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У посібнику розкрито предмет та 

структуру географії культури, її місце в 

системі наук. Географія культури як 

наука є складовою частиною суспільної 

географії та однією із профільних 

дисциплін при підготовці фахівців 

географічної спрямованості. Для 

студентів географічних факультетів 

вищих закладів освіти та усіх, хто 

цікавиться геокультурною 

проблематикою.

Афоніна О. О. Географія культури : навчальний посібник / О. О. 

Афоніна. – Ніжин : Вид-во ПП Лисенко М. М., 2018. – 336с.



У навчально-методичному посібнику 

подано сучасні інноваційні стратегії, 

форми й методи організації освітнього 

процесу в початковій школі, спрямовані 

на реалізацію Концепції Нової 

української школи. Адресований 

вчителям, методистам, педагогам-

практикам, студентам педагогічних 

спеціальностей.

Інноваційний педагогічний інструментарій : навч.- метод. 

посібник  / уклад. Н. В. Білоусова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2019. – 295 с.



У посібнику розкрито психолого-

педагогічні основи трудового виховання в 

системі всебічного гармонійного 

розвитку особистості учня молодшого 

шкільного віку та зміст технологічної 

галузі в початковій школі. Посібник 

створений на допомогу студентам 

спеціальності «Початкова освіта» та 

вчителям початкової школи.

Шевчук М. О. Технології в початкових класах загальноосвітньої 

школи : навчальний посібник / М. О. Шевчук. – Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя, 2019. – 319с.



У навчальному посібнику 

викладено теоретичні, практичні 

та нормативні аспекти правових 

основ соціальної роботи. 

Адресований студентам, 

викладачам, фахівцям соціальної 

роботи.

Лісовець О. В. Правові основи соціальної роботи: навчальний 

посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / О. В. 

Лісовець.  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 193 с.



У посібнику відображений сучасний 

стан психологічного дослідження 

соціального конструювання гендеру, а 

також історія вивчення проблеми 

гендеру у психології. Посібник 

адресований магістрантам-

політологам, які спеціалізуються на 

гендерних дослідженнях, викладачам 

психології.

Щотка О. П. Гендерна психологія : навч. посібник / О. В. Щотка. 

– Ніжин :  Вид-во ПП Лисенко М. М., 2019. – 359с.



Автором викладено власне бачення 

проблем правової статистики, методи 

збору, обробки та аналізу статистичної 

інформації. У доступній формі наведено 

приклади практичного використання 

цих методів. Розрахований на 

студентів, викладачів та всіх, хто 

цікавиться проблемами правової 

статистики.

Ларченко М. О. Правова статистика : навч. посібник / М. О. 

Ларченко.  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 334 с.



У навчальному посібнику подано 

систему завдань із пунктуації, які 

можна використовувати як під час 

вивчення тем, так і для перевірки 

навчальних досягнень учнів з української 

мови. Для учнів, вчителів шкіл, ліцеїв, 

гімназій та студентів вищих 

навчальних закладів.

Шевченко С. П. Пунктуаційний тренажер : навчальний посібник 

/ С. П.     Шевченко, Т. А. Бронзенко. - Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2019. – 277 с.



Посібник містить добірку фактів з 

гендерних стосунків в історії України, 

ряд уривків з наукових статей, які 

стали хрестоматійними, перелік джерел 

та літератури для поглибленого 

самостійного опрацювання. Видання 

може бути корисним для студентів 

галузі гуманітарних, соціальних та 

поведінкових наук.

Кириленко С. О. Гендерні історичні студії: світовий та 

вітчизняний досвід : навч.- метод. посібник / С. О. Кириленко, Є. 

М. Луняк. - Ніжин :  Вид-во ПП Лисенко М. М., 2019. – 200 с.



До книги увійшли праці науковців 

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, Ніжинського 

краєзнавчого музею імені І. Г. 

Спаського, присвячені історії Ніжина та 

Ніжинського козацького полку доби 

Гетьманщини XVII – XVIII ст. 

Розраховане видання на істориків, 

краєзнавців студентів, вчителів та 

широкий читацький загал.

Нариси історії Ніжина козацької доби : Збірник публікацій та 

матеріалів / відп. ред. та упоряд. О. С. Морозов. - Ніжин :  Вид-

во ПП Лисенко М. М., 2019. – 336 с.: іл.



Ця книга – про революційні події в 

провінційному місті 1917 – 1921 рр., коли 

докорінно змінилося життя всієї України. 

Зміни виявились настільки глибокими та 

всеохоплюючими, що сховатись від них було 

практично неможливо. Накрила хвиля і 

наше місто, закрутивши у бурхливих 

водоворотах історії долі людей, родин, цілих 

спільнот. Коли хвиля зійшла, місто 

змінилось до невпізнання. Видання буде 

цікавим краєзнавцям, історикам та 

широкому загалу читачів.

Потапенко М. Ніжин в добу Української революції 1917 – 1921 / 

М. Потапенко, В. Прудько, В. Ємельянов. - Ніжин :  Вид-во ПП 

Лисенко М. М., 2019. - 104 с.: іл.



Викладачі нашого університету 

займаються не лише науковою 

діяльністю, а й творчістю, прикладом 

цього є книга Леоніда Кнорозка –

сучасного поета, прозаїка, де зібрані 

поетичні та прозові твори автора. Для 

широкого кола читачів.

Кнорозок Л.М. Зібрання творів. Т. 1: Поезія і проза/ Л. М. 

Кнорозок. - Ніжин : Вид-во ПП Лисенко М. М., 2019. – 336 с.: іл.




