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                                              37.015.3:159.922.8 

                                              Т 51   Токарева Н. М. Моделювання особистісних   

                                               конструктів підлітків у вимірах освітнього  

                                               простору : монографія / Н. М. Токарева. – Кривий  

                                               Ріг : ТОВ ВНП «ІНТЕРСЕРВІС», 2015. – 448 с. 
 

 

 

 

 

      У монографії доктора психологічних наук, завідувача кафедри загальної 

і вікової психології Наталі Миколаївни Токаревої, викладено основні 

теоретико-методологічні аспекти актуальної на сьогодні проблеми становлення 

особистості підлітка у несталому трансформаційному суспільстві. Об’єктивне 

означення феноменології моделювання особистісних конструктів, змістовний 

аналіз особливостей психічного розвитку особистості сучасного підлітка, 

застосування генетико-моделюючого методу дослідження дозволяють відкрити 

принципово нові контексти модифікації особистісного профілю підліткового віку 

у вимірах освітнього простору. 

      Результати наукового дослідження, представлені в монографії, мають 

прикладне значення для гуманізації навчально-виховного процесу в закладах 

освіти і будуть цікавими для педагогів, практичних психологів, соціальних 

працівників та інших осіб, зацікавлених у конструктивному вирішенні проблем 

особистісного дорослішання підлітків. 
 

 



 

 

                                            373.5.091:001.89]:811.161.1 

                                               К 30   Качайло К. А. Наукові роботи з  української  

                                               мови в школі : метод. реком. до написання /  

                                               К. А. Качайло, А. А. Воробйова. – Кривий Ріг,            

                                            2016. – 102 с. 
 

 

 

 

 
      

Навчальний посібник, співавтором якого є Ксенія Анатоліївна Качайло, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького 

державного педагогічного університету, містить основні вимоги та методичні 

рекомендації до написання доповідей, рефератів та інших учнівських 

лінгвістичних наукових робіт з української мови. 

Для учнів загальноосвітніх шкіл, учителів української мови та студентів 

філологічних факультетів педагогічних ВНЗ. 

 

 

 

    378(082) 

                                                 П 24   Педагогіка вищої та середньої школи: 

                                              зб. наук. праць. Вип. 47 / гол. ред. З. П. Бакум ;        

                                                 заст. гол. ред. Т. О. Дороніна ; редкол.:  

                                              В. А. Гаманюк, О. А. Коновал, Т. М. Мішеніна,  

                                              І. В. Шелевицький, Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг :  

                                                 ДВНЗ «КНУ», 2016. – 293 с.  
 

 

 

 

      У Вип. 47 розглянуто теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої та 

загальноосвітньої школи. Розкрито актуальні питання педагогічної освіти 

в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено окремі аспекти професійної 

підготовки педагогів. Проаналізовано психолого-педагогічні особливості 

організації навчально-виховного процесу. 

      Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам. 

      З електронною версією збірника можна ознайомитись за посиланням: 

      http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/issue/view/84/showToc 

 
 

 

http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/issue/view/84/showToc


 

 

 

 

                                         378:373.3.011.3-051 

                                                  С 14   Садова В. В. Фундаменталізація змісту  

                                                  педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх  

                                                  початкової школи: теоретико-методологічні  

                                                  аспекти : монографія / В. В. Садова ; наук. ред.  

                                                  Л. О. Хомич ; КПІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг :  

                                                  Видавець Роман Козлов, 2016. – 392 с. 

 

        У монографії, автором якої є кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Віта Вадимівна Садова, висвітлено широке коло теоретичних 

і практичних питань, пов’язаних з підвищенням якості професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи шляхом фундаменталізації змісту 

педагогічних дисциплін. Визначено дидактичні умови, розроблено синкретичну 

модель процесу, розглянуто важливі питання вдосконалення методики 

викладання педагогічних дисциплін у сучасному педагогічному вищому 

навчальному закладі. 

        Адресовано науковцям – дидактам вищої школи, викладачам, аспірантам, 

студентам – майбутнім педагогам, а також широкому колу освітян.  

 

 

 

                                           378.016:37 

                                                    М 74   Методичні рекомендації до виконання      

                                                    курсових робіт із педагогічних дисциплін /   

                                                    авт.-уклад. Т. О. Дороніна, Л. В. Григоренко,  

                                                    В. В. Іванова. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ  

                                                    «КНУ», 2014. – 47 с. 

 

 
 

       Методичні рекомендації підготовлено на кафедрі педагогіки Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» професором, доктором педагогічних наук 

Тетяною Олексіївною Дороніною та доцентами, кандидатами педагогічних 

наук Людмилою Василівною Григоренко та Вікторією Валентинівною 

Івановою. У методичних рекомендаціях визначено послідовність етапів роботи 

над курсовою роботою; вміщено вимоги до змісту та оформлення курсових робіт 

з педагогіки; подано критерії оцінювання та описано процедуру захисту курсової 

роботи. У додатках представлені зразки окремих компонентів курсової роботи. 

      Методичні рекомендації призначено студентам третього курсу, а також для 

викладачів з метою ефективного здійснення ними керівництва курсовими 

роботами студентів. 



 

 

 

                                                     378.016:796.012.1 

                                                       М 30   Марчик В. І. Функціональні проби та  

                                                       індекси в дослідженні фізичного стану  

                                                       людини : метод. реком. / В. І. Марчик,  

                                                       І. Л. Мінжоріна. – Кривий Ріг : КДПУ,  

                                                       2016. – 64 с. 
 

 

 

 

       У методичному посібнику, авторами якого є кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання Валентина 

Іванівна Марчик і викладач кафедри Ірина Леонідівна Мінжоріна, 
запропоновано добірку найбільш популярних, розповсюджених і простих 

у використанні функціональних проб та індексів для дослідження фізичного стану 

людини. 

       Авторами викладено етапи науково-дослідної роботи та методи дослідження. 

       Представлений матеріал буде корисним науковцям і студентам в організації 

науково-дослідної роботи, оформленні результатів та підготовки їх до 

оприлюднення. 
 

 

  

 

                                                           378.016:796.012.65 

                                                            К 63   Комплекси лікувальної фізичної   

                                                            культури : метод. реком. / уклад.   

                                                            В. І. Марчик, С. В. Переверзєва. – Кривий  

                                                            Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 80 с. 
 

 

 

 

 

 

       У збірці, укладачами якої є кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

фізичної культури та методики її викладання Валентина Іванівна Марчик 

і викладач кафедри Світлана Василівна Переверзєва, представлено комплекс 

лікувальної фізичної культури для використання фахівцями фізичного виховання 

у навчальному процесі з особами, віднесеними до спеціальної медичної групи. 
 

 

 



 

                                                  574.4(082) 

                                                    Б 63   Біогеоценологічні основи оптимізації          

                                                    степових ландшафтів і їх фіторекультивація :         

                                                    матер. Всеукр. наук.-практ. конф.  

                                                    (22-23 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг),   

                                                    присвяченої 100-річчю від дня народження  

                                                    І. А. Добровольського, професора кафедри   

                                                    ботаніки Криворізького державного   

                                                    педагогічного інституту / редкол.:  

                                                    В. І. Шанда (гол. ред.), Е. О. Євтушенко   

                                                    (відп. ред.), В. Л. Казаков, Я. В. Маленко,  

                                                    В. М. Савосько, Н. В. Гнілуша, В. В. Качинська. -   

                                                    Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д. О.,  

                                                    2016. – 144 с. 

      Збірник містить результати теоретичних і прикладних різноспрямованих 

досліджень біогеоценологічних основ оптимізації степових ландшафтів за 

напрямами: оптимізація техногенних ландшафтів в теорії біогеоценології, лісові 

культурбіогеоценози природних і антропно трансформованих територій, сучасний 

стан біоти техногенних ландшафтів, садово-паркові угруповання в оптимізації 

техно- і урболандшафтів, технотолерантність та фіторізноманіття антропно 

змінених екосистем, біогеоценологія у фундаментальній фаховій підготовці 

біологів, географів, природознавців. 

      

 

 

                                           78.03(477) 

                                                    Б 43   Бєлікова В. В. Музика для дітей та    

                                                    юнацтва у творчості українських композиторів :  

                                                    хрестоматія / В. В. Бєлікова. – Кривий Ріг :  

                                                    Видавець Роман Козлов, 2015. – 116 с. 

 

 

 

      Хрестоматія, автором-упорядником якої є Валентина Венедиктівна 

Бєлікова – доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 

хореографічної підготовки, – являє собою доповнення до навчального посібника 

«Історія української музики». Хрестоматія має ІІІ частини: у І частині висвітлено 

історико-теоретичну основу формування та розвитку української музичної 

культури в контексті загальної української культури; ІІ частина має 

просвітницький характер, у ній подано інформацію про творчу діяльність 

сучасних українських композиторів; ІІІ частина є додатком, у якому представлено 

цікаві музичні твори, що слугують яскравим продовженням творчості провідних 

композиторів-класиків української та світової музичної культури. 



 

 

                                           811.161.2’23:316.48 

                                                    Б 61   Білоконенко Л. А. Українськомовний   

                                                    міжособистісний конфлікт : монографія /  

                                                    Л. А. Білоконенко. –  Київ : Інтерсервіс, 2015. –  

                                                    335 с. 

 

 

 

 

       У монографії, автором якої є кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Людмила Анатоліївна Білоконенко, проаналізовано 

міжособистісний мовний конфлікт як комунікативне явище. Узагальнено різні 

підходи до типології мовного конфлікту, виявлено його сутність і диференційні 

ознаки. Доповнено теоретичні положення щодо українськомовного конфлікту як 

соціокультурного, прагматичного та когнітивного явища, що формується 

в суспільстві відповідно до української національної свідомості. Запропоновано 

наукову систематизацію моделей мовленнєвої поведінки осіб на різних стадіях 

конфлікту. Схарактеризовано особливості сприйняття міжособистісного мовного 

конфлікту в українському комунікативному середовищі. 

      Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, 

а також усім, хто цікавиться актуальними проблемами сучасної української мови.  

 

 

                                               911.2(477.63) 

                                                        Ф 50   Фізична географія Криворіжжя :  

                                                         монографічна навчальна книга /  

                                                         І. С. Паранько, В. Л. Казаков,  

                                                       О. О. Калініченко, В. В. Коцюруба,  

                                                       І. О. Остапчук, В. М. Савосько,  

                                                       В. О. Шипунова, С. В. Ярков. – Кривий Ріг :  

                                                         Видавець Роман Козлов, 2015. – 272 с. 

 

 

       У виданні науково-дидактичного спрямування авторським колективом 

науковців географічного факультету зроблено спробу висвітлення фізико-

географічних особливостей регіону на підставі узагальнення значного 

фактологічного матеріалу, накопиченого не одним поколінням дослідників 

природи краю. Мета даної праці полягає в ознайомленні населення Криворіжжя та 

його гостей з геологією, гідрогеологією, гідрологією, геоморфологією регіону, 

його тваринним і рослинним світом. 

       Викладені в книзі матеріали можуть стати в нагоді викладачам, студентам-

географам, учителям географії та екології. 


