
                                     Нові надходження 

 

Назва розділів 

19. Девіантна поведінка: поняття, загальні положення та профілактика. 

19 

Алєксєєнко Т.Ф. , Кушнарьов С. В. Ризикована поведінка : посібник / Т.Ф. Алєксєєнко, С. 

В. Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер» , 2013 . – 172 с.  

 

У посібнику розкрито теоретичні основи, мотивацію та механізми розвитку соціальної 

педагогіки, її основні види; охарактеризовано ризиковану поведінку особистості і групи, її 

прояви у шкільному середовищі. 

1560  

24.4 Соціальне виховання 

24.4 

Ромм Т. А., Богданова Е. В. Социальное воспитание в трансформирующемся обществе : 

монография / Т.А.Ромм, Е.В.Богданова – Новосибирск : изд. ФГБОУ ВПО « НГПУ» , 2012. 

– 278 С. 

 

В монографии представлены результаты анализа основних проблем социального 

воспитания в условиях трансформационного общества; представлена концепция 

нормативно – интерпретативного конструирования социального воспитания; особенности 

теоретических образов социального воспитания на различных этапах общественного 

развития; выделены ресурсные возможности волонтерства в решении задач социального 

воспитания  

1558 

19.2.6 Правопорушення 

19.2.6 

Довідник для підлітків, які звільнилися з виховних колоній ,щодо медико-соціальних та 

інших видів послуг на рівні громади / Журавель Т.В., Замула С.Ю., Лях Т.Л. ,Спіріна Т.П., 

Строєва Н.М., Тимошенко Н.Є ; за ред. Т.В.Журавель, Т.Л.Лях. – К. : ТОВ «Сільвер 

Стайл», 2013. – 52 с. 

б\н 

23. Педагогіка / освіта 

23 

О.П.Третяк. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1. 

– Х.:Вид.група «Основа», 2013.- 159,[1]с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та 

виховання»; Вип.9 (117)). 

 

У посібнику пропонується авторська програма, сучасні методики,розробки уроків і 

виховних занять, тренінги, допоміжні матеріали, спрямовані на виховання у молодших 

школярів гуманістичного світогляду, визнання людини найвищою цінністю та вихованню 



ціннісного ставлення до неї. 

23 

Школа повного року навчання : теорія і практика : наук.-метод.посіб./О.В.Безпалько, 

Л.М.Гриневич,О.Б.Жильцов [ та ін.]; за заг.ред. В.О.Огнев’юка , Л.Л.Хоружої. – К.: КМПУ  

ім..Б.Грінченка, 2008. – 176с. 

23 

Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : матер. Всеукр. наук. – О-72 

практ.конф.,15 груд.2010р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім.. 

Бориса Грінченка та ін.. / За заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол. : В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, 

С.О. Сисоєва , Г.С. Лозко ]. – К.: Київ ун-т ім. Б.Грінченка, 2010.- 192с.  

23 

Лозинский В.М. Советы родителям. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2013. – 80 с. 

Советы родителям – это не императивные и окончательные суждения автора, это скорее 

всего некоторые варианты и некоторые суждения, которые могут быть полезны как для 

чтения, так и для обсуждения на родительских собраниях. 

1575 

23 

Лозинский В.М. Профессионально-личностное выгорание и способы повышения 

сохранности и способности качественно выполнять свои профессиональные и социальные 

обязанности. – М.: Центр» Педагогический поиск», 2013. – 96 с. 

Книга предназначена для администраторов учебных заведений, классных руководителей, 

учителей,, психологов и всех тех, кто хочет сохранить свой профессиональный и 

личностный потенциал, жить и работать полезно, долго и счастливо. 

1576 

23 

Лозинский В.М.  Советы класному руководителю, воспитателю, родителям и учителю // 

Серия:  Воспитание школьников. – М.: Центр «Педагогический поиск» , 2011. – 160 с. 

В книге представлен очень богатый методический матеріал, который можно на прямую 

брать  и вводить в жизнедеятельности школы 

1577 

23 

В.М.Лозинский Заместителю директора об организации воспитательного процесса в 

школе: содержание, особенности и формы деятельности. М.: Центр «Педагогический 

поиск» , 2014. – 160 с. 

1580 

23 

Соціально-педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі : навчальний посібник 

/ Н. М. Захарова. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 133 с. 

 

Посібник містить  методичні матеріали для роботи соціального педагога: річний план, 

інтерактивну програму соціальної адаптації дошкільників, технології соціального 



супроводу, лекторій з попередження насильства в сім’ї.  

1571 

23 

Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального 

закладу : монографія /  Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2011. – 320 с. 

Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки 

вихователів дітей дошкільного віку в умовах ступеневої системи навчання у ВНЗ 

1556 

23 

Полікультурна освіта в Україні : історія, сучасність, перспективи // Збірник наукових праць 

/ Бердянський державний педагогічний університет : укладач Гуренко О. І. – Донецьк : 

ЛАНДОН_ХХІ, 2013. – 216 с. 

У збірнику надруковані статті ,що містять результати наукових досліджень учених і були 

обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Полікультурна освіта в 

Україні : історія, сучасність, перспективи». 

б\н 

23 

Феномен воспитания в современной педагогике : монография / Т. А. Ромм, Н. П. Аникеева, 

Г. В. Винникова, Е. В. Киселева., В. П. Пивченко. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2011. – 

221 с. 

Монография посвящена анализу феномена воспитания в современной социальной и 

педагогической реальности. Раскрывают особенности теоретических подходов 

,составляющих основу для формирования разнообразных моделей воспитания. 

1559 

14. Особливості соціальної допомоги та реабілітації людей з особливими потребами 

14 

Попередження ранньої інституалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років 

методичні рекомендації для фахівців / Під ред. Бастун Н.А., Кравченко Р.І. – К., 2002. – 

166с. 

Методичні рекомендації розроблено для спеціалістів, які працюють у державних та 

недержавних закладах, що надають допомогу дітям із синдромом Дауна, починаючи від 

народження: у пологових будинках, дитячих поліклініках та лікарнях, органах опіки та 

піклування, закладах соціального захисту населення, центрах соціальних служб для молоді, 

психолого — медико — педагогічних консультаціях, з акладах  ранньо ї  соц іальної  

реаб іл ітац і ї  д ітей  —  інвалідів, громадських організаціях, а також для посадових осіб, 

які визначають національну та регіональну політику у сфері соціальних послуг. 

1565 

14 

Кравченко Р. І., Бастун Н.А., Майорова Н.В. Гуртом проти біди. Корисні поради, адреси, 

довідкові та інформаційні матеріали для фахівців та батьків міста Києва, які опікують дітей 

та молодь з особливими потребами. Вид. 2-ге, перероб. і  доп. – К. : Благод. Тов.. 



«Джерела» , 2003. – 196 с. 

1567 

14 

Служби раннього втручання в Україні : шлях до інтеграції / За наук. ред. Н.А.Бастун . – К. : 

ІКЦ «Леста» , 2005. – 184 с. 

Посібник присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку служб раннього 

втручання в Україні. В ньому висвітлюються основні засади роботи діяльності даних  

служб, а також наводиться опис регіональних моделей раннього втручання, що 

започатковані та діють в Україні. 

1561 

14 

Богинская Ю. В.  Социально-педагогическая поддержка студентов с ограниченными 

возможностями в высших учебных заведениях : теория и практика : монография / Ялта: 

РИО РВУЗ «КГУ», 2012, - 384 с. 

В монографии обоснованы теоретико-методические основы организации социально-

педагогической поддержки студентов с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в высших учебных заведениях. 

1554 

29.10  Тренінг з організації дозвілля 

29.10 

Формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних 

об’єднань : навч. - метод. посіб. / К.В.Петровська – Мелітополь : Видавничий будинок 

ММД – 2012. – 200 с. 

Зміст посібника складають методи та форми роботи з формування суспільно-нормативної 

поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (сценарії рольових ігор,  

соціодрам, круглих столів, етичних бесід) 

1572 

19.2.7 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ХПСШ 

19.2.7 

Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо 

профілактики ВІЛ\СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-

соціальних послуг / Стешенко в. М. – К. : Укр. ін.-т  соц. дослідж. Ім. О. Яременка , 2013. – 

64 с. 

У цій публікації основну увагу зосереджено на рекомендаціях надавачам соціальних 

послуг і медичної допомоги, що працюють з підлітками, зокрема з груп ризику, у сфері 

профілактики ВІЛ, консультування та тестування на ВІЛ з урахуванням нормативно-

правових колізій. Які виникають під час надання послуг. 

1569 

29.3  Тренінги з профілактики негативних явищ 

29.3 

Творимо разом світ, безпечний для дитини : інфор. метод. матеріали ; наук. кер. Та ред. І. 



Д. Звєрєвої. К. :, 2012. – 268 с. 

1566 

13. Соціальна робота з молоддю 

13 

Вальтер Шпехт Мобильная работа с молодежью во время глобальних изменений  / том 10. 

: 2010. – 156 с. 

1555 

33.  Громадські організації 

33  

Розвиток дитячого руху в Україні ( початок XX ст.. – середина 30-х років XX ст.. ) : 

монографія / Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 407 с. 

До наукового обігу введено маловідомі та раніше не відомі архівні документи, історичні 

факти, пов’язані з історією дитячого руху в Україні у досліджуваний період;  ідеї та 

соціально-педагогічні концепції щодо досліджуваного явища. 

1557 

33 

Збірка статей з історії українського скаутингу. / Упоряд.  Колобова Я. В. – К.: ПП 

«Видавництво «Стародавній Світ», 2013. – 312 с. 

У пропонованому виданні зібрані статті з історії українського скаутингу. Статті 

відображають різні погляди на розвиток скаутського руху у сучасній Україні. Історичні 

процеси державотворення та роль скаутів у цих подіях. 

1564 

24.2 Соціально-педагогічні особливості соціалізації особистості 

24.2 

Шимко І. М. Соціалізація особистості молодшого школяра : навчально – методичний 

посібник / І. Шимко, І. Талаш. – Кривий Ріг, 2013. – 140 с. 

У посібнику подаються базові теоретичні відомості про сутність, етапи, агенти і фактори 

процесу соціалізації особистості молодшого школяра. 

1553 

12.1. Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування. 

12.1 

Правова соціалізація дітей-сиріт : теоретико - методичне та нормативно-правове 

забезпечення:навч. метод. посіб. / І. Г. Горошнікова  / Мелітополь: ТОВ «Видавничий 

будинок ММД» - 2011. – 161 с. 

Навчально-методичний посібник присвячений актуальній проблемі формування правової 

соціалізації дітей-сиріт підліткового віку. 

1568 

18.1 Гендер 

18.1 



Гендер та органік. – Київ : Органік Прінт, 2010 – 80 с. 

Посібник «Гендер та органік» спрямований на те, щоб тілісно і у систематизованій формі 

подати основні поняття гендерної політики та гендерної рівності у сільському 

господарстві. 

б\н 

19.3 Здоровий спосіб життя 

19.3 

Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб., 2-е вид., 

перероб. і доповн. / Н.Захарова, О.Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН- ХХІ, 2011. – 214 с. 

Навчальний посібник є доповненим виданням, яке було надруковано у 2009 р. та 

розраховано на науковців, викладачів, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних 

закладів  та всіх тих, хто цікавиться проблемами популяризації здорового способу життя. 

1570 

2. Нормативно-правова  база соціальної роботи 

2 

Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М. ,Буров С. Ю., Права людини в діяльності 

органів і установ виконання покарань : науково-методичний посібник для проведення 

занять в системі службової підготовки / За заг. ред. д. ю. н., проф.. А.Х. Степанюка. – 

Чернігів : ПАТ « ПВК «Десна», 2012. – 280 с. 

У науково-практичному посібнику надано методичні рекомендації по організації занять в 

системі службової  підготовки Державної пенітенціарної служби України з курсу « Права 

людини» ,даються поради стосовно форм і методів проведення занять. 

1574 

19.2.8 Насильство 

19.2.8  

Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над 

дітьми й дорослими членами сім’ї : навчально-методичний посібник / Авт. кол. Блага А.Б., 

Журавель Т.В., Заброда Д.Г., Мілорадова Н.Е ; за ред. Г. О. Христової. – К.: ТОВ « ВПК 

«ОБНОВА», 2012. – 140 с. 

В посібнику викладено правові основи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ 

щодо насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї з урахуванням міжнародних 

стандартів у галузі запобігання та протидії домашньому насильству. 

б/н 

19.2.8 

Організація роботи підрозділів ОВС ,що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у 

сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї : методичний 

посібник / Авт. кол. : Гришко А.А. ,Журавель Т.В., Кочемировська О. О., Лазаренко О. О. 

,Сергеєва К. В.; за ред. Т. В. Журавель ,О. О. Кочемировської. – К. : ТОВ «ВПК 

«ОБНОВА», 2012. – 146 с. 

Посібник присвячений проблемам діяльності підрозділів ОВС, що здійснюють 

профілактичну роботу серед дітей, , у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та 

насильству в сім’ї 



б/н 

38. Автореферати 

13.00.07 

38 

Єжова О.О. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в 

учнів професійно-технічних навчальних закладів : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 

2013. – друк. вар. 

б/н 

13.00.05 

38 

Богінська Ю. В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримкм студентів з 

обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : 13.00.05 – 

соціальна педагогіка / Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук. – Л., - друк. вар. 

б/н 

38 

Коляда Н. М. Соціально – педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні ( початок 

ХХ 7т... – середина 30-х років ХХ 7т...) : 13.00.05. – соціальна педагогіка / Автореферат на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Л., 2013. – друк. вар. 

б/н 

19.00.05 

38 

Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими 

фізичними можливостями : 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи / 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2014. – 

друк. вар. 

б\н 

38 

Яремчук О. В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : 19.00.05 – соціальна 

психологія, психологія соціальної роботи / Автореферат на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. – К., 2014. – друк. вар. 

б/н 

38 

Андрієнко О. В. Гендерні особливості деформації особистості в умовах службової 

регламентації спілкування : 19.00.05. – соціальна психологія, психологія соціальної роботи 

/ Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2013. – 

друк. вар. 

б/н 

19.00.11 



38 

Гусєв І. М. Психологічні особливості політичної поведінки молоді ,що належать до 

субкультури бідності : 19.00.11 – політична психологія / Автореферат на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К., 2013. – друк. вар. 

б/н 

13.00.02 

38 

Паламарчук Л. Б. Формування ідеалізації соціокультурної складової змісту шкільних 

курсів географії : 13.00.02 – теорія і методика навчання ( географія ) / Автореферат на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К., 2013 – друк. вар. 

б/н 

37. Дисертації 

13.00.07 

37 

Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : дис. 

канд. пед. наук : 13.00.07 / Зоря Юлія Миколаївна – Київ, 2014. – 211 с. – друк. вар. 

б/н 

37 

Колкунова В. В. Моральне виховання старших підлітків в умовах полі етнічного 

учнівського середовища загальноосвітньої школи : дис. канд.. пед. наук : 13.00.07 / 

Колкунова Вікторія Володимирівна – Миколаїв, 2009. – 174 с. -  елек. вар. 

б/н 

37 

Максимчук Ю. В. Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи : 

дис. канд.. пед. наук : 13.00.07 / Максимчук Юлія Володимирівна – Херсон, 2004. – 220 с. -  

елек. вар.  

б/н 

37 

Мелоян А. Е. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості ( на матеріалах 

активного соціально-психологічного навчання)  : дис. канд.. псих. наук : 13.00.07 / Мелоян 

Анаіт Едуардівна – Київ, 2004. –  174 с. - елек. вар. 

б/н 

13.00.05 



37 

Богинская Ю. В.  Теория и практика социально-педагогической поддержки студентов с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в высших учебных заведениях : дис.  

доктора пед. наук. : 13.00.05 / Богинская Юлия Валериевна – Ялта, 2012. – 483 с. – друк. 

вар. 

б/н 

37 

Малков Д. Ю. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання : дис. 

канд.. пед. наук : 13.00.05 / Малков Дмитро Юрійович – Київ,  2005. –  190 с. - елек. вар. 

б/н 

37 

Межирицький О. Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах 

сільської місцевості : дис. канд.. пед. наук : 13.00.05 / Межирицький Олександр Якович – 

Луганськ, 2003. – 198 с. -  елек. вар. 

б/н 

37 

Отрешко В. С. Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника 

правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри : дис. канд.. пед. наук : 

13.00.05 / Отрешко Володимир Сергійович – Луганськ, 2004. – елек. вар. 

б/н 

37 

Сердюк О. С.  Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу ( на 

прикладі школи мистецтв) : дис. канд.. пед. наук : 13.00.05 / Середюк Оксана Станіславівна 

– Умань ,2003. – 195 с. - елек. вар. 

б/н 

13.00.03 

37 

Литовченко С. В. Особливості навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних 

закладах : дис. канд.. пед. наук : 13.00.03 / Литовченко Світлана Віталіївна – Київ, 2006. – 

211 с. – елек. вар. 

б/н 

24.Соціальна педагогіка 

24 

Полякова О.М. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч .-

метод.посіб./ [Полякова О.М., Сбруєва А.А., Луценко О.А., та ін.]; за заг. ред. 

О.М.Полякової. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2013.-188с 

 

Даний посібник покликаний сприяти поповненню навчально-методичного забезпечення 

викладання навчального предмету «Методика викладання соціально-педагогічних 



дисциплін», що є нормативним структурним компонентом навчального плану для 

студентів соціально-педагогічного фаху за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».  

 

7.Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна(теорія) 

7 

Тимошенко Н.Є. Вступ до спеціальності : соціальна робота. Модуль 2 : навч. посіб./ 

Тимошенко Н.Є. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014.-264 с. 

 

У навчальному посібнику розкрито сутність і значення професійної діяльності соціального 

працівника, його функції,особистісно-професійні якості, подається професійний портрет 

фахівця, розкрито основні етапи професійного зростання та компетентні сні виміри 

майбутньої професії. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівця за напрямом 1301 «Соціальне забезпечення» та вимогам Державного галузевого 

стандарту освіти для спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». 

 

23.4Основи наукових досліджень 

23.4 

С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях 

неперервної професійної освіти : [ навч.-метод. посіб.]. – Луцьк, ВАТ «Волинська обласна 

друкарня», 2009.-460с.  

 

У наввчальног-методичному посібнику висвітлюються основні методи та методики 

проведення експериментальних педагогічних досліджень; критерії і показники оцінки 

ефективності їх результатів. 

 

 


