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Антикорупційна політика та запобігання корупції 

в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. 

Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. 

Кравченко. - К. : Ліра-К, 2016. - 192 с.  

 

У навч. посібнику розкрито теоретичні засади 

антикорупційної політики та запобігання корупції в 

публічному управлінні. Системно викладено 

корупціогенні чинники в сучасному суспільстві та 

публічному управлінні. Дано комплекне уявлення 

про принципи, стратегічні підходи, напрями і шляхи 

здійснення антикорупційної політики. Висвітлено 

наукові напрацювання, вітчизняний та зарубіжний 

досвід щодо побудови і функціонування механізмів 

запобігання корупції в публічному управлінні. 

Навч. посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, 

працівників органів державної  влади та органів місцевого самоврядування, інших 

фахівців, які виявляють інтерес до проблем антикорупційної політики та 

запобігання корупції в публічному управлінні. 

 
 

Антиквар: журнал об искусстве и 

коллекционировании. № 11-12 (99) : Тема 

номера: Украинская иудаика / Анна Шерман (гл. 

ред. журнала). - К., 2016. - 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. : науковий журнал / редкол..: С. 

Х. Литвин (гол. ред) та ін. - К. : НАКККіМ. - 

2016. - № 3. - 106 с. 

 

Публікації журналу присвячені актуальним 

питання бібліотекознавства, документознавства, 

соціальних комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вахонєва, Т. М. Авторское право і суміжні права 

: навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. 

– 564 с. 

 

Навч. посібник підготовлений у відповідності із 

обов'язковими вимогами державних освітніх 

стандартів вищої освіти та відповідає діючим на 

момент видання нормативним актам. У навч. 

посібнику   викладені загальнотеоретичні та 

практичні питання правового регулювання 

відносин авторського права та суміжних прав; 

інститутів авторського права і суміжних прав, а 

саме: дослідження  юридичної природи авторських 

та сумідних прав; аналіз основних юридичних 

ознак та особливості створення об'єктів авторського права і суміжних прав;  

можливі способи правової охорони та захисту авторських та суміжних прав за 

законодавством України. 

Навч. посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та 

інших факультетів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв : щокв. наук. журнал / 

редкол. В. Д. Шульгіна (голова) та ін. - К. : 

Міленіум, 2016-№ 3. - 112 с. 

 

В журналі висвітлюються актуальні питання 

культурології та мистецтвознавства. Видання 

розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання 

теоретичного і прикладного характеру. 

 

 

 

 

 

 
 

Геращенко, М. В. Українсько-російсько-

англійський словник-довідник основних 

бібліографічних термінів : для студ. за напрямом 

підготовки 6/7/8. "Документознавство та 

інформаційна діяльність" / М. В. Геращенко. - 2-

ге доп. вид. - К., 2015. - 65 с. 

 

Словник – довідник містить 228 найменувань 

основних бібліографічних термінів, традиційних і 

новітніх, поданих українською, російською та 

англійською мовами з їхнім тлумаченням. 

Видання збагачую теоретичний розділ вітчизняного 

бібліографознавства. Словник – довідник 

адресується викладачам вищих навчальних закладів, 

які викладають бібліографознавчі дисципліни, 

студентам та аспірантам, що вивчають та досліджують теми цих курсів, а також 

широкому бібліотечно-бібліографічному загалу країни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : 

навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : 

Ліра-К, 2016. – 340 с. 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До 

кожного розділу з них входить три, чотири теми. 

Кожний розділ передбачає работу в аудиторії та поза 

нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні 

заняття, самостійну роботу до кожної теми на 

закріплення вивченого матеріалу. До навч. 

посібника увійшли теми для рефератів і 

контрольних робіт, запитання до підсумкового 

контролю знань та термінологічний словник. 

Навч. посібник призначений для студ. вищих навч. закладів, слухачів ін-тів 

підвищення  кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних 

установ. 

 

Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання 

у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-

ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2016. - 456 с. 

 

Зміст навчального посібника відповідає навчальній 

програмі дисципліни "Педагогіка і методика 

навчання у вищій школі" і спрямований на 

забезпечення модернізації навчально-методичної 

підготовки студентів в навчальних закладах різного 

рівня акредитації. 

Посібник буде корисний студентам, магістрам, 

аспірантам та викладачам вищих навчальних 

закладів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Зоряна, Антоніна Михайлівна. Документний потік перекладів українською 

та з української мови як відображення процесів міжкультурної комунікації 

(1991-2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій: спец. 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Антоніна 

Михайлівна Зоряна ; НАН України. НБ України ім. В. І. Вернадського. - К., 

2016. - 20 с. 

 
 

Комлікова, Анастасія Вікторівна. Українська рок-опера: традиції та аспекти 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: 

спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Анастасія Вікторівна Комлікова ; Мін-

во культури України. НМА України ім. П. І. Чайковського. - К., 2016. - 16 с. 

 

 
 

Комп'ютерні технології у дизайні [Текст] : метод. реком. до практ. занять для 

студ. магістерського рівня підготовки за спец. 022 "Дизайн" / уклад. А. О. 

Петрушевський. – К. : НАКККіМ, 2016. – 32 с. 

 

 
 

Культура і сучасність : альманах. / редкол.: Д. В. 

Вєдєнєєв (гол.ред.) та ін.. - К. : Міленіум, 2016-№ 1. - 

168 c. 

 

В альманасі висвітлюються актуальні питання 

культурології та мистецтвознавства, опосередковані 

динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних 

трансформацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Луга, Я. Г. Музичні твори в перекладі для 

учнівських камерних ансамблів. [Ноти] [Ноти] : 

метод. реком. і нотний матеріал для муз. шкіл та 

шкіл естетичного виховання / Я. Г. Луга, 

Р. О. Костін. – К. : НАКККіМ, 2016. – 104 с. 

Методичні рекомендації і нотний матеріал для 

музичних шкіл та шкіл естетичного виховання. 

 

 

 

 

 
 

Медіапсихологія: на перетині інформаційного та 

освітнього просторів : колективна моногр. / за 

наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Черепанової. - 

К. : Міленіум, 2014. - 348 с. 

У монографії представлено результати науково-

дослідної роботи «Соціально- психолопчні аспекти 

взаємодії інформаційного та освітнього просторів 

України», що виконувалася лабораторією психології 

масової комунікації та медіаосвіти протягом 2009-

2013 років. Медіапсихологію розглянуто як нову 

галузь, що інтегрує напрацювання психології та 

наук із соціальних комунікацій і виступає 

концептуальною основою медіаосвіти. Головну 

увагу приділено найбільш дискусійним проблемам взаємодії медіа та освіти: 

візуальному догмату сучасних медіапрактик, проблемам медіанасильства і 

медіазалежності. На основі емпіричних досліджень виокремлено три прикладні 

напрями медіапсихології: вікову, педагогічну та сімейну. Виявлено особливості 

соціалізації дитини під впливом сучасних медіа, запропоновано вікову 

періодизацію медіаризиків, індивідуально-психологічну типологію медіапрактик 

старшокласників. Педагогічну медіапсихологію покладено в основу шкільної та 

позашкільної моделей медіаосвіти, узагальнених принципів формування 

медіакультури учнів та педагогів. У медіапсихологічних дослідженнях розглянуто 

різноманітні чинники взаємодії сім’ї з медіапростором, зокрема такі як образ сім’ї 

в українських теленовинах і вплив популярних телесеріалів. Запропоновано 

модель сімейної медіаосвіти.  

 



 
 

Методика викладання сольного співу [Текст] : 

конспект лекцій / розробник: В. І. Левко. – К. : 

НАКККіМ, 2016. – 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мудроха, Валентина Олександрівна. Науково-методична діяльність 

Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: 

історико-функціональний аспект та інноваційні особливості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.03 

"Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Валентина 

Олександрівна Мудроха ; НАН України. НБ України ім. В. І. Вернадського. - 

К., 2016. - 20 с. 

 
 

Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / 

І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. 

Кравченко. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с. 

 

У навч. посібнику дано комплексне уявлення про 

політику в публічному управлінні, вмкладено її 

розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, 

підходи, методологічний інструментарій і механізми 

формування, впровадження та оцінювання політики 

в публічному управлінні. Висвітлено сучасну 

методологію інформ.-аналітичної діяльності для 

політики в публічному управлінні. 

Навч. посібник розрахований на слухачів, студентів, 

науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем політики в 

публічному управлінні. 

 



 
 

Прищенко, С. Дизайн і реклама : ілюстрований 

словник (основні терміни та поняття) / С. 

Прищенко, Є. Антонович. - К. : НАКККіМ, 2017. 

- 163 с. : іл. 

 

Словник містить визначення основних термінів і 

понять у сфері художньо-проектної культури, які 

супроводжуються ілюстративним матеріалом. 

Термінологічний склад суттєво розширено 

тлумаченнямми можливостей кольору та 

семіотичних трансформацій візуальної мови 

дизайну і рекламних комунікацій, низькою понять із 

суміжних галузей: етнокультурознавства, 

психології, екології, маркетингу, рекламної індустрії, поліграфічних і 

комп'ютерних технологій. Наукове видання призначене для студентів, викладачів, 

аспірантів, учнів художніх шкіл і слухачів підвищення кваліфікації, художників, 

дизайнерів, культурологів і мистецтвознавців, менеджерів рекламної та 

соціокультурних сфер 

 
 

Пушкар, В. В. Озеленення інтер'єрів і зимові 

сади : підручник / В. В. Пушкар. - К. : 

НАКККіМ, 2016. - 460 с : іл. 

 

У підручнику викладено основи озеленення 

інтер'єрів. Особливе місце відведено ролі рослин у 

формуванні комфортного мікросередовища різних 

за функціональним призначенням приміщень, 

умовам існуванн рослин у приміщеннях 

(освітленню, температурі, вологості тощо), 

характеристики біоекологічних і декоративних 

властивостей основних декоративних рослин, їх 

використанню при створенні флора- й 

фітокомпозицій. Розглянуто прийоми озеленення інтер'єрів і проектуванню 

зимивих садів. Значну увагу приділено агротехніці догляду за рослинами. 

Підручник призначений для студентів спеціальності 022 "Дизайн", викладачів, а 

також може бути цікавим для всіх, хто цікавиться озелененням інтер'єрів і 

зимовими садами. 

 
 



 
 

Труди Київської духовної академії. № 24. - укр., 

рос. мови. - К. : Вид. відділ Укр. Православної 

Церкви, 2016. - 346 с. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федоренко, В. Л. Конституційне право України : 

підручник / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2016. - 

616 с. 

 

У підручнику висвітлено основні положення навч. 

дисципліни "Конституційне право України", а саме 

питання теорії конституціоналізму та 

конституційного права, основ конституційного ладу, 

конституційно-правового статусу людини, форм 

безпосереднього народовладдя, конституційних 

основ організації і здійснення державної влади та 

місцевого самоврядування, адміністративно-

теріторіального устрою України і правової охорони 

Основного Закону. 

Для студентів, магістрів і аспірантів вищих навч. закладів юридичного профілю, 

всіх, хто цікавиться проблемами конституціоналізму, Конституції України, 

конституційного права та конституційних реформ.   

 
 

 

 

 

 



 
 

Художники Вінниччини: до 40-ліття 

Вінницької обласної організації 

Національної спілки художників 

України : альбом / упоряд. О. О. 

Назаренко. - Вінниця : ТОВ 

"Консоль", 2015. - 264 с. 

 

Видання адресовано краєзнавцям, 

мистецтвознавцям, художникам, 

колекціонерам, музейним та архівним 

дослідникам і всім небайдужим до образотворчого мистецтва. 

 
 

Шевченко, Н. О. Індустрія туризму. 

Спелеологічний туризм. : навч. посіб. / Н. О. 

Шевченко. - К. : НАКККіМ, 2016. - 284 с. : 

кольорові іл.  

 

У посібнику здійснено сегментування 

спелеологічної рекреаційної діяльності, визначено 

види спелеологічних об'єктів, що становлять 

екскурсійну цінність при організації туристичних 

маршрутів; детально розкрито пізнавальний 

потенціал природних і штучних порожнин у різних 

регіонах світу та можливості їх використання в 

реакреаційній діяльності. Висвітлено проблеми експлуатації спелеоресурсів та 

акцентовано увагу на необхідності розробити механізми раціонального 

використання підземних порожнин. 

Посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, фахівців у галузі 

туризму й організації культурно-дозвіллєвої  діяльності. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Шубенкова, Татиана. Мысли вслух: рапсодия 

открытой души = Думки вголос: рапсодія 

відкритої душі : избранные стихотворения = 

вибрані поезії / Т. Шубенкова. - рос., укр. мовами. 

- Кам'янець-Подільський. : ТОВ "Рута", 2016. - 

224 с. : ил. 

 

Збірка поезій на різну тематику, в яких Татіана 

Шубенкова щиро ділиться своїми роздумами, 

почуттями, емоціями, іноді створює живі побутові 

сценки і образи, занурюючи читача в дивовижний 

світ думок у віршованій формі. 

 

Яворський, Деніс Юрійович. Етюд у жанровій системі романтичної 

фортепіанної мініатюри (на прикладі опусів Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. 

Листа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: спец. 

17.00.03 "Музичне мистецтво" / Деніс Юрійович Яворський ; Мін-во 

культури України. НМА України ім. П. І. Чайковського. - К., 2016. - 18 с. 

 


