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Нові надходження наукової та навчальної літератури 

Наукова бібліотека ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка” знову поповнилася новими надходженнями 
наукової та навчальної літератури . 

З педагогіки та психології: Бондар В. І., Золотоверх В. В. „Історія 
олігофренопедагогіки”, Зейгарник Б. В. „Патопсихология”, Орбан-
Лембрик Л. Є. „Психологія управління”, „Основи спеціальної дидактики” 
за ред. І. Є. Єременка, Семиченко В. „Психологія та педагогіка 
сімейного спілкування”, Скребець В. О. „Основи психодіагностики” та 
ін. 

З логопедії: „Логопедия” под. ред. М. К. Шеремет , Филичева Т. Б. 
„Основы логопеди”, „Основы теории и практики логопедии” под. ред. 
Р. Е. Левиновой, Правдина О. В. „Логопедия” та ін. 

Серед книг є література з мовознавства для філологічних факультетів: 
Брицин М. А. „Современный русский язык”, Мацько Л. І. „Стилістика 
української мови”, Огієнко І. І. „Історія української літературної мови”, 
Семчинський С. „Загальне мовознавство”, Плющ І. П. „Історія 
української літературної мови” та ін. 

З літературознавства: „Історія української літератури ХІХ століття” у 3-
х томах за ред. М. Т. Яценка, Дем'янівська Л., Конончук М., Погребник 
В., Погрібний А. Хропко П. „Історія української літератури ХІХ століття 
(40-60, 70-90 роки)”, Шаповалова І. С. та ін. „Історія зарубіжної 
літератури”, „ История зарубежной литературы ХІХ века” в 2 т. под. 
ред. Н. П. Михальской, Підлісна Г. Н. „Антична література” та ін. 

До складу фонду ввійшли книги з журналістики: Бойд Є. „Ефірна 
журналістика”, Владимирська Г. О. „Реклама”, Жадько В. О. „Основи 
журналістики”, Кібл Р. „Журналістська етика”, Партико 3. В. „Загальне 
редагування”, Петрова Н. „Медіа право”, „Путівник ретельного 
журналіста”, „Словник журналіста”, Тимошик М. С. „Історія видавничої 
справи” та ін. 

Методики викладання мов: Коваль А. П. „Методика преподавания 
русского языка”, Львов М. Р. „Методика обучения русскому языку в 
начальных классах”, „Методика викладання української мови в 
середній школі” за ред. Дорошенка С. І., „Методика навчання рідної 
мови” та ін. 

Наукова бібліотека ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”висловлює щиру подяку бібліотеці 



Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 
за допомогу у відновленні книжкового фонду. 

 


