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Нові надходження до наукової бібліотеки 

Пропонуємо Вашій увазі нещодавні надходження до наукової 
бібліотеки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. 

Свою працю «Управління навчальним закладом» (Харків, 2016 р. вид.) 
представив завідувач кафедри державної служби, адміністрування та 
управліннянашого університету, доктор педагогічних наук, професор 
Євген Миколайович Хриков. У навчальному посібнику (у двох 
частинах) розкриваються сутність, зміст, форми і методи управління 
навчальними закладами різного типу: дитячими садками, 
загальноосвітніми школами, професійно-технічними училищами та 
вищими навчальними закладами. Посібник написано із урахуванням 
сучасних досягнень зарубіжної і вітчизняної управлінської теорії та 
практики. 

Також Євген Миколайовичтакож передав до фонду бібліотеки книги з 
педагогіки: Бабич В. І. «Професійна підготовка майбутніх учителів до 
виховання соціально здорових підлітків: теорія і практика» (Луганськ, 
2015 р. вид.); Чайковський М. Є. «Соціально-педагогічна робота з 
молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому 
просторі» (Хмельницький інститут соціальних технологій, 2015р. вид.); 
Ставицькнй О. М. «Теоретичні та методичні засади професійного 
виховання майбутніх офщерів-прикордонників» (видавництво 
НАДПСУ, 2014 рік); Чернецька Ю. І. «Соціально-педагогічна робота з 
ресоціалізації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів» 
(ФОП Панов А. М., 2015 р. вид.). 

Дякуємо вчителям Шумського району, Тернопільської області за 
літературознавчо-методичний збірник «Шумщина. Земля Уласа 
Самчука» (Тернопіль: Джура, 2007 р. вид.). Збірник містить в собі 
методичні розробки уроків української літератури за програмою 
загальноосвітніх навчальних закладів, присвячених вивченню 
творчості Уласа Самчука. Збірка містить матеріали з біографії 
визначного українського прозаїка та художні твори, присвячені його 
життю та творчості. 

До фонду бібліотеки надійшли такожвидання Міжнародного 
благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої 
політики» «Академічна чесність як основа сталого розвитку 
університету» за заг. ред. Т.В.Фінікова, А. Є. Артюхова (2016р. вид.); 
посібник «Закладинки» з протидії мові ненависті через освіту з прав 
людини (2016 р. вид.); науково-методичний посібник для студентів 



спеціальності «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» 
С. Я. Харченко, О. І. Рассказова, Ю. І. Чернецька «Соціально-
педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних в умовах 
реабілітаційних центрів (Харків, 2015 р. вид.). 

  

  

Усі ці книги стануть у нагоді викладачам, студентам та учителям. 

 


