
Вікова фізіологія

Підручник
за ред. П.Д. Плахтія. — Львів : Видавництво
«Новий Світ-2000», 2019. — 340 с.
Підручник з вікової фізіології побудований
відповідно до навчальних програм вищої
педагогічної школи для студентів закладів освіти.
Особлива увага в посібнику приділяється віковим
особливостям функціонування окремих систем
організму в різні періоди oнтогeнeзy, питанням
раціонального харчування, оздоровлення
школярів засобами фізичної культури,
загартуванням тощо. Матеріал підручника може
бути корисний вчителям біології, основами
здоров'я, ОБЖД і фізичної культури, учням
ліцеїв, коледжів з поглибленим вивченням
біології, організаторам та учням шкіл сприяння
здоров'ю, керівникам гуртків здоров'я.

Основи медичних знань та долікарської
допомоги.

Підручник
Я.І.Федонюк, В.С. Грушко, Л.Я. Федонюк, А.М.
Пришпяк, М.В. Ющак; за ред. В.С. Грушка.
Видавництво «Новий Світ-2000», 2019. — 590 с.
У підручнику викладені основні дані про будову
організму у функціональному та
прикладному аспектах (Частина 1 «Анатомо-
фізіологічна будова організму людини»), детально
описані основні прикладні положення щодо
комплексу невідкладних заходів, які
формуватимуть базові знання про першу
домедичну допомогу та її обсяги, вміння проводи
організаційні заходи по врятуванню життя
людини, забезпечувати життєдіяльність організму
при різних патологічних станах, вміло діяти та
рятувати життя людини при різних обставинах
(Частина 2 «Основи першої домедичної та
медичної допомоги»),
іншими особами, що вивчають методи надання
само - і взаємодопомоги.



Соціальна робота

Навчальний енциклопедичний словник-
довідник
За науковою ред. проф. B.М.Пiчi. Вид. 3
перероблене та доповнене.
Видавництво «Новий Світ-2000», 2019.- 618 c.
Матеріали, зібрані у виданні та є результатом
еволюційного процесу, що включає у себе творче
осмислення вже існуючих в Україні напрацювань
у сфері соціальної роботи і соціальної освіти,
адаптацію зарубіжного досвіду.

Педагогіка: модульний курс

І. П. Аненкова, М. А. Бакдан, О. А. Горчакова, В.
М. РуссалНавчальний посібник
Видавництво: «Новий Світ-2000», 2019.
Навчальний посібник побудована за кредитно-
модульною системою, з урахуванням сучасних вимог
педагогічної науки і практики. Теоретичний матеріал
структурований у вигляді лекцій-презентацій і
складається з п'яти модулів, що становлять логічно
завершені частин теоретичного матеріалу з
навчальної дисципліни «Педагогіка».

Організація діяльності психологічних служб

Л.М.Легка, Л.Г. Семенча,
Видавництво «Новий Світ-2000», 2019.
У навчальному посібнику викладено загальні положення
організації психологічної служби в системі збройних сип
України, медичних установах, органах внутрішніх справ,
пенітенціарній і освітянській системах Складається
посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета,
завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби
різних напрямків. У другій - додаткові матеріали
(положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові
інструкції та ін.



Перша медична допомога

І. М. Григyс, М. Я. Романишин.
Видавництво «Новий Світ-2000», 2019.
Підручник розроблений згідно затвердженої
програми викладання дисципліни «Перша
медична допомога» в обсязі годин, що
передбачені програмою. Підготовлений
підручник покликаний допомогти освоїти основи
діагностики та надання першої невідкладної
допомоги у разі наявності різних захворювань і
загрозливих для життя станів. У ньому
систематизовано викладення навчальної
дисципліни, теоретичний і практичний матеріал
та рекомендовану літературу. Рекомендований
для вищих навчальних закладів і розрахований на
студентів спеціальних навчальних відділень,
викладачів та практичних працівників напряму
фізичне виховання, спорт і здоров'я людини.

Цветкова Л. Б.

Загальна хімія для майбутніх студентів-
медиків: теорія і задачі
Навч. посібник. - Львів: «Новий Світ-2000», 2019.
Теоретичний і практичний матеріал цієї книги
побудований на основні положення курсу хімії
середньої школи, передумовлені типовою
програмою на базі основної школи для вступників
до вишів України. Книга допоможе оволодіти
основами загальної та неорганічної хімії,
зрозуміти закономірності хімічних процесів,
глибше засвоїти хімічні терміни та поняття,
виробити у себе хімічне мислення, уміння
самостійно розв'язувати типові задачі з
неорганічної хімії. Розкрите хімічний зв'язок,
класифікація та умови протікання хімічних
реакцій, механізм утворення та властивості
розчинів, основні знання класів неорганічних
сполук; які полегшать засвоєння майбутнім
студентам-медикам програмний матеріал з курсу
«Медична хімія»



Олександр Колянчук

«За нашу і вашу свободу. Учасники
українських визвольних змагань 1917-1921
рр.: Місця пам’яті в Польщі» Довідник , за ред.
Степана Залотаря. — Дрого6ич: Вид-во «Коло», 2018.
— 288 с.
У поданому довіднику викладена іну6ормація щодо
персоналій, життєдіяльності та місць спочинку учасників
українських визвольних змагань 1917-1921 рр. на території
сучасної Польщі. Інформація розподілена територіально -
за Воєводствами, повітами, містами, селищами та
місцевостями. Покажчик населених пунктів вміщує в себе
більше 270 найменувань. Книга розрахована на істориків,
Викладачі8, студенті8, а також всіх, хто цікавиться
військовою історією та історією українських визвольних
змагань.

Микола Тимошик. "Основи редагування"
Підручник. К.: Наша культура і наука, 2019. 560 с. Предм. пок.,
резюме англ., польськ мовами (Серія «Бібліотека видавця,
редактора, автора»; т. 5).

Автор логічно і вмотивовано накладає кращі
традиції західної школи редагування на українську
національну традицію.

За кожною темою подаються конкретні приклади і
рекомендації, обумовлені практикою реальної
журналістики та видавничої справи. Виклад матеріалу та
верстка базуються на зразках навчальних видань, які
усталилися в Західній Європі та Америці.

Для студентів університетів, які навчаються за
спеціальностями «Журналістика», «Філологія». Може бути
корисним усім, хто працює з текстами.


