
 

 

 

До вашої уваги пропонуємо  

нові видання ЦУЛ,  

які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки, де вам допоможуть 

підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь-

яку іншу тему. 

 

  



Каракоз О. О. Книгознавство : практикум / О. О. Каракоз ; 

МОН України , Мін. культури Укр., КНУКіМ. – Київ : Ліра-К, 

2017. – 72 с. 

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни 

«Книгознавство» та основні теми для вивчення. Подано завдання 

практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для 

написання рефератів. Наведено перелік рекомендованої літератури. 

 

 

Васенко Л. А. Фахова українська мова : навчальний посібник 

/ Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с.  

Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми 

курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», що 

затверджено Міністерством освіти і науки України. У посібнику надано 

теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ 

для самостійної роботи студентів. Він також містить російсько-

український науково-технічний словник, перелік найуживаніших слів та 

стандартних зворотів наукового стилю сучасної української мови, 

список скорочень науково-технічних термінів та інші довідкові 

матеріали.  

 

Попович А. С. Українська мова в засобах масової 

комунікації. Навчально-методичний комплекс : навчальний 

посібник / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; МОН України, 

Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К. : КНТ, 2015. 

– 299 с. 

У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми 

дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації», 

конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних, 

семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи, схеми 

лінгвістичних аналізів, а також рекомендовану літературу.  

 

 

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій) : навчальний посібник. – 2-ге вид. / В. П. Кутішенко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2018. – 128 с.  

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та 

педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для 

програмованого контролю знань, основні поняття, список 

рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався 

з врахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім 

тем з вікової та три теми з педагогічної психології. У посібнику 

висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і 

вітчизняної психологічної науки.  



Сиваш С. В. Индивидуальное психологическое 

консультирование: основы теории и практики : учебно-

практическое пособие / С. В. Сиваш. – К. : «СВАРОГ», 2017. – 148 с.  

В книге подробно представлены теоретические направления 

индивидуального психологического консультирования, наиболее 

востребованные в настоящее время. Дана авторская трактовка 

различных концепций, методов и техник современной консультативной 

психологии, описаны варианты их применения в определенных 

контекстах консультативной работы. Темы каждого раздела поясняются 

на конкретных примерах из профессиональной практики автора.  

 

Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. пос. / В. Й. Бо-

челюк. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 336 с. 

Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі 

психологічних знань, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки, 

охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її 

розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної 

психології, розглянуті психологічні особливості злочинних дій, 

особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі. 

Розкриваються проблеми, які пов'язані з особистістю неповнолітнього 

злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки 

неповнолітніх. Значна увага приділяється соціально-психологічним 

особливостям кримінально-виконавчої психології. Розглянуто 

психологічні проблеми груп та колективу засуджених, злочинних 

угруповань рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбавлення волі.  

 

Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : 

навчальний посібник / Т. В. Дуткевич ; МОН України, Кам’янець-

Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К. : Центр учбової 

літератури, 2018. – 388 с. 

У навчальному посібнику розкриваються базові знання з 

психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, 

методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага 

приділяється висвітленню властивостей психічних процесів, розкриттю 

психологічної будови особистості, її тлумачення у різних теоріях, 

основ її творчості.  

 

Якобчук А. В. Основи медичної валеології : навчальний 

посібник / А. В. Якобчук, О. Г. Курик ; ДНУ «НПЦ ПКМ» 

«Європейський ун-т», кафедра менаджменту. – Київ : Ліра-К, 2013. – 

254 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної 

програми ПВНЗ «Європейський університет», побудований на основних 

питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у 

вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного 

отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. 

Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим 

поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують. 

 

 

 



Бобало О. Комунікативні стратегії : навчальний посібник /  

О. Бобало ; МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 344 с. – (Серія 

«Інформація. Комунікація. Документація» ; випуск 7). 

Описано особливості комунікативних процесів, інструментів, 

структур та стратегій, надано актуальні приклади та доцільність 

застосування комунікативних інструментів в окремих випадках. Значна 

частина посібника спирається на книгу «Communication des entreprises : 

stratégies et pratiques» авторів Liliane Demont-Lugol, Alain Kempf, 

Martine Rapidel та ін. видавництва «Armand Colin». Також використано 

праці інших авторів, зокрема з Інтернету, які автор, маючи значний 

досвід роботи в маркетингу, вважає актуальними та дієвими. Значний 

вплив на створення посібника мали і праці професора Національного 

університету ім. Т. Шевченка Г. Г. Почепцова. 

 

Партико З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник. –  

2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с. 

В книзі описано складові теорії видавничої справи, роль книги й 

періодики в житті суспільства, типометрію, будову оригіналів та 

видавничої продукції, її типологію. Подано детальний опис видавничої 

діяльності. Розглянута організація видавничої справи у світі та в Україні, 

описано основні нормативні документи видавничої справи, основи її 

комп’ютеризації. Призначений для студентів вищих навчальних і 

середніх професійних закладів освіти. Видавці-практики можуть 

використовувати посібник як довідкове видання. 

 

 

 

Сучасні методики контент-аналізу : навчальний посібник / 

за заг. ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова 

Валерія ; НАН України, Інститут соціології, Інститут 

журналістики Київського нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ВД 

«Кондор», 2018. – 416 с. 

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та процедурні 

аспекти контент-аналізу, а також методики дослідження медіа-текстів, 

медіа-образів, телереклами, кібер-комунікації, шкільних підручників, 

політичних програм партій, інавгураційних промов президентів тощо. 

 

Чурсіна Л. А. Стандартизація продукції та послуг : навч. 

посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. – Херсон : 

Олді- плюс, Київ : Видавництво Ліра-К, 2013. – 226 с. 

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, 

технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг 

відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки 

фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

 



Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної 

підготовки: у запитаннях і відповідях : навчально-

методичний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 

2018 – 159 с.  

У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі 

відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник 

призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів 

(факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних 

університетів.  

 

 

Костюкевич В. М. Теорія і методика викладання 

футболу : навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. та доп. / 

В. М. Костюкевич, О. А. Перепелиця, С. А. Гудима, В. М. По-

ліщук ; за заг. ред. В. М. Костюкевича. – Київ : КНТ, 2018 – 

310 с. 

У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-

методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) 

фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник 

призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів 

фізичної культури. 

 


