Літ.: с. 336-343. - ISBN 978-617-7582-80-8 : 334.00 грн.
У першому томі викладено матеріал з історії української
державності від найдавніших часів до 1917 р. Основна увага
зосереджується на аналізі історичних фактів, подій та явищ, змісті
найважливіших для становлення та розвитку української державності
документів, діяльності українських державних діячів.

63.3(4УКР)6я73
94(477):342.2](075.8)
Б82
Борисова, Ольга Василівна. Історія української державності :
у 2 т. : підручник / О. В. Борисова, А. О. Климов ; М-во освіти і
науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. - Київ : Кондор, 2019.
Т. 2. - 462, [2] с. : табл. - Літ.: с. 457-462. - ISBN 978-617-7582-81-5
: 414.00 грн.
У другому томі викладено матеріал з історії української державності від 1917 по 2017 рр. Основна увага зосереджується на
аналізі історичних фактів, подій та явищ, змісті найважливіших для
становлення та розвитку української державності документів,
діяльності українських державних діячів.

63.3(0)53
94(100)"1914/1919"
В27
Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки : монографія / [С. С. Троян та ін.] ; наук. ред. С. С. Трояна. - Київ :
Кондор, 2018. - 534, [2] с. : іл. - Авт. зазначено в кінці кн. Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7729-09-8 : 459.00 грн.
Авторські дослідження у вигляді окремих змістовно і тематично
пов’язаних розділів акцентують увагу на складних і часто
суперечливих проблемах витоків, характеру і наслідків Великої війни
1914–1918 рр. Наукові розвідки охопили широке коло теоретикоконцептуальних, політичних і міжнародних питань досліджуваного
періоду.

63.3(4УКР)4я
94:323.2-051](477)"09/17"*M
М48
Мельничук, І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (IX - cередина XVII ст.)
: [монографія] / І. А.
Мельничук ; [за ред. В. І. Сергійчука]. - Житомир : Рута, 2014. - 387,
[1] с. - Літ.: с. 335-387. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617581-211-2 : 50.00 грн
Узагальнюючий
історико-політичний
аналіз
процесів
зародження, становлення і розвитку вітчизняної політичної еліти,
виявлено її роль у державотворчих, економічних та соціальних
еволюційних перетвореннях, що відбувалися в українському
суспільстві.

63.3(4УКР)6-8
94(477):323.281-051"19"Стус
С74
Справа Василя Стуса: зб. док. з колиш. КДБ УРСР / уклад.
Вахтанга Кіпіані. - Харків : Vivat, 2019. - 686, [2] с. : іл. - (Історія
та політика) (Бібліотека "Історичної правди"). - Текст: укр., рос. ISBN 978-966-942-927-8 : 260.00 грн.
У цій книжці зібрано документи з шеститомної кримінальної
справи, яка зберігається на полицях колишнього архіву КДБ УРСР у
Києві (нині - Галузевий державний архів СБУ). До матеріалів 1980
року ми додали кілька публікацій, з яких читачі дізнаються про
маловідомі факти життя, ув'язнення та загибелі одного з найбільш
визначних не тільки українських, а і європейських поетів ХХ
століття.

Чекаємо на Вас!

