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159.9(082)
А 43 Актуальні проблеми психології в закладах
освіти : зб. наук. праць. Вип. 6 / за заг. ред.
Н. М. Токаревої. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс»,
2016. – 322 с.
У збірнику наукових праць висвітлено теоретичні та практичні виміри
психологічних проблем організації навчально-виховного процесу та
психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору.
Загальнотеоретичні аспекти психологічної науки, онтогенетичні, соціальнопсихологічні дослідження, особливості психологічного супроводу дошкільників,
школярів і студентів у закладах освіти, прикладні аспекти застосування
психологічних знань, представлено науковим колективом кафедри загальної

та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету
та науковців інших ВНЗ України, а також польськими й білоруськими вченими,
практичними психологами закладів освіти та студентами, свідчать про
різноманітність науково-практичних інтересів психологічної спільноти.
Матеріали збірника наукових праць адресовано як фахівцям, так і всім тим,
хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

37(477.63)(082)
П 24 Педагогічне Криворіжжя: педагогічний
альманах : зб. наук.-метод. праць. Вип. 2 / редкол.:
Т. О. Дороніна (гол. ред.), З. П. Бакум,

В. А. Гаманюк, З. М. Мірошник, Т. О. Мішеніна,
І. А. Волощук, Н. І. Зеленкова, А. М. Король,
С. М. Щербина, І. Є. Макаренко. – Кривий Ріг :
ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2016. – 110 с.
У збірнику науково-методичних праць, засновником якого є кафедра
педагогіки Криворізького державного педагогічного університету на чолі
із завідувачем кафедри, доктором педагогічних наук, професором Тетяною
Олексіївною Дороніною, висвітлено теоретичні та прикладні аспекти
модернізації сучасної освіти; актуальні питання розвитку освіти та виховання
в Україні. Представлено статті з проблем професійної компетентності учителя,
підготовки до професійної діяльності майбутніх учителів. Презентовано
методичний досвід навчально-виховної діяльності педагогів.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, учителів шкіл.

373.2.015.31(082)
В 43 Використання інноваційних технологій
в організації навчально-виховного процесу :
зб. наук. і наук.-метод. праць. Вип. 6 / упоряд.:

О. В. Ковшар, К. Ю. Савченко, А. Є. Іншаков. –
Кривий Ріг, 2015. – 160 с.
У збірнику наукових і науково-методичних праць представлено статті
студентів факультету дошкільної і технологічної освіти (спеціальність «дошкільна
освіта») Криворізького державного педагогічного університету.
У статтях висвітлено теоретичні й прикладні проблеми освітнього простору
дошкілля та початкової школи. Здійснено аналіз проблем і умов організації
навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу та початкової
ланки загальноосвітньої школи. Представлено результати експериментальних
досліджень, здійснених студентами денного та заочного відділень під
керівництвом викладачів кафедри дошкільної освіти.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, учителів шкіл.

373.3.091.12.011.3-051
М 64 Мірошник Зоя. Рольова структура особистості
вчителя початкових класів: монографія
/ Зоя Мірошник. – Харків : ХНПУ, 2011. – 306 с.
У монографії Зої Михайлівни Мірошник, доктора психологічних наук,
професора, завідувача кафедри практичної психології, проаналізовано й
узагальнено результати діяльності широкого кола вітчизняних і зарубіжних
авторів, які відносяться до питань психології особистості, структури особистості,
проблеми ролі, рольової структури особистості, проблеми особистості вчителя.
Розроблено модель рольової структури особистості вчителя початкових
класів. З точки зору формування рольової структури особистості вчителя
початкових класів, розглянуто роль як сукупність норм поведінки, а також сама
поведінка вчителя, що реалізує ці норми в системі міжособистісних взаємин
завдяки конкретним моделям поведінки.
Представлено результати власних експериментальних досліджень авторки та
розвивальну програму (програму формування ціннісного ставлення до майбутньої
професійної педагогічної діяльності).
Адресовано фахівцям у галузі психології особистості, педагогічної психології,
викладачам, аспірантам, студентам психолого-педагогічних факультетів ВНЗ,
вчителям початкової школи.

378(082)
П 24 Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук.
праць. Вип. 46 / 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», 2015. – 279 с.
У Вип. 46 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.

378.016:641
М 54 Методичні рекомендації до практикуму
з дисципліни «Основи харчових технологій»
для студентів напряму підготовки 014
«Середня освіта. Технологічна освіта» / уклад.
І. Ю. Серьогіна. – Кривий Ріг, 2016. – 44 с.
У методичному посібнику, укладачем якого є кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Ірина Юріївна
Серьогіна, висвітлено мету вивчення курсу «Основи харчових технологій»;
представлено теми практичних завдань з методичними рекомендаціями до їх
виконання; теми та зміст лабораторних занять до курсу. Подано основні
характеристики харчових продуктів рослинного й тваринного походження.
Укладачем представлено рекомендовану літературу до вивчення курсу.
Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Технологічна освіта».

550.8
М 62 Миненко П. А. Алгоритмы итерационных
методов решения обратных задач гравиметрии и
магнитометрии : монография / П. А. Миненко,
И. Н. Корчагин, Н. А. Якимчук. – Кривой Рог :
Видав. дім, 2013. – 312 с.
У монографії, співавтором якої є доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького
державного педагогічного університету Павло Олександрович Міненко,
розглянуто основні теоретичні й методичні питання створення апроксимувальних
моделей геологічного середовища та фільтраційних ітераційних методів стійкого
розв’язку лінійних й лінеаризованих варіантів нелінійних обернених задач
безпосередньо для польових вимірів гравітаційного та магнітного полів.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів, студентів, що навчаються за
спеціальністю «інформатика та прикладна математика», «геофізика»,
«геоінформатика».

574(477.63)(082)
Е 45 Екологічний вісник Криворіжжя : зб. наук.
і наук.-метод. праць. Вип. 1 / гол. ред.
В. М. Савосько ; редкол.: В. В. Качинська,
І. В. Шелевицький, Е. О. Євтушенко, Є. Д. Ющук,
Н. В. Гнілуша, Я. В. Маленко, Т. В. Старова,
Л. П. Лисогор, І. О. Остапчук. – Кривий Ріг : КПІ
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 140 с.
Першим (оновленим) випуском збірника кафедра ботаніки та екології КДПУ
продовжує регулярне видання збірника наукових і науково-методичних праць
екологічного спрямування. «Екологічний вісник Криворіжжя» видано з метою
створення платформи задля обміну першими науковими ідеями, для презентації
власних досягнень та апробації їх результатів. До співпраці залучено вчених –
докторів наук і професорів еколого-біологічного напряму та провідних фахівцівекологів, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, аспірантів, студентів, наукову молодь.
Представлені статті з теоретичних проблем екології, практичних екологічних
проблем, з питань екологічної освіти будуть корисними науковцям, викладачам,
учителям, аспірантам, магістрантам, студентам, учням.

811.161.2’373:35
Л 64 Литовченко І. Динамічні процеси у військовій
лексиці української мови (назви зброї, амуніції,
споруд) : монографія / І. Литовченко. – Кривий Ріг :
Видавець Роман Козлов, 2016. – 206 с
У монографії Ірини Олександрівни Литовченко, кандидата філологічних
наук, викладача кафедри української мови, визначено екстралінгвальні
детермінанти, які стимулюють розвиток військової лексики. Проаналізовано
засоби нової номінації у сфері військової справи. Представлено джерела
формування й етимологію номенів досліджуваних груп військової лексики.
Дослідження є певним внеском у розробку проблем динаміки розвитку лексики
й формування мовної картини світу, які розв’язуються в сучасній лексикології та
когнітивній лінгвістиці.
Для студентів філологічних спеціальностей вишів, аспірантів, викладачів, усіх,
хто цікавиться проблемами розвитку української фахової лексики.

908(477)(075.8)
Т 50 Товстоляк Н. М. Організація музейної
та екскурсійної роботи в загальноосвітніх
закладах І-ІІІ ступенів : навч. посіб. для студ.
ВНЗ іст. спец. / Н. М. Товстоляк. – Кривий
Ріг : Видавець Роман Козлов, 2016. – 188 с.

Навчальний посібник, автором якого є Надія Миколаївна Товстоляк,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства
Криворізького державного педагогічного університету, містить матеріал для
фахової підготовки студентів історичних спеціальностей до музейно-екскурсійної
роботи в закладах освіти. Зміст посібника відповідає навчальній програмі
дисципліни «Історичне краєзнавство», характеризується сучасним підходом до
проблеми організації музейної та екскурсійної роботи в загальноосвітніх закладах.
Авторка керувалася чинними вимогами державного стандарту за напрямами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», державного
законодавства, використала досвід роботи провідних українських державних
і шкільних музеїв, музеїв інших країн, залучила результати діяльності робочих
груп міжнародних проектів, спрямованих на розвиток музеїв і музейних мереж
в Україні.
Навчальний посібник може бути використаний викладачами і студентами ВНЗ,
вчителями та учнями загальноосвітніх закладів, краєзнавцями, тими, хто
цікавиться історією та культурою українського народу.

Підготували:
О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу,
Ю. С. Душко, бібліограф ІІ кат.

