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До уваги читачів! 
 

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам 
чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього 
видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження 
літератури до нашої бібліотеки за січень – лютий 2012 року.  

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які 
вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, 
так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У 
даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно 
з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правки складання. 
Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документу 
в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 
подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще 
зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 
принципом: «Природничі, сільськогосподарські  та медичні науки», «Фізико-
математичні та хімічні науки», «Технічні науки та комп’ютерні технології», 
«Поліграфія та видавнича справа», «Соціально-політичні та історичні науки», 
«Економічні науки», «Юридичні науки», «Документознавство та 
наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Журналістика», 
«Бібліотечна справа», «Філологічні науки», «Філософські науки та 
релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики та довідкові видання». З інших 
наукових галузей видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. У 
структурних частинах збірника документи подано в алфавітному порядку. 
Всю інформацію скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-
бібліографічної класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 
до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 
неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 
бюлетеня. 

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які 
останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити 
кафедрам та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). У 
цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 
враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 
університету. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

 кандидат історичних наук, доцент 
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Перелік умовних позначень 
А2  –  абонемент філологічної літератури 

А3  –  абонемент фізико-математичної літератури 

АХ –  абонемент художньої літератури 

ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ 

ЦА –  центральний абонемент 

ЧЗ№1 – читальний зал природничих та фізико-математичних наук 

ЧЗ№2 – читальний зал філологічних наук 

ЧЗ№3 – читальний зал суспільних наук 

ЧЗ№4 – читальний зал економічних наук 

ЧЗ№6 – читальний зал психолого-педагогічних наук 

 
 
 



 

 
  
1.  28.691.

82 
А 39 
 

Акимов И. А.  
Тетранихоидные клещи – вредители зеленых насаждений 
мегаполиса : [монография] / И. А. Акимов, О. В. Жовнерчук ; 
отв. ред. В. И. Монченко ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. 
И. И. Шмальгаузена. – К. : Велес, 2010. – 136 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В книге дана характеристика особенностей видовых 
комплексов клещей в различных типах городских насаждений, 
отражающая экологические требования этих вредителей. Прослежена 
сезонная динамика численности наиболее массового вида изучаемых 
вредителей – липового клеща. В целом изучены закономерности 
формирования видовых комплексов тетранихоидных клещей зеленых 
насаждений урбанизированных территорий; дан прогноз изменений 
состояния насаждений и др. 
 

2.  53.57 
А 46 
 

Александров А. А.  
Интегративная психотерапия / А. А. Александров. – М. ; С. Пб. 
; Нижний Новгород : Питер, 2009. – 348 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В пособии представлены наиболее важные вопросы 
интегративной психотерапии, ставшей "духом времени" для 
психотерапевтической практики XXI века. Изложены предпосылки 
интегративного движения, особенности классического психоанализа, 
патогенетической, когнитивно-поведенческой психотерапии, гештальт-
терапии и т. д. Отдельная глава посвящена групповой терапии. 
 

3.  51.2р30
я73-1кр 
Б 81 
 

Бондаренко О. М.  
Діагностичні завдання до семінарських занять з дисципліни 
БЖД (безпека життєдіяльності, основи охорони праці ): навч.-
метод. посіб. для студ. денної форми навч. / О. М. Бондаренко ; 
рец. : В. П. Коцюруба, Н. В. Сисоєнко ; МОН України, ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т фіз. культури, спорту і 
здоров'я [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 
68 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Посібник відповідає програмам та концепції навчальних 
дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Основи охорони праці", 
затверджених Міністерством освіти і науки України. 
 

4.  28.581.
7в6 

Булах П. Е.  
Теория и методы прогнозирования в интродукции растений / 



Б 90 
 

П. Е. Буллах ; НАН Украины, Нац. ботанический сад им. Н. Н. 
Гришко. – К. : Наукова думка, 2010. – 111 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В книге с позиций общей прогностики анализируются 
способы и методы определения перспектив дальнейшего развития 
объектов исследования, подчеркивается значение научного прогноза в 
интродукции растений, предлагается система классификации методов 
прогнозирования. Детально излагаются существующие в интродукции 
растений традиционные и нетрадиционные методы прогнозирования их 
адаптационной способности.  
 

5.  28 
В 53 
 

Вісник Прикарпатського національного університету ім. 
Василя Стефаника : [зб. наук. ст.] : Серія Біологія. Вип. 10 / 
М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. 
Стефаника ; редкол. : В. І. Парпан (голов. ред.) [та ін.]. – Івано-
Франків. : Гостинець, 2008. – 125 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У віснику висвітлюються результати наукових досліджень 
з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії 
(біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин, екології 
(біологічні науки), агрохімії. 
 

6.  26.324с
51 
Г 35 
 

Геоінформаційні технології в надрокористуванні (на 
прикладі ГІС K-MINE) : [монографія] / Держ. комісія 
України по запасах корисних копалин, Науково-вироб. п-во 
"Кривбасакадемінвест" ; за ред. : Г. І. Рудька, М. В. Назаренка. 
– К. : Академпрес, 2011. – 336 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Розглянуто сучасні аспекти використання 
геоінформаційних технологій, схарактеризовано можливості 
програмних продуктів різних рівнів: спеціалізованих бюджетних 
програмних продуктів, комерційних програм загального призначення, 
інтегрованих систем і комплексів, призначених для різних за масштабом 
комерційних структур. Висвітлено теоретичні питання, що 
стосуються методів оцінки ресурсів надр та їх результатів.  
 

7.  26.821
я73-1 
Д 13 
 

Давиденко В. А.  
Ландшафтна екологія : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. 
навч. закл. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. 
– К. : Лібра, 2007. – 256 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (3), ЦА (7) 
Анотація: Навчальний посібник вперше на сучасному науковому рівні 
характеризує екологічні особливості кожного з типів ландшафту 
(водний, промисловий, сільськогосподарський, рекреаційний та ін.), які 
необхідно знати і враховувати для виконання екологічного моніторингу і 
менеджменту. Матеріал викладено з обгрунтуванням засадових 
положень ландшафтної екології та з використанням результатів 
досліджень провідних вчених. 



 
8.  28.693.

35 
Д 29 
 

Делани С.  
Руководство по методологии мониторинга водоплавающих 
птиц: общие подходы к организации и проведению учетов = 
Guidance on waterbird monitoring methodology : Field Protocol 
for waterbird counting / С. Делани. – S. l., 2011. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Данная публикация нацелена на улучшения методических 
основ мониторинга зимующих и мигрирующих водно-болотных птиц в 
прибрежной зоне Черного моря в Грузии, Турции и Украине. 
 

9.  28.691.1 
Д 58 
 

Довгаль И. В.  
Эти непростые простейшие / И. В. Довгаль. – Х. : Основа, 
2009. – 94 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В книге в популярной форме рассказывается об истории 
открытия простейших, разнообразии протистов, их роли в природе и 
значении для человека. Особое внимание уделено подробностям строения 
и образа жизни обыкновенной амебы, эвглены зеленой, инфузории-
туфельки, малярийного плазмодия и их многочисленных "родственников". 
Отдельные главы посвящены истории становления систематики 
простейших и современным проблемам их изучения.  
 

10.  20.1 
я73-1 
Д 81 
 

Дуднікова І. І.  
Моніторинг довкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : 
у 2 ч. Ч. 1 / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін ; Європейський ун-т. – 
К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2007. – 273 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (3), ЦА (7) 
Анотація: У посібнику узагальнено основні положення сучасної 
методології моніторингу навколишнього середовища та охорони 
довкілля. Зроблено комплексний аналіз сутності видів і рівнів 
моніторингу довкілля; викладено питання, позв'язані з глобальним, 
кліматичним, біологічним моніторингом і біоіндикацією. Розглянуто 
створення та функціонування державної системи моніторингу в Україні 
тощо. 
 

11.  20.1 
я73-1 
Д 81 
 

Дуднікова І. І.  
Моніторинг довкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : 
у 2 ч. Ч. 2 / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін ; Європейський ун-т. – 
К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2007. – 313 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (3), ЦА (7) 
Анотація: Посібник містить інформацію з багатьох проблем 
екологічного моніторингу. Зроблено комплексний аналіз сутності та 
організації проведення на державному рівні моніторингу різних 
компонентів довкілля. Подано методи й засоби автоматизованого 
контролю якості природного середовища, найновіші екологічні наукові 
нормативи та фактичні матеріали. 



 
12.  95.43 

Е 45 
 

Екологія. Біологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. / 
Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол. : М. 
І. Степаненко (голова), О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін. – 
Полтава : Вид-во ПДПУ, 2009. – 134 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У збірнику представлео результати наукових досліджень у 
галузі класичної екології, зокрема екологічних особливостей рослинного 
(на систематичному, ценотичному й ландшафтному рівнях) і 
тваринного світу. Розглядаються актуальні питання фітоіндикації, 
екологічні аспекти інтродукції. 
 

13.  28.693.
369.94 
Є 27 
 

Євтушевський М. Н.  
Плямистий олень (Cervus nippon hortulorum swinhoe, 1864) в 
Україні та за її межами : [метод. посіб.] / М. Н. Євтушевський ; 
Держ. ком. лісового госп-ва України, НАН України. – К. : Еко-
інформ, 2009. – 192 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга висвітлює біологічні особливості уссурійського 
плямистого оленя та основи його збереження і господарського 
використання. 
 

14.  52.817.
21 
З-17 
 

Заїка Л. А.  
Противірусні, протипухлинні та імуномоделюючі властивості 
лікувального препарату ізатізон : монографія / Л. А. Заїка, Л. 
А. Болсунова, А. І. Потопальський ; Ін-т молекулярної біології 
і генетики НАН України, Ін-т оздоровлення і відродження 
народів України. – К. : Колобіг, 2010. – 211 с. – Бібліогр. : с. 
192-211 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Монографію присвячено унікальному вітчизняному 
комплексному противірусному, протипухлинному препарату "Ізатізон", 
який має імуномодулюючу властивість. Кожна глава цієї книги 
конкретно і поступово розкриває нові дані про ізатізон – препарат 
нового покоління, який поєднує у собі противірусну активність та 
імунотропну дію, а також має протипухлинні властивості. 
 

15.  28.081.8 
З-17 
 

Заіменко Н. В.  
Наукові принципи структурно-функціонального 
конструювання штучних біогеоценозів у системі грунт-
рослина-грунт : [монографія] / Н. В. Заіменко ; відп. ред. А. П. 
Травлєєв ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. 
Гришка. – К. : Наукова думка, 2008. – 304 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Монографію присвячено розробці структурно-
функціональних основ конструювання штучних біогеоценозів і 
створенню замкнутого циклу в біологічних системах за рахунок 



використання вторинної сировини. Досліджено усі його компоненти: 
замінники грунту з керованими параметрами, добрива пролонгованної 
дії, біологічно активні сполуки і рослини різних екотипів. Детально 
проаналізовано фізико-хімічні, мікробіологічні, еколого-фізичні, біохімічні 
та біофізичні процеси формування штучної екосистеми тощо. 
 

16.  26.221 
З-17 
 

Зайцев Ю. П.  
Чорноморські береги України / Ю. П. Зайцев ; НАН України, 
Ін-т біології Півд. морів ім. О. О. Ковалевського, Одеський 
філіал. – К. : Академперіодика, 2008. – 242 с. :  ілюстр. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У книзі висвітлено геологічне минуле Чорного моря, фізико-
географічні та екологічні характеристики, приморські водно-болотні 
угіддя північної ділянки Чорного моря, її природні багатства. Велику 
увагу приділено проблемам екології та охорони Чорного моря. Наведено 
додаткову інформацію для туристів, рекомендації щодо проведення 
самостійних спостережень за станом екології прибережної зони 
Чорного моря. 
 

17.  28.081 
З-70 
 

Значення та перспективи стаціонарних досліджень для 
збереження біорізноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., 
присвяч. 50-річчю функціонування високогірного біологічного 
стаціонару "Пожижевська", Львів-Пожижевська, 23-27 верес. 
2008 р. / НАН України, Ін-т екології Карпат [та ін.] ; ред. : М. 
А. Голубець, Н. М. Сичак. – Л. : Простір-М, 2008. – 482 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
Анотація: Матеріали конференції, присвяченої 50 роковинам від часу 
заснування біологічного стаціонару в Карпатах, засвідчують, що його 
функціонування як наукової бази для продовження науково-дослідних 
робіт, передусім в аспектах охорони біорізноманітності, фонового 
моніторингу, з’ясування механізмів функціонування корінних і похідних 
екосистем, збереження унікальної середовищетворної ролі Карпатської 
гірської системи на Європейському континенті та проблем сталого 
розвитку, має загальнодержавне значення. 
 

18.  20.1 
я73-1 
К 49 
 

Клименко М. О.  
Екологія міських систем : підруч. для підгот. бакалаврів 
напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування" / М. О. 
Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-
плюс, 2010. – 294 с. : табл. 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №1 (3), ЦА (3) 
Анотація: Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної 
основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших 
міст та пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз 
техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з 
екології міських систем тощо. 
 



19.  20.1 
я73-5 
К 49 
 

Клименко М. О.  
Моніторинг довкілля: практикум : навч. посіб. для підгот. 
бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування" у вищ. навч. закл. / М. О. Клименко, Н. 
В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. – К. : КОНДОР, 2010. – 386 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (2), ЦА (8) 
Анотація: До змісту навчального посібника включено короткі 
теоретичні відомості, приклади розв'язування практичних задач, 
запитання для самоперевірки та контрольні тести, з основних понять 
метрології та методів вимірювання та аналізу параметрів довкілля. 
 

20.  28.63р30
я73-1 
К 70 
 

Корчинський О. В.  
Тестові завдання з біології індивідуального розвитку : (навч.-
метод. посіб.) / О. В. Корчинський ; відп. за вип. Т. Т. 
Дудинський ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський 
національний університет". – Ужгород : Говерла, 2008. – 168 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Навчально-методичний посібник тестових завдань з біології 
індивідуального розвитку підготовлений на основі багаторічного досвіду 
викладанна курсу на кафедрі зоології в рамках вимог навчальної програми 
вузу. Виконання тестових завдань вимагає глибокі знання гаметогенезу 
всіх етапів ембріогенезу, а також важливих періодів постнатального 
життя, зокрема метаморфозу, росту і регенерації.  
 

21.  54.181.1 
Л 64 
 

Літовка І. Г.  
Кісткова тканина в умовах дефіциту навантаження : 
монографія / І. Г. Літовка ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця. – К. : Інформаційно-аналітичне 
агентство, 2011. – 243 с. : ілюстр. – Бібліогр. : с. 207-239 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Монографію присвячено аналізу фізіологічних 
закономірностей розвитку кісткової тканини та її адаптивних 
можливостей за умови дефіциту навантаження. Проаналізовано 
публікації світової літератури за період з 1990 по 2010 рр. з проблеми 
перебудови кісткової тканини в умовах гіпокінезії, гіподинамії, реальної 
та модельованої мікрогравітації. Окреслено закономірності вікової 
перебудови кісткової тканини, досліджено механізми розвитку 
остеопенії, здійснено експериментальну перевірку різних режимів курсу 
сеансів інструментальної оротерапії.  
 

22.  28.693.
352 
Л 43 
 

Лелеки, люди і енергетика: вирішення проблеми / А. 
Бокотей, Н. Дзюбенко, В. Перчук ; Західноукр. орнітологічне 
т-во, Держ. природозн. музей НАН України. – Л. : [б. в.], 2011. 
– 30 с. : фото, рис. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 



Анотація: Мметодичний посібник підготовлений для працівників 
енергетичних служб, в якому містяться схеми штучних платформ під 
гнізда білого лелеки на опорах ЛЕП, інструкція з їхнього встановлення та 
наголошується важливість поєднання економічної та природоохоронної 
вигоди таких заходів.  

23.  20.1в631
я73-1 
М 74 
 

Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. 
Полєтаєва [та ін.] ; за ред. В. І. Лаврика. – К. : Академія, 2010. 
– 400 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (2), ЦА (8) 
Анотація: Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля поставив 
людство перед необхідністю збереження природних систем, запобігання 
їх руйнуванню. Одна з передумов цього – моделювання і прогнозування 
спричинених людською життєдіяльністю процесів у природі. 
Використання з цією метою розкритих у пропонованому підручнику 
математичних та імітаційних методів моделювання і прогнозування 
конкретизує розуміння усього, що відбувається і може відбутися у 
водних системах, атмосфері, грунтах, рослинному середовищі, наслідків 
людського втручання в них. 
 

24.  20.1 
(4Укр) 
Н 35 
 

Національна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Україні у 2007 році / М-во 
охорони навколишнього природного середовища України. – К. 
: [б. в.], [2007 ?]. – 302 с.: карти, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація:  Національна доповідь про стан навколишнього природного 
середовища України у 2007 році, носить комплексний і багатоаспектний 
характер і стосується практично всіх сторін охорони довкілля. 
 

25.  28.473.3 
П 32 
 

Підгорський В. С.  
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу : [монографія] / 
В. С. Підгорський, Г. О. Іутинська, Т. П. Пирог ; НАН України, 
Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – К. : 
Наукова думка, 2010. – 328 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії викладено фізіологічні основи регуляції та 
інтенсифікації технологій мікробного синтезу полісахаридів, поверхнево-
активних речовин, авермектинів, бактеріальних добрив. Описано основні 
шляхи регуляції культивування мікроорганізмів у біотехнологічних 
процесах: встановлення сукупності оптимальних зовнішніх факторів; 
внесення у середовище культивування продуцентів екзогенних 
попередників біосинтезу; використання суміші енергетично 
нерівноцінних та енергетично дефіцитних ростових субстратів тощо. 
 

26.  28.5 
я73-5 
П 27 

Перфільєва Л. П.  
Ботаніка. Лабораторні роботи :  навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Л. П. Перфільєва, М. В. Перфільєва. – К. : Центр 



 учбової літератури, 2008. – 208 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №1 (2), ЦА (1) 
Анотація: У навчальному посібнику доступно і на сучасному науковому 
рівні наведено відомості про систему рослинного світу. Цінним у роботі 
є те, що викладається необхідний теоретичний матеріал, дано розробки 
дванадцяти лабораторних занять за різними темами.  
 

27.  28.081 
П 78 
 

Проблемы экологии и охраны природы техногенного 
региона : межведомственный сб. науч. работ. Вып. 8 / М-во 
образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т ; отв. ред. 
С. В. Беспалова. – Донецк : ДонНУ, 2008. – 347 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Статті збірника охоплюють широке коло питань 
екологічної, флористичної, фауністичної, біофізичної і фізіологічної 
спрямованості. 
 

28.  54.10,30 
С 40 
 

Сіренко Ю. М.  
Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії / Ю. М. 
Сіренко. – К. : Здоров'я, 2009. – 240 с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У книзі розглянуто питання класифікації, клінічних проявів, 
діагностики, лікування та прогнозу артеріальної гіпертензії різного 
походження. Представлено сучасні основи моніторингу артеріального 
тиску. Наведено характеристику основних класів антигіпертензивних 
засобів та принципи їх комбінування. Подано характеристику 
ускладнених і неускладнених гіпертензивних кризів, клінічних проявів та 
ін. 
 

29.  28.082 
Т 38 
 

Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах : 
[монографія] / М. І. Кузьменко, Д. І. Гудков, С. І. Кірєєв [та ін.] 
; за ред. В. Д. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. – К. 
: Наукова думка, 2010. – 263 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії викладено результати багаторічних 
радіоекологічних досліджень водних екосистем Зони відчуження 
Чорнобильської АЕС, Дніпра, його приток і водосховищ. Вивчено 
динаміку вмісту, розподіл Sr,  Cs, Pu, Pu, Pu, Am та інших техногенних 
радіонуклідів у абіотичних і біотичних компонентах водних екосистем. 
Проаналізовано особливості формування внутрішньої і зовнішньої доз 
опромінення гідробіонтів, узагальнено інформацію щодо порушень у 
біосистемах різних рівнів організації тощо. 
 

30.  26.890 
(4ФРА) 
Ф 18 
 

Факти про Німеччину / ред. : Ж. Шаян, С. Гіле ; пер. В. 
Шелест. – Франкфурт-на-Майні : Зоцієтетс-Ферлаг, 2008. – 192 
с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Книга, що містить актуальну й достовірну інформацію про 



Німеччину. В одинадцяти розділах відомі автори розповідають про всі 
сфери сучасного життя в Німеччині, починаючи з політики й економіки 
та закінчуючи культурою. 
 

31.  28.072.
8я73-5 
Ф 33 
 

Федорова Г. В.  
Практикум з біогеохімії для екологів : навч. посіб. / Г. В. 
Федорова ; наук. ред. В. Ф. Зінченко. – К. : КНТ, 2007. – 288 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (2) 
Анотація: У навчальному посібнику представлено матеріали 
практичних і лабораторних робіт з курсу "Біогеохімія". Наведені роботи 
виконуються за доступними методиками досліджень різних об'єктів 
біосфери і компонентів навколишнього середовища. Розглянуто 
особливості впливу деяких полютантів різноманітної природи на 
навколишнє середовище, їх якісне і кількісне визначення. Наведена 
інформація про сучасні методи аналізу в біогеохімії. 
 

32.  22.5д 
(4Укр) 
Ч-75 
 

Чопик В. І.  
Професор університету св. Володимира Віллібальд Бессер та 
його учні – перші дослідники флори України : (до 225-річчя з 
дня народження) / В. І. Чопик, О. Галаган ; Кременецький обл. 
гуманітарно-пед. ін-т ім. Т. Шевченка. – Кременець : КОГПІ 
ім. Т. Шевченка, 2010. – 48 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (1), ЦА (1) 
Анотація: З нагоди 255-річчя з дня народження Віллібальда 
Готлібовича Бессера подано історичний нарис його життя та наукової 
творчості. Зроблено огляд наукової спадщини (нові таксономічні 
категорії, праці, каталоги, гербарій, бібліотека). Опрацьовані біографії 
його сина (Віктора Бессера) та відомих учнів. 
 

33.  20.1 
(4Укр) 
N 27 
 

National report on the state of environment in Ukraine in 2007 
= Національна доповідь про стан навколишнього природного 
середовища в Україні у 2007 році / Ministry of environmental 
protection of Ukraine. – К., [2007 ?]. – 244 с. : il. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця Національна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища України у 2007 році. 
 

 



 

 
 1.  22.36 

я73-2 
Б 26 
 

Барьяхтар В. Г.  
Молекулярная физика : курс лекций / В. Г. Барьяхтар, И. В. 
Барьяхтар ; Нац. Акад. наук Украины, Ин-т магнетизма НАН и 
МОН Украины. – К. : Наукова думка, 2011. – 332 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Курс лекций по молекулярнойфизике был прочитан В. 
Г. Барьяхтаром в Донецком национальном университете и 
Национальном техническом университете Украины "Киевский 
политехнический институт". Авторы стремились приблизить 
лекционный материал к тем достижениям, которые были получены при 
развитии новых областей техники: атомной энергетики, производства 
и использования полупроводниковых и магнитных материалов в 
компьютерах, аудио- и видеотехнике, исследовании атмосферы Земли с 
помощью спутников. 
 

2.  22.1 
я729 
З-41 
 

Збірник задач з математики : для вступників до вузів : пер. з 
рос. / В. К. Єгерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемський та ін. ; за 
ред. М. І. Сканаві. – К. : Онікс, 2005. – 608 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Нове видання збірника задач за редакцією М. І. Сканаві 
містить розширені теоретичні відомості довідкового характеру і 
приклади розв'язування задач з поясненнями застосованих методів. 
 

3.  22.3я2 
К 85 
 

Крижановський В. Г.  
Фізика : довід. школяра і студ. / В. Г. Крижановський ; пер. з 
рос. О. П. Черенкова. – Донецьк : БАО, 2007. – 416 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідник охоплює основні розділи фізики згідно зі шкільною 
програмою. На його сторінках можна знайти вичерпну довідкову 
інформацію з будь-якого питання. 
 

4.  22.365
в631 
Л 15 
 

Ладиков-Роев Ю. П.  
Математические модели сплошных сред : [монография] / Ю. 
П. Ладиков-Роев, О. К. Черемных ; ред. С. Е. Ноткина ; НАН 
Украины, Нац. космическое агенство Украины, Ин-т 
космических исслед. – К. : Наукова думка, 2010. – 552 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены математические модели, 
созданные для газов, жидкостей, плазмы, и их применение. Приведены 
примеры построения математических моделей для различных задач 
физики ближнего космоса. 
 

5.  22.3д Литвинко А. С.  



(4Укр) 
Л 64 
 

Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в 
Україні : [монографія] / А. С. Литвинко ; НАН України, Центр 
дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. 
Доброва. – К. : Академперіодика, 2009. – 304 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: У монографії висвітлено вплив праць академіка НАН 
України М. М. Боголюбова на розвиток статистичної фізики в Україні. 
Показано ідейний зв'язок досліджень М. М. Боголюбова в галузі 
нелінійних коливань, статистичної фізики, квантової теорії поля та 
теорії елементарних частинок. На основі численних інтерв'ю, взятих 
авторкою у колег та учнів М. М. Боголюбова, реконструйовано творчий 
портрет і процес формування наукової школи вченого.  
 

6.  22.37 
М 34 
 

Материалы для нанофотоники: формирование и свойства 
наночастиц и наноструктур : [монография] / А. Н. 
Грузинцев, Г. А. Емельченко, Ю. В. Ермолаева [и др.] ; НАН 
Украины, Ин-т сцинтиляционных материалов, НТК "Институт 
микрокристаллов". – Х. : Исма, 2010. – 400 с. : ил. – 
(Состояние и перспективы развития функциональных 
материалов для науки и техники) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Настоящая монография посвящена анализу актуальной 
проблемы создания функциональных материалов для нанофотоники на 
основе наночастиц и наноструктур с функциями фотонных кристаллов. 
В монографии представлены известные из литературы и полученные 
авторами оригинальные результаты исследований методов получения, 
состава, структуры и свойств ультрадисперсных материалов.  
 

7.  24.7 
я73-1 
М 57 
 

Мигалина Ю. В.  
Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь ; М-во освіти і 
науки України, Мукачівський держ. ун-т. – К. : КОНДОР, 
2010. – 326 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1 (2), ЦА (2) 
Анотація: У підручнику викладені основи хімії, фізико-хімії і фізики 
високомолекулярних сполук, питання будови і синтезу полімерів, їх 
хімічного перетворення, роглядаються найважливіші представники 
більшості класів синтетичних і природних полімерних сполук, їх 
властивості, методи переробки, всебічно висвітлюються шляхи 
використання їх у народному господарстві. Особлива увага приділяється 
високомолекулярним сполукам, які використовуються у легкій 
промисловості. 
 

8.  22.37 
Н 25 
 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. 
Т. 7. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г. 
В. Курдюмова ; редкол. : А. П. Шпак (відп. ред.) [та ін.]. – К. : 
Вид-во Інституту металофізики, 2009. – 332 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Т. 8. Вип. 1. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2010. – 224 
с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Т. 8. Вип. 2. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2010. – 483 
с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Т. 8. Вип. 3. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2010. – 266 
с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Т. 8. Вип. 4. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2010. – 293 
с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У збірниках наведено статті за результатами робіт, 
виконаних у рамках комплексної Програми фундаментальних досліджень 
НАНУ "Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології" та ін. 
Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нанофізики й 
наноелектроніки, електронній і атомовій будові кластерних та 
наноструктурних матеріалів на основі діелектриків, напівпровідників і 
металів, порошків й наноструктурних плівок і покриттів, а також 
фуллеренів і вуглецевих нанорурок, дослідженню їх фізико-хімічних і 
механічних властивостей. Представлено результати досліджень в 
області фізикохімії поверхневих явищ, супрамолекулярної хімії, синтезі 
наночастинок, наноструктур і багатофункціональних наномасштабних 
матеріалів технічного і медичного призначення. Розглянуто особливості 
технологій одержання і діагностики наносистем.  
 

9.  22.3я7
29 
С 13 
 

Савченко М. О.  
Розв'язування задач з фізики : [навч. посіб.] / М. О. Савченко ; 
пер. з рос. П. Ф. Пістуна. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 
2004. – 504 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У посібнику подано відомості про методи розв'язування 
задач з основних розділів курсу фізики, наведено приклади розв'язання 
задач і задачі для самостійного розв'язування. 
 

10.  24.511.
2я73-1 
С 85 
 

Стрижак П. Є.  
Квантова хімія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Є. 
Стрижак ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". 
– К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 460 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №1 (3), ЦА (7) 
Анотація: У підручнику представлено курс квантової хімії, який 
послідовно викладається від основ квантової теорії та математичного 
апарату до теорії хімічного зв'язку та сучасних методів квантової хімії. 
 

11.  22.151 
Ф 53 

Філіпповський Г. Б.  
Чудові обмеження в задачах на побудову : [навч.-метод. посіб.] 



 / Г. Б. Філіпповський. – Х. : Основа, 2011. – 144 с. – (Бібліотека 
журналу "Математика в школах України"; Вип. 9 (105)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Пропонована книга присвячена побудовам у геометрії, а 
також обмеженням у задачах на побудову. Обмеження в задачах на 
побудову вимагають від учнів вигадки, кмітливості, завзятості в 
подолання труднощів, що виникають. Досвід показує, що розв'язування 
таких задач сприяє більш глибокому, невимушеному володінню 
матеріалом, запрошує до пошуку нетривіальних ходів та ідей. 
 

12.  22.17 
Ш 73 
 

Шмигевський М. В.  
Основи стохастики : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 3 / М. В. 
Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова. – Х. : Основа, 
2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах 
України"; Вип. 8 (104)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Посібник складено відповідно до модульної технології 
вивчення курсу теорії ймовірностей і математичної статистики. Він 
містить теми, що стосуються першого модуля цього курсу, а саме 
модуля "Випадковові події". До кожної теми наведено теоретичний 
матеріал та складено систему завдань для роботи в класі, а також для 
самостійної роботи. 
 

 



 

 
1.  95.43 

В 53 
 

Вісник Вінницького політехнічного інституту : [зб. наук. 
ст.]. № 1 (82) / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. 
техн. ун-т ; голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 
2009. – 146 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 2 (83 ). – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2009. – 152 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 3 (84). – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2009. – 116 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 4 (85). – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2009. – 134 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 5 (86). – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2009. – 182 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 6 (87). – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2009. – 148 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
Анотація: Журнали публікують статті, які містять нові теоретичні 
та практичні результати в галузях технічних, природничих та 
гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану 
розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних 
конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти. 
 

2.  95.43кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського державного технологічного 
університету : [зб. наук. ст.]. № 2 / Черкаський держ. технол. 
ун-т ; голов. ред. Ю. Г. Лега ; редкол. : В. І. Биков, С. Д. 
Бушуєв [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2008. – 188 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 4. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2008. – 106 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 1 : Серія : Технічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 
88 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
№ 2 : Серія : Технічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 
122 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Збірники містять статті, які присвячені проблемам у 
галузях обчислювальної техніки й автоматики, приладів і радіотехніки, 
хімічної технології, екології, інформаційних технологій у науці та 
техніці. Видання розраховано на фахівців, викладачів та студентів. 
 

3.  30.37 
Г 93 
 

Гузь А. Н.  
Введение в механику нанокомпозитов : [монография] / А. Н. 
Гузь, Я. Я. Рущицкий, И. А. Гузь ; НАН Украины, Ин-т 



механики им. С. П. Тимошенко, Абердинский ун-т, 
Шотландия. – К. : Ин-т механики им. С. П. Тимошенко, 2010. – 
390 с. : ил., схемы 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Монография посвящена изложению общего подхода к 
построению основ механики нанокомпозитов, принципов и методов 
исследования, а также конкретных результатов для ряда классов задач, 
относящихся к проблемам статики, динамики, устойчивости и 
разрушения нанокомпозитов. Существенное внимание уделено 
построению механики нанокомпозитов как составной части 
структурной механики материалов.  
 

4.  32.973.
202я20 
Л 47 
 

Леонтьев В. П.  
Новейшая энциклопедия Интернет / В. П. Леонтьев. – М. : 
"ОЛМА-ПРЕСС", 2002. – 608 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Эта книга – продолжение самой популярной 
компьютерной энциклопедии 2001 года ("Новейшая энциклопедия 
персонального компьютера") – предназначена как для тех, кто только 
готовится подключиться к сети Интернет, так и для более опытных 
пользователей Сети. Благодаря ей можна освоить около 50 прикладных 
программ, которые помогут  в путешествиях по Всемирной Паутине и 
др.  
 

8.  32.844.1 
С 25 
 

Свечников Г. С.  
Нанотрубки и графен – материалы электроники будущего / Г. 
С. Свечников, А. Н. Морозовская. – К. : ЛОГОС, 2009. – 164 с. 
: ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Цель книги – продемонстрировать ведущую роль 
наноразмерности для использования физических характеристик 
наиболее перспективных для применений в современной субмикро- и 
наноэлектронике, оптоэлектронике, устройствах хранения данных, 
компьютерной памяти и экологической энергетике нанотрубок, 
нанопроводов, графенов и клатратов. Рассмотрены вопросы технологии 
получения нанотрубок из различных материалов и графенов.   
 

9.  32.973.
202 
Т 38 
 

Технологія багатофунціональної обробки і передачі 
інформації в моніторингових мережах : [монографія] / Б. М. 
Шевчук, В. К. Задірака, Л. О. Гнатів, С. В. Фраєр ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К. : Наукова 
думка, 2010. – 376 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії запропоновано методи та алгоритми 
комплексної обробки, кодування та передачі інформації в процесі 
тривалого моніторингу станів об'єктів різноманітної природи. 
Аналізуються шляхи мінімізації інформаційних потоків у моніторингових 
мережах. Велика увага приділяється методам та алгоритмам 



компактного кодування сигналів і зображень засобами об'єктних систем 
моніторингових мереж.  

 
 



 

 
1.  37.8 

П 50 
 

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. Вип. 1 (49) / 
М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства ; 
голов. ред. Б. В. Дурняк. – Л. : Українська академія друкарства, 
2009. – 124 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковий збірник входять статті які висвітлюють 
питання вітчизняного книговидавництва, технології поліграфічного 
виробництва, автоматизації поліграфічного виробництва та 
використання інформаційних технологій у поліграфії. Збірник 
розрахований на фахівців у сфері видавничої справи та поліграфічного 
виробництва, викладачів, студентів. 
 

2.  37.8 
П 50 
 

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. Вип. № 1 (51) 
/ МОН України, Українська акад. друкарства ; редкол. : Б. В. 
Дурняк (голов. ред.), В. З. Маїк, Я. М. Угрин [та ін.]. – Л. : 
Українська академія друкарства, 2010. – 174 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація:   У збірнику розглядаються питання соціальної комунікації, 
економіки поліграфічного виробництва, поліграфічного 
машинобудування, а також інформаційні технології і автоматизація 
поліграфічного виробництва, технологія поліграфічного виробництва. 
 

3.  37.8 
П 50 
 

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. Вип. № 2 
(52) / МОН України, Українська акад. друкарства ; редкол. : Б. 
В. Дурняк (голов. ред.), В. З. Маїк, Я. М. Угрин [та ін.]. – Л. : 
Українська академія друкарства, 2010. – 184 с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація:   У збірнику розглядаються питання економіки 
поліграфічного виробництва, поліграфічного машинобудування, а також 
інформаційні технології і автоматизація поліграфічного виробництва, 
технологія поліграфічного виробництво, загальне та поліграфічне 
матеріалознавство. 
 

4.  95.41 
У 45 
 

Українська академія друкарства.  
Наукові записки : наук.-техн. зб. Вип. 1 (13) / Українська акад. 
друкарства ; редкол. : Б. В. Дурняк (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : 
Українська академія друкарства, 2008. – 238 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковий збірник входять статті які висвітлюють 
питання економіки та організації видавничо-поліграфічної галузі, 
технології поліграфічного виробництва, автоматизації поліграфічного 
виробництва та використання нових поліграфічних матеріалів. 
Досліджено питання удосконалення систем управління та екології.  
 



5.  95.41 
У 45 
 

Українська академія друкарства.  
Наукові записки : наук.-техн. зб. Вип. 1 (15) / Українська акад. 
друкарства ; редкол. : Б. В. Дурняк (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : 
Українська академія друкарства, 2009. – 151 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковий збірник входять статті які висвітлюють 
питання економіки та організації видавничо-поліграфічної галузі, 
технології поліграфічного виробництва, автоматизації поліграфічного 
виробництва та використання нових поліграфічних матеріалів. 
Досліджено питання удосконалення систем управління та екології. 
Збірник розрахований на фахівців у сфері видавничої справи та 
поліграфічного виробництва, викладачів, студентів. 

 
 



 

 
1.  63.3 

(4Укр)
6-8 
Б 32 
 

Бачинський М.  
"Сіріють у сумерках півночі шатра..." (До сильвети Леоніда 
Бачинського (1896–1989)) / М. Бачинський ; відп. ред. М. М. 
Романюк ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. 
В. Стефаника. – Л. : Львівська обласна книжкова друкарня, 
2009. – 268 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До книги увійшли архівні джерела про Леоніда Бачинського 
– видатного діяча української молодіжної організації Пласт. Подано 
цікаві біографічні факти, взяті зі спогадів дочки, друзів, однодумців. 
Видання містить багатий ілюстративний матеріал, супроводжується 
іменним покажчиком. 
 

2.  63.3 
(4Рос) 
Б 61 
 

Білінський В. Б.  
Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження. Кн. 1 / В. 
Б. Білінський. – 3-тє вид. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. 
– 376 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3(1), ЦА(2) 
Анотація: У книжці повідомляються факти, взяті з історичних 
джерелЄ що свідчать про справжню історію Російської імперії у 
неспотвореному вигляді. Книжка дає змогу пізнати причини 
замовчування й викривлення офіційною радянською історіографією 
правди про московитів і Московське князівство. 
 

3.  63.3 
(4Рос) 
Б 61 
 

Білінський В. Б.  
Країна Моксель, або Московія : роман-дослідження. Кн. 2 / В. 
Б. Білінський. – 3-тє вид. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. 
– 320 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: У книзі на основі давніх літописних джерел досліджено 
історичні корені Російської імперії, доведено факти становлення та 
розвитку московитів як народу на базі давнього фінського етносу. 
 

4.  63.3 
(4Рос) 
Б 61 
 

Білінський В. Б.  
Країна Моксель, або Московія : іст.  дослідж. Кн. 3 / В. Б. 
Білінський. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 320 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: У третій книжці, як і в перших двох, наведено факти, які 
трактують історію Російської імперії в неспотвореному вигляді, такою, 
якою вона була насправді. 
 

5.  63.3 Білінський В. Б.  



(4Рос)4 
Б 61 
 

Москва Ординська (XIII–XVI століття) : іст. дослідж. / В. Б. 
Білінський. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 304 с. : ил. 
 Кількість примірників: 3 - ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: У перших частинах книги цитати подані українською 
мовою, бо так вони вже були цитовані раніше. У наступних частинах 
книги цитати наведені мовою оригіналу. 
 

6.  63.3 
(4Укр)
624-4 
Г 61 
 

Головко М. Л.  
Суспільно-політичні організації та рухи України в період 
Другої світової війни, 1939-1945 рр. : [монографія] / М. Л. 
Головко ; наук. консульт. О. Є. Лисенко ; Академія праці і 
соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : 
Олан, 2004. – 704 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії досліджено період особливого стану 
українського суспільства, коли уряд країни лише разом із громадськістю 
міг захиститись від фашистської агресії, подолати труднощі, що 
виникли з розгалуженням військових дій. Виокремлено діючі із довоєнного 
часу суспільно-політичні організації, нові громадські рухи, що виникли за 
ініціативою як людей, так і влади.  
 

7.  63.3 
(4Укр)
624я21 
Г 61 
 

Голокост в Україні (1941-1944) : словник-довідник / 
Український центр вивч. історії Голокосту ; авт.-упоряд. : О. В. 
Гісем, О. О. Мартинюк ; наук. ред. М. І. Тяглий. – Вид. 3-тє, 
випр. і допов. – К. : Сфера, 2009. – 100 с. – (Українська 
бібліотека Голокосту) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання є спробою узагальнення понятійного апарату теми 
"Голокост в Україні, 1941–1944 рр.". Воно здійснюється в рамках 
проекту "Викладання історії Голокосту та проблем толерантності". 
Словник-довідник містить 407 понять і термінів. 
 

8.  66.4 
(4Укр)
,304 
Д 36 
 

Державна політика протидії тероризму: пріоритети та 
шляхи реалізації : зб. матеріалів "Круглого столу", 24 лют. 
2011 р. / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : НІСД, 2011. – 120 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Розглянуто актуальні питання й перспективи формування 
та реалізації державної політики протидії тероризму за напрямами: 
організаційно-правові аспекти забезпечення антитерористичної 
діяльності в державі; розроблення проектів нових або внесення змін до 
чинних актів законодавства у сфері боротьби з тероризмом; шляхи 
підвищення ефективності заходів запобігання тероризму з урахуванням 
передмов, реальних та потенційних чинників загроз тероризму 
зовнішнього та внутрішнього характеру. 
 

9.  63я4 
Е 36 

Ежегодник историко-антропологических исследований, 
2009 / М-во образования и науки РФ, Российский ун-т дружбы 



 народов, Межвуз. науч. центр сопоставительных ист.-
антропол. Исследований ; отв. ред. : В. М. Козьменко, В. В. 
Керов, М. Ф. Румянцева. – М. : Экон-информ, 2009. – 236 с. : 
табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Шестой выпуск ежегодника представляет работы по 
историографическим и конкретно-историческим проблемам 
исторической антропологии и социальной истории. Сборник включает 
исследования по интеллектуальной истории, истории ментальности и 
истории повседневности.  
 

10.  66.2 
(5Каз) 
Ж 88 
 

Жумабаев А.  
Казахстан – Украина: между прошлым и будущим / А. 
Жумабаев ; ред. А. Турганбеков. – К. : Довіра : Еженедельник 
"2000", 2010. – 368 с. : ил. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Аннотация: В книге освещены становление и развитие отношений 
Казахстана и Украины, в которых важнейшую роль сыграл Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Есть все основания считать его 
архитектором разноплановых динамических взаимоотношений между 
двумя народами и государствами. 
 

11.  63.3 
(4Укр-
4Кир) 
И 90 
 

История города Александрии : сборник краеведческих 
очерков Василия Никифорова (1858-1908) / сост., вступ. ст., 
археогр. справка В. В. Голобородько. – Александрия : 
Городской курьер, 2009. – 132 с. : ил., фото. – (Б-ка газети 
"Городской курьер"; Т. 2) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Второй том библиотеки – это собранные в одну книгу 
уникальные работы городского краеведа, общественно-политического 
деятеля, православного священника, этнографа Василия Никифорова, 
которые спустя более ста лет возвращаются широкому кругу 
читателей из запасников архивов и библиотек. В книге-сборнике работ 
известного александрийского краеведа Василия Никифорова собраны 
наиболее интересные и оригинальные работы.  
 

12.  95.42 
І-71 
 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 
Ф. Кураса.  
Наукові записки : зб. наук. пр. Вип. 43 / Ін-т політичних і 
етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол. : Ю. А. 
Левенець (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. 
Кураса, 2009. – 383 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить статті, присвячені з'ясуванню соціально-
політичних проблем революцій і реформ в Україні в контексті їх 
співвідношення та взаємовпливів. Частина статей висвітлює період 
Національної революції середини XVII ст. та соціально-політичного 



життя українців в Російській і Австро-Угорській імперіях. Основний 
блок досліджень торкається періоду Української революції 1917–1921 
рр. і охоплює чи не всі її державно-політичні формації (періоди 
Центральної Ради, Української Держави, УНР Директорії, ЗУНР та 
УСРР) та ін.  
 

13.  95.42 
І-71 
 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 
Ф. Кураса.  
Наукові записки : зб. наук. пр. Вип. 44 : Курасівські читання-
2009: Політичний простір України: регіональні виміри / Ін-т 
політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; 
редкол. : Ю. А. Левенець (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 447 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить статті з актуальних проблем політичної 
регіоналістики і виходить за результатами п'ятих Курасівських читань, 
що відбулися 6 жовтня 2009 р. на тему "Політичний простір України: 
регіональні виміри". 
 

14.  63.3 
(4Укр-
4Чек) 
я23 
К 19 

Канів через плин століть : путівник / упорядкув. Т. М. 
Мацієвська. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 120 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 - (1) 
Анотація: Овіяна легендами канівська земля давно здобула шану у 
світі, приваблює неповторною красою та гостинністю. Сотні туристів 
щороку приїжджають у місто над Дніпром, щоб поклонитися пам'яті 
великого Кобзаря. Цей путівник допоможе усім, хто цікавиться 
історією, сучасністю та пам'ятними місцями міста Канева. 
 

15.  63.3 
(4Укр)
622ю 
К 64 
 

Конгрес Українських  Націоналістів 1929 р. : документи і 
матеріали / НАН України, Львівська наук. б-ка ім. В. 
Стефаника, Центр дослідж. визвольного руху ; упоряд. В. 
Муравський ; наук. ред. О. Луцький. – Л. : [б. в.], 2006. – 418 с. 
– (Джерелознавча серія) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить документи і матеріали установчих зборів 
ОУН, відомих в історії під назвою Конгрес Українських Націоналістів. 
Основна частина оригінальних документів зі збірки Державного 
центрального архіву в Празі доповнена матеріалами з преси, 
опублікованими раніше документами, спогадами, ілюстраціями тощо.  
 

16.  63.3(4У
кр)624 
К 95 
 

Кучер В. І.  
Україна 1941-1944: трагедія народу за фасадом Священної 
війни : [монографія] / В. І. Кучер, О. В. Потильчак ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. 
П. Драгоманова. – К. ; Біла Церква : Білоцерківдрук, 2011. – 
368 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: Автори праці на документальній основі висвітлюють 
комплекс актуальних і суперечливих питань вітчизняної історії періоду 
Другої світової та Великої Вітчизняної війни. В роботі проаналізовано 
непопулярні й замовчувані в радянській історіографії проблеми 
початкового періоду війни з Німеччиною; становлення нацистського 
"нового порядку" в Україні; використання трудового потенціалу 
місцевого населення, зокрема військовополонених і "остарбайтерів", в 
інтересах окупантів; економічна співпраця частини населення 
окупованої України із займанцями та ін. 
 

17.  63.3(4
Укр)64 
Л 64 
 

Литвин В. М.  
Україна: хроніка поступу, 2001-2010 / В. М. Литвин ; відп. ред. 
В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : 
Наукова думка, 2011. – 408 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У хроніці зафіксовані події та явища, що засвідчують 
історичний поступ Української держави впродовж першого десятиріччя 
ХХІ ст. 
 

18.  66.3 
(4Укр) 
Н 16 
 

Нагорна Л.  
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань : 
[монографія] / Л. Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 
272 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ЦА (4) 
Анотація: Монографія представляє український соціум у контексті 
його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль 
соціокультурних ідентичностей (етнічних, територіальних, 
професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням 
домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних 
настанов та поведінкових стереотипів.  
 

19.  63.3(4
Укр)5-
8 
Н 34 
 

Науменко В. П.  
Александр Александрович Русов и его общественная и 
литературно-научная работа на Украине и для Украины / В. П. 
Науменко ; сост. : В. М. Шевченко, Т. П. Демченко, О. В. 
Герасименко, Л. В. Студьонова ; ред. В. М. Сапон. – Чернишов 
: Аспект-Полиграф, 2010. – 80 с. : портр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Аннотация: В книге размещается статья о научно-литературной, 
этнографической деятельности выдающегося ученого XIX века 
Александра Александровича Русова, а также о его статистических 
исследованиях. Также подан материал про выдающегося ученого, 
современника А. Русова – Владимира Науменко.  
 

20.  66.3(4
Укр),1 

Нова влада: виклики модернізації / редкол. : І. Бураковський 
(голов. ред.) [та ін.]. – К. : К.І.С., 2011. – 260 с. 



Н 72 
 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Головна ідея роботи полягає в тому, що у контексті 
сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів 
будь-які кроки влади – це не лише вибір між демократією та минулими 
формами авторитаризму, а й неминучий вибір між модернізацією країни 
та збільшення історичного відставання. Саме з цих позицій автори 
аналітичних доповідей здійснили оцінку дій нової влади у ключових 
сферах суспільного життя. 
 

21.  63.3 
(4Укр)
6-8 
О-40 
 

Одарченко П.  
Мені сто років : автобіографія, спогади, листи, ювілей / П. 
Одарченко ; [відп. за вип. О. Проценко ; передм. А. 
Дністрового]. – К. : Смолоскип, 2004. – 176 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книзі вміщено листування, зокрема із родичами та 
земляками, промова Григорія Костюка з нагоди 90-річчя Петра 
Одарченка, а також грунтовні статті різних дослідників (Олександра 
Астаф'єва, Миколи Вірного та ін.), в яких мовиться про невтомну 
всебічну діяльність Ювіляра, передусім наукові дослідження творчості 
Тараса Шевченка та Лесі Українки. 
 

22.  63.3 
(4Укр-
4Кір)62 
П 30 
 

Петренко І. Д.  
Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на 
Олександрівщині в 30-х роках ХХ ст. / І. Д. Петренко. – 
Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2011. – 280 
с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга продовжує розповідь про трагічний процес нищення 
селянства Олександрівщини (Кіровоградська область) шляхом їх 
"розкуркулення", здійсненого владою впродовж лютого – березня 1930 
року, містить списки "розкуркулених" висвітлює й інші аспекти 
тодішнього життя краю. 
 

23.  66.3(4
Укр),1 
П 50 
 

Політична система для України: історичний досвід і 
виклики сучасності / О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк 
[та ін.] ; редкол. : В. М. Литвин (голов. ред.) [та ін.] ; НАН 
України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. 
І. Ф. Кураса. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 988 с. : табл. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: У комплексному дослідженні, виконаному істориками, 
політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у 
вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню 
історію українського народу за допомогою політологічного 
інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством 
виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності 
функціонування політичних систем і дати об'єктивну оцінку сучасній 
ситуації з метою її вдосконалення. 
 



24.  63.3 
(4Укр)
622 
Л 44 
 

Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні = Raphael 
Lemkin: soviet genocide Ukraine : стаття 28 мовами / Міжнар. 
благодійний фонд "Україна 3000" ; ред. Р. Сербин ; упоряд. О. 
Стасюк. – К. : Майстерня книги, 2009. – 208 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Це перша публікація шістьма офіційними мовами ООН та 
22 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид 
української нації, що вчинив комуністичний режим.  
 

25.  63.3 
(4Укр)
62-8ю 
Ш 81 
 

Роман Шухевич у документах радянських органів 
державної безпеки (1940–1950). Т. 1 / Ін-т нац. 
державознавства, Галузевий держ. архів служби безпеки 
України ; ред. рада : С. Богунов, Г. Боряк, С. Кокін [та ін.] ; за 
заг. ред. В. Сергійчука. – К. : Сергійчук М. І., 2007. – 640 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У пропонованій збірці документів з колишніх таємних 
архівів розповідається про життя і діяльність Головного командира 
Української Повстанської Армії Романа Шухевича, 100 років від дня 
народження якого виповнюється 30 червня 2007 року. 
 

26.  63.3 
(4Укр)
62-8ю 
Ш 81 
 

Роман Шухевич у документах радянських органів 
державної безпеки (1940–1950). Т. 2 / Галузевий держ. архів 
Служби безпеки України, Ін-т нац. Державознавства ; ред. рада 
: С. Богунов, Г. Боряк, С. Кокін [та ін.] ; за заг. ред. В. 
Сергійчука. – К. : Сергійчук М. І., 2007. – 584 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У пропонованій збірці документів з колишніх таємних 
архівів розповідається про життя і діяльність Головного командира 
Української Повстанської Армії Романа Шухевича, 100 років від дня 
народження якого виповнюється 30 червня 2007 року. 
 

27.  63.3 
(4Укр)
52-8 
Р 69 
 

Романюк С.  
Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець : 
[монографія] / С. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН 
України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – 
Л. : [б. в.], 2009. – 376 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії вперше здійснено цілісне вивчення 
архітектоніки, формальних структур та змісту редагованих О. 
Барвінським періодичних видань українства Галичини, досліджено 
проблематику й тип видаваних ним книжок, зібрано й систематизовано 
за тематикою з визначенням пріоритетних напрямів значний масив його 
журналістських текстів. 
 

28.  66.02 
Р 83 
 

Рудич Ф. М.  
Много ли власти нужно власти? Украина в контексте 
трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, 



Центральной и Восточной Европы : [монография] / Ф. М. 
Рудич ; НАН Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И. 
Ф. Кураса. – К. : Наукова думка, 2010. – 303 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЦА (4) 
Аннотация: Монография подготовлена на основе результатов 
научных исследований, предыдущих публикаций автора. В книге 
раскрываются теоретические проблемы политической системы 
общества, тенденции становления и реформирования политической 
системы современной Украины. На основе сравнительного анализа, 
выявления общих черт и отличий показана трансформация 
политических структур в странах СНГ и Балтии, Центральной и 
Восточной Европы.  
 

29.  63.3 
(4Рос)5
21.2-68 
С 33 

Сестры милосердия в Крымской войне, 1853-1856 годов / 
сост. Н. Н. Колесникова. – Симф. : Бизнес-Информ, 2005. – 336 
с.: ил. – (Раритеты) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В сборнике, посвященном деятельности первых в России 
сестер милосердия, участниц обороны Севастополя 1855–1856 гг., 
собраны раритетные материалы из фондов редких книг научной 
библиотеки "Таврика" им. А. Х. Стевена: воспоминания участников 
Крымской войны, письма сестер милосердия, отзывы современников о 
великом подвиге русских женщин. 
 

30.  63.3 
(4Укр)
6-8 
С 60 
 

Солдатенко В. Ф.  
Володимир Винниченко на перехресті соціальних і 
національних прагнень / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 
2005. – 326 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У пропонованій книзі розповідається про одного із 
найяскравіших політичних діячів України першої половини ХХ століття 
– Володимира Винниченка. Залишивши по собі гігантський літературний 
спадок, низку глибоких етично-філософських праць, він зробив 
велетенський внесок у розвиток українського визвольного руху, в 
Українську революцію, у справу відродження української нації, перші 
кроки, становлення національної державності.  
 

31.  63.3 
(4Укр)
6-8 
С 60 
 

Солдатенко В. Ф.  
Три Голгофи : політична доля Володимира Винниченка / В. Ф. 
Солдатенко. – К. : Світогляд, 2005. – 350 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця книга про одного із найяскравіших вітчизняних 
політичних діячів першої половини ХХ століття. Сьогодні він більше 
відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких етично-
філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у скарбницю 
світового мистецтва, у надбання прогресивної суспільної думки. Однак 
всебічно обдарована особистість – В. Винниченко залишив не менш 
рельєфний і значимий слід в історії українського визвольного руху, 



національно-демакратичної революції, зробив неоціненний внесок у 
справу торжества української ідеї. 
 

32.  63.3(4
Укр)61 
С 60 
 

Солдатенко В. Ф.  
Україна в революційну добу : іст. есе-хроніки : у 4-х т. Т. 2 : 
Рік 1918 / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2009. – 414 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У другій книзі видання у хронологічній послідовності 
прослідковуються основні події, які наповнювали суспільно-політичне 
життя країни на одному з надзвичайно суперечливих етапів історичного 
поступу. Аналізуються й оцінюються  державотворчі зусилля, які 
втілились у досвіді УНР доби Центральної Ради і доби Директорії, у 
запровадженні Гетьманату, створенні ЗУНР й паралельному 
функціонуванні УСРР. Викладено міркування і спостереження щодо 
історіографічного відтворення цілісної картини того, що сталося з 
Україною в рік калейдоскопічних змін і справді тектонічних суспільних 
зрушень. 
 

33.  63.3 
(4Укр)
61 
С 60 
 

Солдатенко В. Ф.  
Україна в революційну добу : іст. есе-хроніки : у 4-х т. Т. 3 : 
Рік 1919 / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2010. – 456 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Чергова книга присвячена відтворенню подій одного із 
найдраматичніших, найсуперечливіших історичних періодів, коли 
громадянська війна, відсіч зовнішнім агресім сягли апогею – 1919 року. У 
центрі уваги – аналіз протиборства, взаємодій і взаємовпливів сил, які 
уособлювали передусім соціальні й національні начала, 
життєспроможність суспільних альтернатив, запропонованих різними 
політичними таборами. 
 

34.  63.3 
(4Укр)
61 
С 60 
 

Солдатенко В. Ф.  
Україна в революційну добу : іст. есе-хроніки : у 4-х т. Т. 4 : 
Рік 1920 / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2010. – 448 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Остання, четверта книга історичних есе-хронік присвячена 
відтворенню й оцінці події 1920 р. в Україні. Завершальний етап 
громадянської війни ознаменувався вирішальними перемогами Червоної 
армії над польськими інтервентами, залишками білогвардійських військ.  
 

35.  60.6 
(4Укр-
4Чек) 
кр 
С 78 
 

Статистичний щорічник Черкаської області за 2010 рік / 
Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Черк. 
обл. ; за ред. В. П. Приймак ; відп. за вип. : А. В. Бабич, М. Г. 
Литвин, Л. В. Януш. – Черкаси : Головне управління 
статистики у Черкаській області, 2011. – 548 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-
економічне становище Черкаської області у 2010 році у порівнянні з 



попередніми роками. Висвітлено показники системи національних 
рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, 
демографічної та екологічної ситуації в області. 
 

36.  63.3 
(4Укр-
2к) 
Т 82 
 

Тулуб О. О.  
Київ та його давня давнина у творах народних / О. О. Тулуб ; 
[передм., упорядкув. В. І. Ульяновський]. – К. : Унісерв, 2011. 
– 242 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі вперше представлені систематизовані фольклорні 
матеріали, зібрані автором наприкінці XIX – в перших десятиліттях ХХ 
століття, які репрезентують народну уяву про Київ, як самих киян, так і 
гостей міста, з найдавніших часів до XVIII століття включно. 
 

37.  66.4(4
Укр),6 
У 45 
 

Україна – ЄС: на шляху до нового формату відносин : 
матеріали міжнарод. "круглого столу", 24 квітня 2008 р., м. 
Київ / Нац. ін-т проблем міжнарод. безпеки ; редкол. : Б. О. 
Парахонський (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НІПМБ, 2008. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірці висвітлено актуальні питання, що розглядалися під 
час міжнародного Круглого столу "Україна – ЄС: на шляху до нового 
формату відносин", який відбувся в Києві у квітні 2008 р. Під час заходу 
було розглянуто перспективи нової посиленої угоди України та ЄС  в 
контексті реалізації стратегії Української держави на інтеграцію до 
Європейського Союзу. 
 

38.  63.3 
(4Укр)
46-6л6 
У 45 
 

Україна-Швеція: на перехрестях історії (XVII-XVIII 
cтоліття) : каталог міжнар. виставки, 1 жовт. 2008 р. – 30 
берез. 2009 р., м. Київ; 9 квіт. – 31 трав. 2009 р., м. 
Дніпропетровськ / М-во культури і туризму України, Нац. 
музей історії України ; уклад. та  наук. ред. Ю. Савчук. – К. : 
Такі справи, 2008. – 224 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Вперше представлені унікальні історичні раритети 
козацької доби XVII – XVIII ст. з провідних музеїв, архівів, бібліотек 
України та Швеції, які дають можливість відобразити події, пов'язані з 
формуванням і розвитком українсько-шведських стосунків, воєнно-
політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи. 
 

39.  63.3 
(4Укр) 
633-4я6 
У 45 
 

Українська Гельсінська Спілка (1988–1990 рр.) у світлинах 
і документах / редкол. : О. Ткачук (концепція і упоркув.), Б. 
Горинь, В. Овсієнко, О. Шевченко. – К. : Смолоскип, 2009. – 
224 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Фотоальбом "Українська Гельсінська Спілка  (1988–1990 
рр.)" є першим виданням у запланованій серії збірок про здобуття 
незалежності Української держави. 



 
40.  63.1 

(4Укр)
6-8 
У 45 
 

Український історик Сергій Заремба: документи та 
матеріали до біографії / упоряд., авт. життєпису та уклад. 
біогр. Т. І. Ківшарь. – К. : Жнець, 2007. – 204 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання містить короткі біографічні відомості, 
бібліографію праць, деякі документи та матеріали, що висвітлюють 
життєвий і творчий шлях українського історика С. Заремби. 
 

41.  63.3 
(4Укр-
4Чек)6
кр 
У 93 

Ушанов В. П.  
Черкаси босяцькі, хуліганські, бандитські / В. П. Ушанов. – 
Черкаси : Вертикаль, 2011. – 274 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання містить добірку розповідей про кримінальний світ 
Черкас і Черкаського регіону, починаючи з післявоєнних років і 
закінчуючи нашими днями. Кожна історія побудована на реальних 
подіях, які у різний час відбувалися на терені міста та області і 
викликали неабиякий резонанс у його жителів. Спираючись на конкретні 
кримінальні справи, досліджуючи біографії головних фігурантів, автор з 
допомогою художніх засобів показав, що за які б лаштунки не ховалося 
зло, воно рано чи пізно буде покарене. 
 

42.  63.3(0)
62,6 
Ф 83 
 

Франк А.  
Щоденник / А. Франк ; пер. з нім. М. Тупайла. – Вид. 3-тє. – К. 
: Сфера, 2009. – 284 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Перший український переклад всесвітньовідомого твору 
Анни Франк (1929–1945) здійснено з найповнішого видання. Щоденник, 
який вела єврейська дівчинка понад два роки, переховуючись від нацистів 
в одному з будинків Амстердама, відбиває вражаючий світ почуттів і 
думок авторки і не в останню чергу засвідчує її письменницький хист. 
 

43.  66.3 
(4Укр) 
Ф 92 
 

Фросевич Л. Б.  
Туринська шахівниця: журналістське розслідування / Л. Б. 
Фросевич. – К. : Преса України, 2005. – 464 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Автор аналізує матеріали туринського процесу та справу 
головного підсудного – Дмитра Стрешинського. Мова йде також про 
боротьбу з корупцією в армії, про загадкове управління спеціальних 
операцій військової розвідки Міноборони України. Окремий розділ 
присвячено комбінаціям іноземних спецслужб під час Балканської кризи.  
 

44.  63.3(4
Укр)46
-8кр 
Х 64 
 

Хмара О.  
Филон Джеджалій – полковник Кропивнянський : історико-
краєзн. нарис / О. Хмара. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
Черкаси : ЦНТЕІ, 2002. – 120 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: В цій книзі – авторські міркування, аналізування, 
узагальнення історичних матеріалів, вивчення архівних даних з метою 
відтворення образу нашого славного предка, краянина Филона 
Джеджалія (Джалалія). Найменш відомий народу України, разом з тим 
він був чи не найкращим полковником Богдана Хмельницького, 
найближчим його сподвижником, щирим патріотом своєї країни. 
 

45.  63.52 
(4Укр-
6КРМ) 
Х 91 
 

Хрестоматия по этнической истории и традиционной 
культуре старожильческого населения Крыма. Ч. 1: 
Мусульмане: крымские татары, крымские цыгане / Ком. 
по охране культурного наследия Совета министров АРК, 
Крымское отд-ние ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского 
НАН Украины ; ред.-сост. : М. А. Араджиони, А. Г. Герцен. – 
Симф. : Магистр, 2005. – 768 с. : ил. – (Этнография Крыма) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Предлагаемая хрестоматия в первой части 
"Путешественники. Свидетельства очевидцев" содержит фрагменты 
сочинений 25 авторов XVIII-ХХ вв. – англичан, итальянцев, литовцев, 
немцев, турок, поляков, русских, французов – лично побывавших в Крыму. 
Во второй части хрестоматии в алфавитном порядке представлены 
извлечения из более чем полусотни краеведческих описаний и 
исследований XVIII–ХХ вв. Материалы посвящены различным аспектам 
материальной культуры: жилищу, традиционному костюму, хозяйству 
и ремеслам. 
 

46.  63.3 
(4Укр-
4Чек)63 
Ч-24 

Часопиc Черкаської області: документи свідчать (1954 - 
2004 рр.) : [зб. док. та матеріалів] / упоряд. : Т. А. Клименко, 
С. І. Кононенко, С. І. Кривенко. – Черкаси : Кривошеєва О. Б., 
2004. – 360 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Видання містить документи та матеріали, які дають 
уявлення про керівників органів влади, партійних організацій, 
підприємств, діячів культури, мистецтва, освіти, науки, охорони 
здоров'я, трудівників, які залишили по собі помітний внесок в історію 
краю. У даний збірник увійшли переважно документи із фондів 
Державного архіву Черкаської області та архівного підрозділу 
Черкаської облдержадміністрації, а також використані матеріали 
періодичної преси.  
 

47.  63.3(4У
кр)6-8 
Ч-75 
 

Чорновіл В. Твори : в 10 т./ В. Чорновіл ; редкол. А. Пашко 
(голова) [та ін.] ; Міжнар. благодійний фонд В. Чорновола. – К. 
: Смолоскип. – 2002 
Т. 7: Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 – грудень 1992) / 
упорядкув. та комент. В. Чорновіл. – 2011. – 1080 с 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У сьомому томі Творів В. Чорновола в десяти томах 
уміщено його статті, виступи, інтерв'ю. Це період початку 
державотворчої діяльності відомого політика від весни 1990 р. до 



грудня 1992 р. включно (депутат Верховної Ради, депутат і голова 
Львівської обласної ради, кандидат на пост Президента України, 
гетьман Українського козацтва, співголова НРУ з березня до початку 
грудня 1992 р., далі – голова НРУ).  
 

48.  66.4 
(4Укр) 
Я 77 
 

Ярошко О. З.  
Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в 
постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / 
О. З. Ярошко. – К. : LAT & K, 2011. – 304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розкриваються специфіка концептуального 
забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі 
міжнародних відносин. Здійснено оцінку міжнародно-системної ніші 
України. Етап еволюції парадигми зовнішньої політики України 
розглянуто крізь призму мотиваційно-цільової парадигми 
зовнішньополітичної діяльності держави. Запропоновано системне 
бачення сучасних національних інтересів України, її зовнішньополітичних 
завдань і геополітичних піоритетів.  

 





 

  
1.  65.01 

Б 33 
 

Башнянин Г. І.  
Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні 
проблеми метрологічного аналізу : монографія / Г. І. 
Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Л. : Новий Світ, 2010. – 238 с. : 
рис. – Бібліогр. : с. 228-238 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 
Анотація: Досліджуються проблеми соціалізації економічних систем. 
Розробляються методи визначення ефективності соціалізації 
економічних систем в економіках транзитивного типу. Аналізуються 
соціалізаційний цикл і стратегічна соціальна політика держави. Окремо 
аналізується ефективність соціалізації макроекономічних і 
мікроекономічних систем. 
 

2.  65.291.
231.1 
Б 48 
 

Берд П.  
Бизнес-план : пошаговое руководство / П. Берд ; пер. с англ. 
Ю. Бушуевой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2007. – 300 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Аннотация: Цель этого руководства – обучить приемам и правилам 
написания бизнес-планов. В нем рассказывается, зачем нужен этот 
документ, из каких разделов он должен состоять и как проводить его 
презентацию. Прочитав книгу, вы сумеете лучше понять характер 
бизнеса, которым вы уже занимаетесь или планируете заняться в 
будущем.  
 

3.  65 
В 53 
 

Вісник Хмельницького національного університету. № 5 
(100): Економічні науки. Т. 3 / Хмельницький нац. ун-т ;  
редкол. : М. Є. Скиба (голов. ред.), Р. І. Сілін [та ін.]. – 
Хмельницький : Вид-во Хмельницького нац. ун-ту, 2007. – 288 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація:  Науковий журнал розглядає проблеми інноваційної 
діяльності підприємств, інвестування підприємств; виробничі фонди 
підприємств; конкурентоспроможність національної економіки; 
питання товарної політики тощо.  
 

4.  95.43 
К 38 
 

Київський національний економічний університет.  
Вчені записки : зб. наук. пр. Вип. 9 / Київський нац. екон. ун-т, 
М-во освіти і науки України ; редкол. : А. Ф. Павленко (відп. 
ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2007. – 268 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються теоретичні та методологічні 
проблеми розвитку економічної теорії, формування ринкової економіки в 
Україні. Досліджуються проблеми функціональної, галузевої, 
міжгалузевої та регіональної економіки, розвитку світового 



господарства і міжнародних економічних відносин. Значна увага 
приділяється моделюванню економічних процесів, питанням політичної 
історії. 
 

5.  65.052.2 
О-16 
 

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 
діяльністю : матеріали VI-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Черкаси, 8-10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, 
Черкаський держ. технол. ун-т [та ін.] ; редкол. : Ю. Г. Лега [та 
ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 448 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Матеріали конференції висвітлюють стратегічні питання 
управління підприємницькою діяльністю та його облікове, аналітичне і 
контрольне забезпечення. Рекомендовано студентам, аспірантам, 
викладачам, а також фахівцям-практикам усіх галузей економіки 
 

6.  65.305.1
4(4Укр) 
П 78 
 

Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу 
паливно-енергетичного комплексу України : аналітична 
доповідь / С. Б. Воронцов, С. В. Бєгун, А. А. Білуха, О. П. 
Кошарна ; за заг. ред. А. Ю. Сменковського ; Нац. ін-т 
стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 48 с. 
 Кількість примірників: 1 - (1) 
Анотація: Розглянуто стан та тенденції зовнішньої торгівлі 
продукцією підприємств паливно-енергетичного комплексу України, 
питання ефективності державного регулювання експортної діяльності в 
енергетиці, ключові проблеми та пріоритетні напрями реалізації 
експортного потенціалу ПЕК. 
 

7.  65.9 
(4Укр)
-31кр 
Р 51 
 

Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи : 
монографія / І. І. Кукурудза, В. В. Опалько, А. М. Прощаликіна  
[та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-
во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 224 с. : табл. 
 Кількість примірників: 36 – ЧЗ №4 (3), ЦА (33) 
Анотація: Досліджено соціально-економічні наслідки ринкових 
перетворень в Україні, зокрема в частині активізації інноваційної 
діяльності, формування середнього класу, становлення і розвитку ринку 
освітніх послуг вищої школи, посилення інтеграційних процесів та 
включення України у процеси міжнародної трудової міграції, коригування 
соціально-економічної політики.  
 

8.  65.9 
(4Укр) 
С 37 
 

Симоненко В. К.  
Пятилетка "враздрай": экономические эссе / В. К. Симоненко. 
– К. : Знання, 2011. – 432 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Аннотация: Новая книга известного государственного деятеля, 
доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента НАН 
Украины, первого и на протяжении 14 лет неизменного председателя 



Счетной палаты Украины является логическим продолжением 
увидевшего свет пять лет назад издания "Пятилетки независимости: 
Экономические эссе", в котором автор дал глубокий анализ достижений 
и упущений в экономической политике и государственном 
строительстве за 15 лет после распада Советского Союза и выхода 
нашей страны в "самостоятельное плавание". Предлагаемая книга 
призвана ответить на актуальные вопросы о причинах постоянных 
изменений системы и качества власти, неэффективного управления 
экономикой, хронического невыполнения государственных бюджетов и 
др. 
 

9.  65.9 
(4Укр) 
С 69 
 

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу 
та держави : національна доповідь / НАН України, Секція 
суспільних і гуманіт. Наук ; за заг. ред. : В. М. Гейця [та ін.]. – 
К. : НБУВ, 2009. – 687 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних 
тенденцій економічного, соціального, політико-правового та 
гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних у 
тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено 
макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, 
небезпеки у сфері енергетики, екології. 
 

10.  65.263 
С 77 
 

Старченко К.  
Інвестиції: теорія і практика / К. Старченко. – Мюнхен : [б. в.], 
2011. – 236 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація:  Дану працю можна вважати своєрідним підручником на 
тематику прямих іноземних інвестицій. Тут знаходиться вичерпне 
обговорення того, як країна чи якийсь регіон у даній країні може 
збільшити свою спроможність стати ціллю іноземних інвестицій. 
Праця також розглядає досвід різних країн і регіонів у притяганні 
прямих іноземних інвестицій, і робить висновки про те, які з цих практик 
можуть бути корисні для України. 
 

11.  65.291.
213я73
-5 
Т 21 
 

Тарнавська Н.  
Стратегічний менеджмент: практикум : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Н. Тарнавська, О. Напора. – Т. : Карт- бланш; 
К.: КОНДОР, 2008. – 287 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У навчальному посібнику подано комплекс прикладних 
аспектів стратегічного менеджменту підприємств і організацій різних 
форм власності з метою сприяння вивченню нормативної дисципліни 
"Стратегічний менеджмент" при підготовці фахівців за 
спеціальностями "Менеджмент організацій" і "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності".  
 

12.  65кр 
Т 33 

Теорія і практика сучасної економіки : матеріали X 
міжнарод. наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2009 р. : у 2 т. Т. 1 



/ М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т ; 
відп. ред. В. І. Хомяков. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 252 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Матеріали конференції висвітлюють стратегічні питання 
розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та 
амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і 
підприємств, інтенсифікації інтеграційних процесів та інші актуальні 
проблеми сучасної економіки, менеджменту та маркетингу. 
 

13.  65кр 
Т 33 

Теорія і практика сучасної економіки : матеріали X 
міжнарод. наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2009 р. : у 2 т. Т. 2 
/ М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т ; 
відп. ред. В. І. Хомяков. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 228 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Матеріали конференції висвітлюють стратегічні питання 
розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та 
амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і 
підприємств, інтенсифікації інтеграційних процесів та інші актуальні 
проблеми сучасної економіки, менеджменту та маркетингу. 
 

14.  65.291.
9я73-1 
Ф 53 
 

Філіна Г. І.  
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., допов. і 
переробл. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 313 с. – 
Бібліогр. : с. 311-313 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У пропонованому навчальному посібнику фінансова 
діяльність суб'єкта господарювання розглядається як комплексне 
управління капіталом. Управління формування капіталу представлено на 
основі вибору джерел формування власного капіталу виходячи з 
економічної доцільності та прав власників, розгляду та обгрунтування 
джерел зовнішнього фінансування виходячи з особливостей кожного з 
них.  
 

15.  95.43кр 
Ч 48 
 

Черкаський державний технологічний університет.  
Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету : в 3 ч. : Серія : Економічні науки. 
Вип. 23, Ч. 1 / Черкаський держ. технол. ун-т ; голов. ред. Ю. 
Г. Лега ; редкол. : Г. О. Волощук, Т. М. Качала, М. В. 
Кужельний [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 250 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Перша частина збірника присвячена загальним питанням 
економіки, а також проблемам управління. організації та планування. 
Подані матеріали наукових досліджень висвітлюють широке коло 
актуальних проблем реформування економіки України. 



 
16.  95.43кр 

Ч-48 
 

Черкаський державний технологічний університет.  
Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету : в 3 ч. : Серія : Економічні науки. 
Вип. 23, Ч. 2 / Черкаський держ. технол. ун-т ; голов. ред. Ю. 
Г. Лега ; редкол. : Г. О. Волощук, Т. М. Качала, М. В. 
Кужельний [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Друга частина збірника присвячена питанням фінансів, 
бухгалтерського обліку та аудиту. Подані матеріали наукових 
досліджень висвітлюють широке коло актуальних проблем розвитку 
економіки України.  
 

17.  95.43к
р 
Ч-48 
 

Черкаський державний технологічний університет.  
Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету : в 3 ч. : Серія : Економічні науки. 
Вип. 23, Ч. 3 / Черкаський держ. технол. ун-т; голов. ред. Ю. Г. 
Лега ; редкол. : Г. О. Волощук, Т. М. Качала, М. В. Кужельний 
[та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 272 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Подані матеріали наукових досліджень висвітлюють 
широке коло актуальних проблем реформування економіки України. 
 

 



 

 
 1.  67.51 

А 72 
 

Антипенко В. Ф.  
Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : 
монографія / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 320 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографія відомого юриста-міжнародника  грунтується 
на оцінці світових кризових процесів, що визначають криміналізацію 
міжнародного життя і нездатність адекватного реагування прав 
внаслідок його дезорієнтованості щодо предмета регулювання. 
 

2.  67.400.
621.4 
(4Укр) 
У 45 

Верховна Рада України шостого скликання. Черверта 
сесія, 5 черв. – 26 черв. 2009 р. Позачергові сесії, 24 лип., 21 
серп. 2009 р. : стенографічний звіт. Т. 12 / ВР України ; 
редкол. : В. О. Зайчук (голова) [та ін.]. – К. : Парламентське 
вид-во, 2011. – 838 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 
Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 
України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  
порядок прийняття законів та постанов. 
 

3.  67.400.
612 
(4Укр) 
В 41 
 

Вибори Президента України 2010 року : інформ.-аналіт. вид. 
/ Центральна виборча комісія ; редкол. : В. М. Шаповал 
(голова), А. Й. Магера, Ж. І. Усенко-Чорна [та ін.]. – К. : 
Фенікс, 2010. – 896 с .: табл., фото. кол. 
 Кількість примірників: 3 – ЦА (3) 
Анотація: Пропоноване видання – це повне і систематизоване зібрання 
відомостей про організацію, перебіг та результати виборів Президента 
України 2010 року. 
 

4.  67.400.3
(4Укр) 
Г 34 
 

Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: 
практика і перспективи : за матеріалами круглого столу, 18 
січ. 2007 р. / Програма сприяння Парламенту України ун-ту 
Індіани ; заг. ред., упорядкув. О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова. 
– К. : Заповіт, 2007. – 70 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Гендерний компонент є одним із складових діяльності 
Програми. ПСП працює над включенням гендерної проблематики в усі 
ланки своєї співпраці з Верховною Радою. Головною метою цього 
компоненту є сприяння дотриманню принципів гендерної рівності в усіх 
аспектах законодавчої роботи. 
 

5.  67.404.9
1-324 
(4Укр) 

Господарський кодекс України : станом на 5 трав. 2010 р. : 
(відповідає офіц. текстові). – Х. : Одіссей, 2010. – 184 с. – 



Г 72 
 

(Закони України) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У виданні представлений Господарський кодекс України зі 
змінами й доповненнями станом на 5 травня 2010 р. Текст видання відповідає 
офіційному текстові.. Господарський кодекс України встановлює відповідно до 
Конституції України правові основи господарської діяльності 
(господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання 
різних форм власності. 
 

6.  67.410.
1-324 
(4Укр)
Г 72 
 

Господарський Процесуальний кодекс України : 
нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції, 
станом на 14.12.2010 р. – Суми : Соколик Б. В., 2010. – 72 с. – 
(Законодавство України) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У виданні представлений Господарський процесуальний кодекс 
України зі змінами й доповненнями станом на 14..12.2010 р. Текст видання 
відповідає офіційному текстові.  
 

7.  67.400.5
1(4Укр) 
Д 28 
 

Декларація про державний суверенітет України. Історія 
прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. деп. України ; 
ред. рада : О. Барабаш (голова), Я. Зайко (відп. ред.), І. Бойко 
[та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До книги включені усі документи, що стосуються процесу 
прийняття Декларації – законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх 
обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, – а 
також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів 
Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання 
Верховної Ради України).  
 

8.  67 
Д 36 
 

Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки. 
Вип. 42 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ;  редкол. : 
Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького, 2008. – 808 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та 
історії держави права,  державного управління, адміністративного, 
конституційного, міжнародного, цивільного, підприємницького, 
аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і 
кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється 
проблемам сучасної політичної науки.  
 

9.  67 
Д 36 
 

Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки. 
Вип. 43 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол. : 
Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. – 780 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії 



держави і права, державного управління, адміністративного, 
конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та 
екологічного права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної 
науки.  
 

10.  67.407 
(4Укр) 
Д 70 
 

Дотримання екологічних прав в Україні – 2006 / 
Екологічно-гуманітарне об'єднання "Зелений Світ" ; під ред. О. 
Степаненка. – Х. : Права людини, 2007. – 212 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання є спробою громадської оцінки стану дотримання 
екологічних прав в Україні протягом 2006 року. Зміст доповіді 
відображає погляди групи лідерів громадських екологічних організацій з 
різних регіонів України на проблематику прав людини, екологічної етики, 
відповідальності за збереження природної спадщини, стан дотримання 
природоохоронного законодавства та захисту екологічних прав 
громадян.  
 

11.  67.404 
(4Укр)
я73-1 
З-17 
 

Заіка Ю. О.  
Українське цивільне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Ю. О. Заіка ; М-во освіти і науки України, Київський 
нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і допов. – К. : 
Правова єдність, 2008. – 367 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ринок сучасної навчальної літератури надзвичайно 
насичений. Саме тому автор поставив за мету написати такий 
навчальний посібник, який би поєднував у собі програму цивільного права 
та раціональну структуру курсу із доступністю його викладання. 
 

12.  67.400.3
(4Укр) 
З-19 
 

Законотворчість: практичні аспекти впровадження 
принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 
діяльності Верховної Ради України / Програма сприяння 
Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики ; 
заг. ред., упорядкув. О. І. Суслової. – К. : Москаленко О. М., 
2010. – 180 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У цьому виданні містяться практичні рекомендації щодо 
реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 
діяльності Верховної Ради України. 
 

13.  67.400.7
(4Укр) 
З-19 
 

Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку / О. 
Суслова, Л. Нечипоренко, М. Руденко ; Програма сприяння 
Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики. – 
К. : Москаленко О. М., 2011. – 68 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Гендерний компонент є одним із складових діяльності 
Програми сприяння Парламенту ІІ. ПСП ІІ працює над включенням 
гендерної проблематики в усі ланки своєї співпраці з Верховною Радою 
та органами виконавчої влади. Головною метою цього компоненту є 



сприяння дотриманню принципів гендерної рівності в усіх аспектах 
законодавчої роботи. 
 

14.  67.401.0
2(4Укр)
-32 
У 45 

Запобігання і протидія корупції : (законодавчі акти) / відп. за 
вип. : Ю. Ю. Сорочик. – К. : [б. в.], 2011. – 50 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ЦА (4) 
Анотація: У пропоноване видання включено текст Закону України 
"Про засади запобігання і протидії корупції", витяги з кодексу України 
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 
стосовно відповідальності за корупційні правопорушення. 
 

15.  67.99 
(4Укр-
4Зап)я2 
З-36 

Заслужені юристи України на Запоріжжі / М-во внутрішніх 
справ України, Запорізький юридичний ін-т ДДУВС ; уклад. : 
В. В. Лень, О. І. Немченко ; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – 
Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 76 с. : портр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: В інформаційно-довідковому виданні надається стисла 
інформація про юристів, які нагороджені почесним званням "Заслужений 
юрист України», котрі працюють або працювали на час присвоєння 
зазначеного звання в Запорізькій області станом на 24 серпня 2011 року. 
 

16.  67.911.
15-321 
З-41 
 

Збірник міжнародних договорів України про правову 
допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні 
договори / упоряд. : О. І. Шинальський, В. В. Касько, О. В. 
Коваленко [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – К. : Фенікс, 2009. – 
1080 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Публікація є другим виданням "Збірника міжнародних 
договорів України про правову допомогу у кримінальних справах", що 
містить тексти міжнародних документів, які визначають відносини 
України з іншими державами світу в галузі кримінального права. 
 

17.  67.400.8
2(4Укр) 
З-41 
 

Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за 
позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах 
президента України 2010 року / Центральна виборча комісія ; 
редкол. : В. М. Шапоал (голова), А. Й. Магера (заст. голови), 
Ж. І. Усенко-Чорна (заст. голови) [та ін.]. – К. : Фенікс, 2010. – 
872 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: До збірника увійшли рішення Вищого адміністративного 
суду України, апеляційних та окружних адміністративних судів, 
апеляційних та місцевих загальних судів, прийнятих ними відповідно до 
пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу 
адміністративного судочинства України за результатами розгляду 
справ за позовами суб'єктів виборчого процесу з виборів Президента 
України 2010 року. 
 



18.  67.400.
621.13 
(4Укр) 
К 63 

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання) 
/ авт. ідеї В. Д. Швець. – К. : Укрпол, 2010. – 148 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Видання описує структуру і сферу діяльності Комітету 
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності і покликане сприяти більшій прозорості 
діяльності цього Комітету, відкритості процесу прийняття державних 
рішень, підвищення його ефективності в ході реалізації започаткованих 
реформ.  
 

19.  67.400.1
1(4Укр) 
К 65 
 

Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3. Ч. 18 : 
Стенограми. Документи / під заг. ред. С. Головатого. – К. : 
Українська Правнича Фундація, 2006. – 472 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До цього тому ввійшли стенограми пленарних засідань 
Верховної Ради – з дев'яносто восьмого (19 червня 1996 р.) по сто третє 
(25 червня 1996 р.). 
 

20.  67.400.1
1(4Укр) 
К 65 
 

Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3. Ч. 21 : 
Стенограми. Документи / під. заг. ред. С. Головатого. – К. : 
Українська Правнича Фундація, 2006. – 384 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До цього тому ввійшли стенограми сто сьомого пленарного 
засідання (27–28 червня 1996 року), відомого як Конституційна ніч. А 
також тексти Конституції України, прийнятої Верховною Радою 
України 28 червня 1996 року, українською, російською та англійською 
мовами та Закон України "Про прийняття Конституції України і 
введення її в дію". 
 

21.  67.410.
2-324 
(4Укр) 
К 82 

Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 20 
верес. 2009 р. – Х. : Одіссей, 2009. – 240 с. – (Закони України) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
Анотація: У виданні представлений Кримінально-процесуальний кодекс 
України станом на 20.09.2009 р. зі змінами та доповненнями. Призначенням 
Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку 
провадження у кримінальних справах.  
 

22.  67.911.
11 
М 58 
 

Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження 
поглядів : зб. публікацій Артиклю 19 / Ін-т Медіа Права ; [за 
ред. : Т. Шевченка, Т. Олексіюк]. – К. : Фенікс, 2008. – 224 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Це видання містить ряд документів, розроблених 
міжнародною організацією "Артикль 19", які встановлюють принципи 
регулювання у сфері свободи вираження поглядів. Збірник має науково-
практичне значення та призначений для викладачів факультетів 
журналістики, фахівців з медіа права, працівників громадських 
організацій, науковців. 



 
23.  67.400.

82(4Ук
р) 
М 65 
 

Місцеві вибори – 2010. Пульс країни: результати експертного 
моніторингу / Мережа підтримки реформ, Громадянська 
асамблея України ; відп. ред. : А. Когут, К. Сідаш. – К. : 
Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011. – 186 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У дослідженні представлені матеріали експертного 
моніторингу місцевих виборів 2010 р. Дані експертних оглядів 
результати двох турів експертного опитування ілюструють 
різноманітні аспекти виборчого процесу: політичну конкуренцію, якість 
роботи виборчих комісій, застосування адмінресурсу, доступ до ЗМІ, 
участь громадських організацій у виробничому процесі. 
 

24.  67.410.2 
М 15 
 

Макбрайд Дж.  
Європейська конвенція з прав людини та кримінальний 
процесс / Дж. Макбрайд. – К. : К.І.С., 2010. – 576 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Посібник націлений на те, щоб допомогти суддям, 
адвокатам і прокурорам враховувати у процесі тлумачення та 
застосування кримінально-процесуальних кодексів, а також аналогічних 
або пов'язаних з ними законодавчих актів численні вимоги до 
кримінального провадження – чітко визначені й похідні від Європейської 
Конвенції з прав людини. 
 

25.  67.518.8 
Н 50 
 

Немченко О. І.  
Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з 
психічними відхиленнями: кримінологічні засади : монографія 
/ О. І. Немченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 
213 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії досліджуються питання, що характеризують 
історико-правовий розвиток правових норм, які регулюють 
відповідальність неповнолітніх із психічними відхиленнями, аналізується 
зарубіжне законодавство у цій сфері, проводиться кримінологічна 
характеристика злочинів, що вчиняються неповнолітніми із психічними 
відхиленнями та окреслено заходи запобігання проявами такої поведінки 
неповнолітніх осіб. 
 

26.  67.404.9
6(4Укр) 
О-75 
 

Особливості ведення підприємницької діяльності в 
сільськогосподарській сфері / М-во праці та соц. політики 
України, Фонд загальнообов'язк. держ. соц. страхування 
України на випадок безробіття, Держ. центр зайнятості [та ін.]. 
– К. : [б. в.], 2008. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Даний методичний посібник розроблено відповідно до вимог 
чинного законодавства як допоміжний матеріал для суб'єктів 
господарювання при започаткуванні та подальшому здійсненні 



підприємницької діяльності в сільськогосподарській сфері 
 

27.  67.400.3
2(4Укр) 
П 14 
 

Паліюк В. П.  
Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод: українське законодавство та судова 
практика : практ. посіб. / В. П. Паліюк ; Акад. суддів України. 
– Миколаїв : Іліон, 2010. – 556 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Свобода вираження поглядів, закріплена у пункті першому 
статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
становить одну із головних підвалин демократичного суспільства. З 
огляду на актуальність цього питання в Україні, в роботі зосереджена 
увага не лише на реалізації права на свободу вираження поглядів, а й на 
таких підставах втручання держави у здійснення свободи вираження 
поглядів, як "законність та...", "легітимна мета та...", а також 
"необхідність у демократичному суспільстві".  
 

28.  67.407.6
(4Укр) 
П 68 
 

Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти / 
авт. кол. : С. М. Кравченко, Дж. Бонайн, В. М. Адам [та ін.] ; за 
заг. ред. : Т. М. Жиравецького, О. В. Кравченко ; пер. Г. І. 
Хомечко ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія – Право – 
Людина". – Л. : ЕПЛ, 2011. – 120 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Посібник присвячений проблемам охорони атмосферного 
повітря. Автори детально зупиняються на особливостях нормативно-
правового забезпечення в галузі охорони атмосферного повітря, 
механізмах та інструментах державного регулювання охорони повітря. 
Особлива увага приділяється заходам контролю за дотримання вимог у 
галузі охорони атмосферного повітря підприємствами. 
 

29.  67.401.
031.2 
(4Укр) 
П 90 

Путівник для учасника адміністративного процессу / 
Проект USAID "Україна: верховенство права", Центр 
політико-правових реформ ; авт.-упоряд. : Р. О. Куйбіда, Т. В. 
Руда. – оновл. вид. – К. : Центр політико-правових реформ, 
2011. – 104 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У брошурі описано порядок звернення до суду за захистом 
своїх прав, свобод чи інтересів від порушень з боку суб'єкта владних 
повноважень. Роз'яснено, з якими судовими витратами особа може 
мати справу в адмістративному процесі, як їх сплачувати та які 
існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових 
витрат за результатами вирішення справи.  
 

30.  67.410.2
(4Укр) 
я23 
П 90 
 

Путівник для учасника кримінального процессу / Проект 
USAID "Україна: верховенство права", Центр політико-
правових реформ ; відп. ред. Р. О. Куйбіда ; авт.-упоряд. : О. А. 
Банчук, П. М. Залізняк, А. О. Шаіпов. – оновл. вид. – К. : 



Центр політико-правових реформ, 2011. – 80 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація:  У брошурі описано порядок захисту прав та інтересів 
потерпілих осіб від злочину, порядок відшкодування завданої їм шкоди. 
Роз'яснено, які права є в осіб під час затримання органами влади. 
Проаналізовано права та обов'язки підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, свідка, цивільного позивача і відповідача. 
Описано алгоритм, який дає можливість зрозуміти порядок та 
процедуру оскарження судового рішення в кримінальній справі.  
 

31.  67.410.1
(4Укр) 
я23 
П 90 
 

Путівник для учасника цивільного процессу / Проект 
USAID "Україна: верховенство права", Центр політико-
правових реформ ; авт.-упоряд. : Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. - 
оновл. вид. – К. : Центр політико-правових реформ, 2011. – 136 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У брошурі описано порядок звернення до суду за захистом 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів  у 
цивільних справах. Роз'яснено, якими судовими витратами особа може 
мати справу в цивільному  процесі, як їх сплачувати та які існують 
пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат 
за результатами вирішення справи. Надано поради щодо мирного 
владнання спору.  
 

32.  67.401.1
14я73-1 
С 25 
 

Свобода інформації : навч. посіб. для держ. службовців / [пер. 
з англ. Р. Тополевського]. – К. : Тютюкін, 2010. – 127 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У виданні вміщено документи й теоретичні розділи, які 
будують корисними для вдосконалення української адміністративної 
практики та її адаптації до найкращих світових стандартів у сфері 
свободи слова. Подає вичерпну інформацію щодо теми свободи 
інформації, юридичних меж, основних принципів законів про свободу 
інформації, опрацювання інформаційних запитів та стосовно низки 
інших питань.  
 

33.  67.911.
11 
С 25 
 

Свобода вираження поглядів. Практика Європейського 
суду з прав людини / за заг. ред. Й. П. Мюллера ; пер. з фр. О. 
Соломарської. – К. : Український центр правничих студій, 
2002. – 260 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Свобода вираження поглядів, закріплена у пункті 1 статті 
10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, становить 
одну з головних підвалин демократичного суспільства. З огляду на 
актуальність цього питання в Україні, до книжки вміщено добірку 
найпоказовіших справ, розглянутих Європейським судом з прав людини, у 
яких ідеться про дотримання свободи вираження поглядів. 
 

34.  67я21 Словник термінів і понять, що вживаються у чинних 



С 48 
 

нормативно-правових актах України : за станом на 1 трав. 
1999 р. / відп. ред. : В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік ; упоряд. : О. В. 
Богачова, К. С. Винокуров, Ю. І. Крусь [та ін.]. – К. : Оріяни, 
1999. – 502 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Даний словник – перша спроба систематизувати терміни 
та поняття, що містяться у чинному законодавстві України (4351 
термінів та понять з майже 29 000 нормативних актів). Необхідність 
створення Словника обумовлена динамічним удосконаленням 
законодавства, тому головна його мета – надання правової інформації 
населенню. Визначення термінів та понять наводяться у повній 
відповідності з чинними правовими актами.  
 

35.  67.404.
013.11 
(4Укр) 
С50 

Смітюх А. В.  
Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / А. В. Смітюх. – К. : Істина, 2011. – 244 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та 
Господарського кодексів, законів України "Про господарські 
товариства", "Про акціонерні товариства", інших актів 
корпоративного законодавства України з урахуванням матеріалів 
судової практики, наукових статей і монографій розкриваються загальні 
питання корпоративного права; порядок створення і припинення 
господарських товариств; особливості правового статусу окремих видів 
товариств; правовий режим їх майна; корпоративні права та обов'язки 
їх учасників; правовий статус органів управління товариств; питання 
щодо здійснення розпорядження та захисту корпоративних прав.  
 

36.  67.404.
013.11 
(4Укр_ 
С 50 
 

Смітюх А. В.  
Корпоративне право України: практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / А. В. Смітюх. – К. : Істина, 2011. – 182 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Навчальний посібник втілює практикоорієнтуючий підхід 
до вивчення корпоративного права, містить велику кількість завдань, 
основаних на подіях та обставинах, що мали місце в юридичній практиці 
і відображають поширені проблемні моменти корпоративного права. 
Завдання доповнюються документами, складеними із використанням 
реальних аналогів. Практикум покликаний надати цілісне уявлення про 
"живе" корпоративне право, підготувати читачів до різних ситуацій, 
що виникають у діяльності господарських товариств тощо. 
 

37.  67.404.0
6(4Укр) 
Ф 95 
 

Фурса С. Я.  
Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та 
адвокатська практика : наук.-практ. зб. / С. Я. Фурса, О. О. 
Кармаза ; за ред. С. Я. Фурси ; Центр правових дослідж. 
Фурси. – К. : Фурса С. Я.: КНТ, 2009. – 704 с. – (Цивілістика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: Ця книга є науково-практичним посібником із захисту прав 
споживачів та оглядовим коментарем Закону України "Про захист прав 
споживачів", а також норм Цивільного кодексу України, які регулюють 
права споживача. У книзі пропонується адвокатська та судова 
практика. 
 

38.  67.404.
06 
Ю 78 
 

Юровский Д. Б.  
Как потребителю защитить свои права / Д. Б. Юровский ; под 
общ. ред. Б. С. Юровского. – Х. : Консульт, 2006. – 178 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Книга посвящена вопросам потребления товаров и услуг, 
а также защите прав потребителей в сфере торговли. 
 

39.  67.910.
822 
Я 44 
 

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав 
людини? / Проект USAID "Україна: Верховенство права", 
Центр політико-правових реформ ; наук. ред. Н. І. Петрова ; 
авт.-упоряд. : Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. – оновл. вид. – К. : 
Центр політико-правових реформ, 2011. – 56 с. – (Знайомство з 
судом) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У брошурі описано порядок звернення до Європейського суду 
з прав людини за захистом від порушень з боку держави. Брошура 
містить загальну інформацію про Конвенцію та гарантовані нею права, 
відомості про процедуру в Суді. Роз'яснюється, хто та у яких випадках 
може звертатися до Європейського суду з прав людини, як правильно 
оформити заяву для звернення до Суду, як виконуються його рішення.  
 

40.  67.71 
(4Укр) 
Я 44 
 

Як визначити компетентний суд у вашій справі? / Центр 
політико-правових реформ ; відп. ред. Р. О. Куйбіда ; авт.-
упоряд. Т. В. Руда. – оновл. вид. – К. : Центр політико-
правових реформ, 2011. – 56 с. – (Знайомство з судом) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У брошурі описано алгоритм, який дає можливість 
визначити, за правилами якого судочинства належить готувати позов 
та до якого саме суду потрібно звертатися. Крім того, наводяться 
витяги із законодавчих актів, що стосуються основних правил про 
юрисдикцію і підсудність. Витяги наведено станом на 1 січня 2011 р. 

 
 



 

 
 
1.  72.3 

(4Укр)ю 
І-90 
 

Історія Національної академії наук України (1941–1945). Ч. 
1: Документи і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; упоряд. : Л. 
М. Яременко, В. А. Кучмаренко, Л. І. Стрельська [та ін.] ; 
редкол. : О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НБУВ, 
2007. – 808 с. : ілюстр. – (Джерела з історії науки в Україні) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Цим збірником продовжується видання документів та 
матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До 
нового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, 
матеріали періодичних видань, мемуарні джерела, що характеризують 
діяльність АН УРСР у період 1941–1945 рр. 
 

2.  72.3 
(4Укр)ю 
І-90 
 

Історія Національної академії наук України (1941–1945). Ч. 
2 : Додатки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; упоряд. : Л. М. 
Яременко, В. А. Кучмаренко, С. В. Старовойт, Л. І. Стрельська 
; редкол. : О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НБУВ, 
2007. – 576 с. – (Джерела з історії науки в Україні) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Дана книга є продовженням частини збірника документів і 
матеріалів "Історія Національної академії наук України. 1941–1945". До 
цієї частини збірника включено "Додатки" та науково-довідковий 
апарат до обох частин, що є науковими розробками колективу 
Інституту архівознавства. 
 

3.  72.3 
(4Укр)ю 
І-90 
 

Історія Національної академії наук України (1946–1950). Ч. 
1 : Документи і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; упоряд. : Л. 
М. Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. 
Кучмаренко ; редкол. : О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К. 
: НБУВ, 2008. – 604 с. : ілюстр. – (Джерела з історії науки в 
Україні) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Цим збірником продовжується видання документів та 
матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До 
нового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, 
матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР 
у період 1946–1950 рр. 
 

4.  72.3 
(4Укр)ю 
І-90 

Історія Національної академії наук України (1946–1950). Ч. 
2 : Додатки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 



 Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; упоряд. : Л. М. 
Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. 
Кучмаренко ; редкол. : О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К. 
: НБУВ, 2008. – 716 с. – (Джерела з історії науки в Україні) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Дана книга є продовженням частини збірника документів і 
матеріалів "Історія Національної академії наук України. 1946–1950". До 
цієї частини збірника включено "Додатки", що є науковими розробками 
колективу Інституту архівознавства НБУВ. 
 

5.  72.65я
73-1кр 
К 64 
 

Кононенко Ю. С.  
Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ю. С. Кононенко, С. В. Корновенко ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 71 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (2), ЦА (3) 
Анотація: У посібнику викладено основні питання, що стосуються 
методології наукових досліджень. Особливу увагу авторами приділено 
розкриттю таких питань, як типологія наукових знань, форми наукової 
діяльності, загальні методи наукових досліджень, поняття і значення 
юридичної методології, методи і принципи юридичних наук тощо. 
 

6.  73.031
я73-1 
Ш 35 
 

Швецова-Водка Г. Н.  
Общая теория документа и книги : учеб. пособ. / Г. Н. 
Швецова-Водка. – К. : Знання ; М. : Рыбари, 2009. – 488 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: В пособие раскрываются основные теоретические вопросы 
общего документоведения – от определения "документа" до 
классификации печатных изданий. Изложение учебного материала 
отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными 
представлениями о документе и книге, а также с исследованиями 
разных ученых, изучавших проблемы документоведения и книговедения.  
 

 



 

 
1.  74.580.

268кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" : зб. 
матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., 
м. Черкаси : Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / 
М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького ; ред. рада : С. А. Жаботинська [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 244 с/ 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (1), ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 
конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за 
напрямами: "Природничо-математичні та комп'ютерні науки", 
"Гуманітарні науки", "Філологічні науки. Соціальні комунікації", 
"Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Економіка, 
підприємництво, туризм. Державна служба" 
 

2.  74.580.
268кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" : зб. 
матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., 
м. Черкаси : Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки 
України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; ред. рада 
: Н. А. Тарасенкова [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2010. – 268 с/ 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 
конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за 
напрямами: "Природничо-математичні та комп'ютерні науки", 
"Гуманітарні науки", "Філологічні науки. Соціальні комунікації", 
"Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Економіка, 
підприємництво, туризм. Державна служба" 
 

3.  88.54 
я73-1 
Б 46 
 

Бендас Т. В.  
Психология лидерства : [учеб. пособ.] / Т. В. Бендас. – М. ; С. 
Пб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. – 448 с. – (Учебное 
пособие) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Аннотация:  Кто становится лидером? Похож ли он на вожака 
обезьян? Отличаются ли лидеры-мужчины от лидеров-женщин? 
Одинаковы ли лидеры в разных странах и культурах? Как выявить 
лидеров и как с ними работать? Что будет, если никто не захочет 
быть лидером? На эти и другие вопросы дает ответы эта книга.  
 

4.  88.441
я73-1 
Б 74 

Боговарова Е. И.  
Человек читающий, или психология активного рационального 
чтения : учеб.-метод. пособ. / Е. И. Боговарова. – Черкассы : 



 БРАМА, 2002. – 96 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Книга содержит информацию о сущности и 
закономерностях активного рационального чтения, тренировочные 
упражнения и игры. Это программированное учебно-методическое 
пособие для желающих совершенствовать деятельность чтения 
самостоятельно и в группе под руководством тренера. 
 

5.  88я73-1 
Б 91 
 

Бурлачук Л. Ф.  
Психодиагностика : [учеб. для вузов] / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. ; С. Пб. ; Нижний Новгород : Питер, 
2011. – 380 с. : ил. – (Учебник для вузов) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Аннотация:  В книге детально рассмотрены история, предмет и 
методы этой важнейшей отрасли психологического знания. Доступно 
изложены вопросы, связанные с математико-статистическим 
обоснованием измерения индивидуальных различий и конструирования 
психологических тестов. 
 

6.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 199 : 
Серія Педагогічні науки. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 128 с. : 
схеми, табл. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 
похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки тощо. 
 

7.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 206 : 
Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 198 с. : 
схеми, табл. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 



похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; 
спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини тощо. 
 

8.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 211: 
Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 152 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(1), ІБВ (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено проблемам едукаційної 
роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях 
досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та 
інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, 
розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності 
пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність 
професійної освіти та ін. 
 

9.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 3 
(216) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 148 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 
похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки тощо. 
 

10.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. №6 
(219) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 152 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 
похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки тощо. 
 

11.  88.481 Вітенко І. С.  



я73-1 
В 54 
 

Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки 
лікарів – медичних психологів : [навч.-метод. посіб.] / І. С. 
Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко ; за ред. І. С. Вітенка; М-
во охорони здоров'я України, Центр. метод. каб. з вищ. мед. 
освіти МОЗ України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці 
: Книги-XXI, 2008. – 124 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: Видання містить тренінгові соціально-психологічні 
завдання, спрямовані на оптимізацію процесу спілкування майбутніх 
лікарів, формування та корекцію комунікативних, регулятивних, 
емпатійних та емоційно-вольових якостей, сприяння кращому розумінню 
себе, формування вмінь розуміти інших та конструктивно взаємодіяти з 
ними. 
 

12.  88.492
я73-1 
В 23 
 

Вашека Т. В.  
Основи психологічної практики : навч. посіб. для студ. техн. 
спец. вищ. навч. закл. / Т. В. Вашека. – К. : Вид-во НАУ-друк, 
2009. – 200 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Посібник містить головні поняття дисципліни "Основи 
психологічної практики". Розглянуто основні консультативні та 
психокорекційні техніки роботи з клієнтами. 
 

13.  88.8 
я73-1 
В 42 
 

Видра О. Г.  
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. Г. Видра ; МОН України, Чернігівський нац. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 
2011. – 112 с. : табл. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: Посібник містить авторську навчальну програму 
дисципліни, та грунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і 
виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника входять 
назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні 
питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх 
виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості, 
практична частина роботи, у якій запропоновані методики 
психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її 
розвитку. 
 

14.  74.204.2 
В 54 
 

Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. : Серія 
"Педагогічні науки". Вип. 7 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. 
Г. Короленка ; редкол. : М. І. Степаненко (голов. ред.), А. М. 
Бойко, М. В. Гриньова та ін. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. 
Г. Короленка, 2010. – 245 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Збірник наукових праць містить результати досліджень 
учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів з проблем 



розвитку особистісно зорієнтованого навчання у підготовці 
майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності 
викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті 
педагогічного діалогу. 
 

15.  88.59 
я73-1 
В 58 
 

Власова О. І.  
Соціальна психологія організацій та управління : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : 
Центр учбової літератури, 2010. – 398 с. 
 Кількість примірників: :5 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (1) 
Анотація: У підручнику, написано з метою формування у користувачів 
необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок 
організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені 
матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації 
та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної 
психології та психології праці.  
 

16.  74.204
кр 
Д 70 
 

Досвідно-дослідні заклади освіти : навч.-метод. посіб. / Л. І. 
Прокопенко, О. А. Біда, О. П. Савченко [та ін.] ; рец. : С. О. 
Захаренко, Н. Є. Герасімова, Л. І. Даниленко ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва. – Черкаси 
: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 88 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Колектив вчених та практичних працівників України, який 
підготували цей методичний посібник, на основі теоретико-
експериментальних досліджень та вивчення передової практики, 
зокрема Черкащини, пропонує модель виявлення, вивчення, узагальнення 
передового педагогічного досвіду, форми і методи творчого його 
освоєння. 
 

17.  88.3 
я73-1 
Д 76 
 

Дружинин В. Н.  
Экспериментальная психология : учеб. для студ. высш. учебн. 
завед., обучающихся по напрвлению и спец. Психологии / В. 
Н. Дружинин. – 2-е изд. – М. ; С. Пб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2011. – 320 с. : ил. – (Учебник для вузов) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (2) 
Аннотация: Учебник содержит материалы стандартного курса 
"Экспериментальная психология" для психологических факультетов 
университетов. В нем изложены методологические основания 
психологического исследования, дана классификация и характеристика 
эмпирических методов. Подробно рассматриваются процедура и 
организация психологического эксперимента, способы контроля 
переменных, схемы экспериментальных планов.  
 

18.  88.492
я73-1 
Д 84 

Дуткевич Т. В.  
Практична психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-



 ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: У навчальному посібнику розкриваються теоретико-
методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та 
нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах 
соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практичного 
психолога. 
 

19.  88.3 
я73-1 
З-14 
 

Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. 
В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.] ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Каравела, 2011. – 
464 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного 
досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання 
психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як 
особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові 
методи психологічного дослідження та особливості статистичного 
методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у 
тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. 
 

20.  88.37 
я73-1 
З-49 
 

Зелінська Т. М.  
Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і 
психокорекція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. 
Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 256 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У посібнику викладено сучасні досягнення у психології 
амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). 
Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках. Структура 
запропонованого навчального матеріалу орієнтує майбутніх практичних 
психологів, соціальних працівників і вчителів у вихідних теоретичних 
питаннях природи, змісту, критеріїв, типів та вимірювання 
особистісної амбівалентності. 
 

21.  88.3 
я73-5 
З-49 
 

Зелінська Т. М.  
Практикум із загальної психології : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К .: Каравела, 
2009. – 272 с. – (Українська книга) 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні 
засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, 
визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих 
завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної 
роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань 
студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови 
(англійської, німецької). 
 

22.  74 Інформаційні технології в освіті : [зб. наук. пр.]. Вип. 5 / 



І-74 
 

МОН України, Херсонський держ. ун-т ; редкол. : О. В. 
Співаковський (голов. ред.), Л. А. Сухіна, Н. В. Морзе [та ін.]. 
– Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 202 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковому збірнику представлені статті, які висвітлюють 
наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та 
застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами, а 
також наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення 
та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та 
середніх навчальних закладів. 
 

23.  74 
І-74 
 

Інформаційні технології в освіті : [зб. наук. пр.]. Вип. 6 / 
МОН України, Херсонський держ. ун-т ; редкол. : О. В. 
Співаковський (голов. ред.), Л. А. Сухіна, Н. В. Морзе [та ін.]. 
– Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 265 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковому збірнику представлені статті, які висвітлюють 
наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та 
застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами, а 
також наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення 
та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та 
середніх навчальних закладів. 
 

24.  88.33 
я73-1 
К 12 
 

Кабашнюк В. О.  
Психофізіологія : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. 
Гаврилькевич. – Л. : Новий Світ, 2011. – 200 с. : табл. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: У навчальному посібнику представлені питання, завдання і 
перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з 
психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано 
розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні 
матеріали з дисципліни "Психофізіологія" за кредитно-модульною 
системою. 
 

25.  88.54 
я73-1 
К 17 
 

Калаур С. М.  
Соціальна конфліктологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / С. М. Калаур, З. З. Фалинська ; Тернопільський нац. пед. 
ун-т ім. В. Гнатюка. – Т. : Астон, 2010. – 360 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У навчально-методичному посібнику проаналізовано 
теоретичні та практичні аспекти розв'язання конфліктів. 
 

26.  88.52 
К 65 
 

Концен П.  
Фанатизм. Психоанализ этого ужасного явления / П. Концен ; 
науч. ред. А. И. Кугая ; пер. с нем. С. С. Димитрова. – Х. : 
Гуманитарный Центр, 2005. – 376 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В книге фанатизм рассматривается "изнутри": что 



является бессознательным мотивом экстремистских убеждений? Где и 
как происходит переориентация человека в сторону ожесточенного 
фанатичного обретения идентичности? Кроме того, на примере 
национализма в Германии, "Фракции Красной Армии" и современных 
течений интернационального терроризма раскрывается сущность, 
характеристики и содержание фанатизма. 
 

27.  74.261.7
Ан я73-
1кр 
К 89 
 

Кузьмінський А. І.  
Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-
когнітивного підходу : навч.-метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, 
О. І. Вовк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2011. – 316 с. 
 Кількість примірників: 26 – ЧЗ №2 (3), ЦА (23) 
Анотація: У посібнику пропонується комунікативно-когнітивна 
методика формування іншомовних компетенцій у лексичному, 
граматичному й фонетичному аспектах англійської мови, а також 
відповідних мовленнєвих компетенцій у говорінні, письмі, читанні й 
аудіюванні. 
 

28.  74.584 
(4Укр) 
я73-1кр 
К 89 

Кузьмінський А. І.  
Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в 
умовах інтеграції України в європейський освітній простір : 
навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, К. М. Гнезділова ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2011. – 84 с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 23 – ЦА (18), ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (3) 
Анотація: У виданні розкриваються питання моделювання професійної 
діяльності майбутнього фахівця в умовах інтеграції України в 
європейський освітній простір. 
 

29.  88.374
я73-5 
К 95 
 

Кутішенко В. П.  
Психологія розвитку та вікова психологія: практикум : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. 
Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 448 с. – (Українська книга) 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: У навчальному посібнику відображено основні проблеми 
вікової психології: предмет, методи, закономірності, концепції, принципи 
і структура науки; підходи до періодизації психічного розвитку 
особистості; специфіка пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, 
індивідуально-психологічних особливостей людини на різних етапах 
онтогенезу. 
 

30.  88.840
я73-5 
Л 63 

Лисянська Т. М.  
Педагогічна психологія: практикум : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 



 с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: Запропонований практикум складається з п'яти розділів. 
Кожна тема містить питання для обговорення на практичному 
занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз 
проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, 
конференції, дидактичні ігри. 
 

31.  74.583(
4Укр) 
М 34 
 

Матеріали з історії Бердянського державного 
педагогічного університету = Materials from the history of 
Berdyansk state pedagogical university. Т. 4: Бердянський 
інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. 
Учительський інститут (1932-1953 роки) / Бердянський 
держ. пед. ун-т ; упоряд. : В. М. Константінова, І. І. Лиман. – К. 
: Освіта України, 2009. – 782 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга є продовженням археографічних видань "Бердянська 
чоловіча гімназія». Публікується представницький комплекс джерел, що 
стосуються Бердянського державного інституту соціального 
виховання, Бердянського державного педагогічного інституту, 
Бердянського (Осипенківського) державного учительського інституту 
(серпень 1932 – вересень 1953 років). 
 

32.  88.53 
я73-1 
О-63 
 

Орбан-Лембрик Л. Е.  
Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. 
Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги-XXI, 2010. – 528 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (1), ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Навчальний посібник присвячено одній із вельми злободенних 
психологічних проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше 
людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної 
некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. 
В ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні характеристики 
спілкування, показано універсальність і значення феномена комунікації в 
професійній діяльності спеціаліста. 
 

33.  88.59 
О-64 
 

Организационная психология / Л. А. Верещагина, П. К. 
Власов, Е. В. Дворцова [и др.] ; под ред. : П. К. Власова, С. А. 
Маничева, Г. В. Суходольского ; Санкт-Петербургский гос. ун-
т. – 2-е изд., испр. и перераб. – С. Пб. : Изд-во С.-
Петербургского ун-та ; Х. : Гуманитарный Центр, 2008. – 480 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Дання книга – одна из первых научных работ в этой 
области знаний. В работе рассмотрены современные подходы к 
исследованию и проектированию организаций, значение организационной 
коммуникации, стратегии управления персоналом, профессионально 
важные качества и задачи менеджера по работе с персоналом.  



 
34.  88.47 

я73-1 
П 86 
 

Психологічне супроводження оперативно-розшукової 
діяльності в органах внутрішніх справ : навч. посіб. / В. І. 
Барко, Ю. Б. Ірхін, Т. Р. Морозова [та ін.]. – К. : КНТ, 2008. – 
95 с. – (Бібліотека оперативного працівника) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Навчальний посібник присвячений розкриттю психологічних 
аспектів оперативно-розшукової діяльності, участі психологів у 
розслідуванні злочинів та в кримінальному процесі, алгоритмів розробки 
психологічних версій, здійснення психологічного аналізу мотивів, 
спонукань та приводів вчинення злочинів об'єктами оперативної уваги. 
 

35.  88.472
я73-1 
П 86 
 

Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В. Г. Андросюк, О. М. Корнєв, О. І. Кудерміна [та 
ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко ; МОН України, Київський 
нац. ун-т внутр. справ. – К. : Правова єдність, 2009. – 200 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам 
психологічного забезпечення слідчої діяльності правоохоронних органів. 
Надається психологічна характеристика слідчої діяльності та окремих 
слідчих дій; розглядаються деякі аспекти взаємодії слідчого з іншими 
учасниками процесу розслідування злочинів; висвітлюються психологічні 
детерменанти формування показань свідків. Пропонуються 
рекомендації з профілактики та підвищення кваліфікації працівників 
слідчих підрозділів правоохоронних органів. 
 

36.  74.204.2 
Р 15 
 

Радул В. В.  
Соціальна активність у структурі соціальної зрілості: 
(теоретико-методологічний аспект) : [монографія] / В. В. Радул 
; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – К. : 
Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: В контексті дослідження соціально-професійного розвитку 
особистості здійснено аналіз особливостей формування соціально-
професійної активності майбутнього учителя. Соціально-професійна 
активність майбутнього вчителя розглядається як критерій його 
соціально-професійної зрілості. 
 

37.  88.37 
я73-1 
Р 69 
 

Романовська Л. І.  
Диференційна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Л. : Новий Світ-
2000, 2011. – 236 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, 
предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні 
відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, 



розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, 
проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові 
особливості індивідуальності. 
 

38.  88.52 
я73-1 
С 17 
 

Самодиагностика: сборник тестов : учеб. пособ. / под общ. 
ред. : Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашиной. – Черкаси : Чабаненко Ю. 
А., 2010. – 240 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Сборник тестов составленный на основе серии книг 
"Спаси и сохрани" автора Э. А. Пиньковский, предназначен для 
самодиагностики психофизической сферы человека. Самоконтроль, 
самоанализ, самооценка – суть достижений субъекта, устремленного к 
познанию себя.  
 

39.  74.264.5 
С 24 
 

Свінченко І. А.  
Групові форми навчання у викладанні біології : [навч.-метод. 
посіб.]. Ч. 1 / І. А. Свінченко. – Х. : Основа, 2011. – 94 с. – 
(Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 9 (105)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Що можна зробити, щоб учні з різними потенціалом 
одержали як найбільше знань, умінь і навичок? Як розв'язати проблему 
недостатності часу, коли за сорок п'ять хвилин потрібно забезпечити 
ефективну роботу кожного з учнів? На ці та інші питання і дає 
відповіді даний посібник. 
 

40.  74.583 
(4Укр-
4Кір) 
Т 38 
 

Технічна освіта на Кіровоградщині : історичний нарис / авт. 
кол. : М. М. Петренко (кер.), В. А. Барабаш, Л. В. Бондаренко 
[та ін.] ; ред. рада : М. І. Черновол (голова) [та ін.] ; наук. ред. 
В. М. Орлик. – К. : Імекс-ЛТД, 2009. – 240 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Презентоване видання – підсумок клопіткої роботи, 
здійсненої науковцями Кіровоградського національного технічного 
університету та Державного архіву Кіровоградської області впродовж 
останніх років, з пошуку документів та матеріалів, що висвітлюють 
проблеми зародження та становлення технічної освіти в Центральній 
Україні. Книга присвячена поколінням інженерів та учених, їх учителям і 
вихователям від Єлисаветградського вищого земського реального 
училища до Кіровоградського національного технічного університету. 
 

41.  74.264.5 
Т 51 
 

Токарівська Д. П.  
Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства. 
Інструкції з безпеки життєдіяльності : [навч.-метод. посіб.] / Д. 
П. Токарівська, Л. М. Фаль. – Х. : Основа, 2011. – 126 с. : 
ілюстр., табл. – (Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 8 (104)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Основою розробки інструкції є вимоги загальних положень 
щодо безпеки праці під час проведення навчальних занять, лабораторних 
і практичних робіт, демостраційних дослідів у кабінеті біології. 



Інструкції розроблені до всіх тем лабораторних і практичних робі у 7–11 
класах. 
 

42.  88.56 
Э 30 
 

Эйдемиллер Э. Г.  
Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. 
Юстицкис. – 4-е изд., перераб. и допол. – М. ; С. Пб. ; Нижний 
Новгород : Питер, 2010. – 668 с. : рис. – (Мастера психологии). 
– Библиогр. : с. 634-663 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Аннотация: В книге освещены основные психологические механизмы 
функционирования семьи – действие вертикальных и горизонтальных 
стрессоров, динамика семьи, структура семейных ролей, коммуникации 
в семье. Приведен обзор основных направлений и школ семейной 
психотерапии – психоаналитической, системной, конструктивной и 
других.  
 

43.  88.47 
я73-1 
Ю 70 
 

Юридична психологія : підручник / М-во освіти і науки 
України ; за заг. ред. : Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К. : 
КНТ, 2007. – 360 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Підручник підготовлено відповідно до програми курсу для 
вищих навчальних закладів освіти МОН України. У ньому 
висвітлюються: категорійно-понятійний апарат науки, його специфіка 
та закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин 
та правової поведінки; психологічні особливості особи злочинця та 
злочинних групп тощо. 

 



 

  
1.  76.120.

13:86 
я73-2 
Б 77 
 

Бойко А. А.  
Релігія в мас-медіа України : тексти лекцій / А. А. Бойко ; за 
ред. В. В. Різуна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 
журналістики. – К. : [б. в.], 2009. – 158 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Тексти лекцій присвячені майже недослідженій в 
українському журналістикознавстві проблемі – характері висвітлення 
релігійної інформації в мас-медіа. Аналізується великий масив публікацій 
з релігійної тематики, що були запропоновані аудиторії у 2005–2009 рр. 
 

2.  76.113 
(4Укр) 
Г 17 
 

Гальченко О. М.  
Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в 
Україні: історія, структура, опис : [монографія] / О. М. 
Гальченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : 
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернацького, 2005. – 
376 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Монографію присвячено малодослідженій галузі 
вітчизняного книгознавства – оправі східнослов'янських рукописних книг 
та стародруків як синкретичному об'єкту, техніці її виготовлення та 
оздобленню. На підставі матеріалів з історії інтролігаторства та 
авторських спостережень вперше у вітчизняній науці здійснено спробу 
проаналізувати розвиток східнослов'янського інтролігаторства взагалі і 
українського зокрема.  
 

3.  76.120.8 
Ж 92 
 

Журналістика : наук. зб. Вип. 6 (31) / Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка ; голов. ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Інститут 
журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 208 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: У збірнику висвітлюються суттєві питання історії, теорії і 
практики журналістики; розглядаються проблеми становлення та 
функціонування засобів масової інформації в Україні та за її межами; 
досліджується творчість видатних діячів на публіцистичній ниві. 
 

4.  76.120.8 
Ж 92 
 

Журналістика : наук. зб. Вип.7 (32) / Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка ; голов. ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Інститут 
журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 199 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються суттєві питання історії, теорії і 
практики журналістики; розглядаються проблеми становлення та 
функціонування засобів масової інформації в Україні та за її межами; 
досліджується творчість видатних діячів на публіцистичній ниві. 
 



5.  76.123 
(4Укр)6 
К 90 
 

Кулеша Н. М.  
Українська преса у Німеччині, 1919–1945 рр.: формування та 
функціонування : [монографія] / Н. М. Кулеша ; наук. ред. М. 
М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, 
Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л. : Вид-во ЛНБ ім. В. 
Стефаника, 2009. – 144 с. : ілюстр. – (Українська періодика за 
кордоном) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У виданні вперше у вітчизняному журналістикознавстві 
здійснено комплексне дослідження української преси, яка виходила у 
Німеччині в період між закінченням Першої і Другої світових воєн (1919–
1945 рр.), досліджено процес її формування та умови функціонування, 
проаналізовано типологічні особливості видань, вивчено специфіку 
змістовного наповнення часописів, зокрема публіцистики. Віднайдено 
значну кількість нової інформації, що характеризує громадсько-
політичне життя української еміграції, а також різноаспектну, 
зокрема видавничу, діяльність українських політичних, суспільних рухів, 
об'єднань, товариств, наукових інституцій.  
 

6.  76 
П 90 
 

Путеводитель по саморегулированию СМИ : все вопросы и 
ответы. – Вена : [б. в.], 2008. – 116 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Справочник, составленный в форме вопросов и ответов, 
функционален и легок в использовании. Не существует универсальной 
модели, которую можно было бы использовать во всех странах. 
 

7.  76.120.8
(4Укр) 
Т 41 
 

Тимошик М. С.  
Історія одного журналістського курсу в мемуарах, 
щоденниках, інтерв'ю, замальовках, записах, есеях, 
документах, світлинах : [навч. посіб.] / М. С. Тимошик, Г. І. 
Дацюк, К. П. Таран. – К. : Наша культура і наука, 2008. – 472 с. 
: ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Журналістика на тлі радянської і пострадянської епохи; 
долі дипломованих газетярів, радіо- і телевізійників; їхня відданість 
обраному ремеслу, їхні професійні злети й падіння, переживання й 
розчарування, вплив їхньої творчості і високого житейського чину на 
суспільну свідомість – ось головний лейтмотив змісту цієї книги. 
Йдеться зокрема про ту неповторну атмосферу факультету 
журналістики Шевченкового університету зразка 70-х років минулого 
століття. 
 

8.  76.320.
8я73-1 
Я 47 
 

Яковець А. В.  
Телевізійна журналістика: теорія і практика : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Журналістика" / А. В. 
Яковець ; наук. ред. С. І. Даниленко. – 2-ге вид., допов. і 
переробл. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 263 с. 



 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (2), А2 (1) 
Анотація: Посібник ставить за мету розкрити концептуально-
теоретичні засади функціонування телевізійної журналістики у системі 
ЗМІК. Новітню телевізійну журналістику в Україні не можна уявити 
поза розумінням соціальної дійсності, поза оцінкою і прогнозом, поза 
коментуванням подій та явищ суспільного життя. 
 

 



 

 
 
1.  78.33 

(4Укр-
2к) 
Б 59 
 

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): 
дослідження : анотований покажч. : публ. док. / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії 
та джерелозн. ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; редкол. : О. С. 
Онищенко (голова) [та ін.] ; уклад. : Л. А. Дубровіна, Н. І. 
Малолєтова. – К. : Вид-во Національної б-ки України ім. В. І. 
Вернадського, 2004. – 814 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У запропонованому виданні вперше представлені документи 
з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941–1943 рр. 
Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара 
України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах. 
Видання складається з трьох частин. Перша – містить дослідження, в 
яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються 
наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди 
архівних фондів, що зберігаються в Києві та Бундесархіві у Берліні. У 
другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних 
документів, що всебічно розкриває склад і зміст міністерства 
окупованих східних областей та Рейхскомісаріату України. Третя 
частина – це публікації документів про нацистську діяльність щодо 
бібліотек у Києві та Україні в цілому. 
 

2.  78.368.
4я1 
Д 33 
 

Дениско Л. М.  
Автографи на книгах із колекції рідкісних видань 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : 
каталог / Л. М. Дениско ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : 
Науково-видавничий центр Національної б-ки України ім. В. І. 
Вернадського, 2007. – 134 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: У книзі опубліковано та описано автографи на книгах із 
колекції рідкісних видань, яка зберігається у відділі стародруків і 
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. Більшість автографів становлять власницькі та дарчі 
написи. Автографи є невід'ємною частиною рукописної спадщини 
відомих діячів історії та культури і можуть бути використані 
фахівцями у дослідницькій практиці. 
 

 



 

  
1.  84 

(4Укр)
6-5кр 
А 57 
 

Альпин-Горячева Т.  
...Что вижу, то и пою... :  сб. стихов / Т. Альпин-Горячева. – 
Черкассы : Материк, 2011. – 92 с. : ил. – (Пушкинское кольцо) 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Аннотация: Черкасская художница представила на суд читателей свой 
новый сборник лирических стихов  «Что вижу, то и пою…». Сборник вышел в 
рамках поэтического вечера «Пушкинское кольцо 2011», который прошел в  
большом зале Черкасского Художественного музея 10 декабря 2011 г. 
 

2.  84(4Ук
р)6-4 
Б 32 
 

Бача Ю.  
Вибрані твори / Ю. Бача. – Ужгород : Мистецька лінія, 2008. – 
592 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Юрій Бача – відомий публіцист-україніст, письменник, 
лауреат Міжнародної літературної премії ім. Богдана Лепкого, 
професор Пряшівського університету. У 60-х роках був засуджений за 
перенесення та поширення праці Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи 
русифікація?" і на повних двадцять літ вилучений із суспільного життя. 
У дане видання ввійшли найкращі публіцистичні та літературознавчі 
статті вченого і письменника. 
 

3.  84(4Ро
с)6-4 
Б 79 
 

Болдырев Н. Ф.  
Упавшее небо: новеллы, истории, лирические и иные фантазии 
: [кн. прозы] / Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал LTD, 1998. 
– 336 с. : рис. – (Флейта Евразии) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Сборник прозы и эссеистики «Упавшее небо: новеллы, истории 
и иные фантазии» - отчасти сообщает о ее жанре, эссеистическом и 
медитативном много более, нежели физиологическом или ироническом… 
 

4.  84 
(4Укр)
6-4кр 
Б 82 
 

Борзяк Д.  
Оповідання / Д. Борзяк ; упорядкув., передм. В. Т. Поліщука. – 
Черкаси : Відлуння, 1997. – 88 с. 
 Кількість примірників: 4 – АХ (2), ЧЗ №2 (2) 
Анотація: До збірки ввійшли п'ять оповідань письменника з 
Золотоніщини Дмитра Борзяка (1897-1939), чий безперечний талант 
тільки почав розгортатися у 20-х роках і чиї твори були піддані 
забуттю довгих 70 років. Як митець Д. Борзяк продовжував літературні 
традиції найталановитіших представників "українського відродження 
20-х".  
 

5.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 

Булаховська Ю.  
Троянди для матері: з роздумів над творчим доробком 
Володимира Гамана / Ю. Булаховська. – К. : ЛОГОС, 2010. – 



Б 90 
 

30 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Гаман Ганна Павлівна, вдова фронтовика Великої 
Вітчизняної війни, яка виховала п'ятеро дітей і на честь якої в селі 
Ков'яги (Харківщина) син, письменник Віктор Гаман, створив Музей 
Матері. Про це йдеться на сторінках видання. 
 

6.  80кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 208 : 
Серія Філологічні науки : зб. на пошану світлої пам'яті Н. В. 
Зборовської / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. Кузьмінський 
(голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : В. Т. Поліщук (відп. ред.), 
Л. В. Скорина, Л. І. Кавун [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, 2011. – 182 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), А2 (1) 
Анотація: Черговий випуск літературознавчого "Вісника ЧНУ" 
пропонує наукові дослідження в традиційних рубриках теоретико-
літературної, історико-літературної, компаративної, 
фольклористичної, методичної проблематики. Особливістю випуску є 
те, що він видається на спомин і пошану дочасно померлої Ніли 
Вікторівни Зборовської (1962-2001) – відомого науковця, доктора 
філологічних наук, провідного співробітника Інституту літератури ім. 
Т. Г. Шевченка НАН України, уродженки Черкащини, яка плідно 
співпрацювала з нашим університетом. 
 

7.  83.3 
(4Укр)
5-8...4 
В 19 
 

Василенко М. Г.  
Іван Франко: поступ ідеї : моногр. дослідж. / М. Г. Василенко. 
– Коломия : Вік, 2010. – 400 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У даній монографії вводяться праці, які І. Франко друкував 
у різноманітних виданнях, але які з огляду на ідеологічні заборони 
тоталітарного режиму тривалий час не допускалися до вивчення. 
Заборонені Франкові видання ті, де порушувалися питання національної 
виокремленості, а звідси й національного усвідомлення і національного 
руху як суспільно-політичної сили. 
 

8.  84(4Ук
р)6-5 
В 19 
 

Василенко М. Г.  
Хода вітрів : [вірші] / М. Г. Василенко. – Коломия : Вік, 2010. – 
64 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Чергова віршована збірка автора – певна життєва віха, 
своєрідний етап його поетичній творчості, де тривають пошуки 
закономірностей і нестримної плинності буття, увиразнення 
естетичних категорій у змінності земного побутування, збагнення 
чуттєвих і опредмечених виявів індивідуального й громадсько-суспільного 
та національного життя. 
 

9.  83.3 Ващук Ф.  



(4Укр)
5-8...4 
В 23 
 

Шевченкознавчі праці : [зб. наук. ст.] / Ф. Ващук ; [упоряд. О. 
В. Боронь ; відп. ред. Н. Чамата] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 
НАН України, Запорізький нац. ун-т. – К. : Україна, 2011. – 
304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У виданні зібрано шевченкознавчі розвідки талановитого 
літературознавця Федора Ващука (1925–1988), присвячені переважно 
вивченню творчого процесу в Шевченка, зокрема його редакційній роботі 
над власними творами. Розглянуто також окремі аспекти поетики 
Шевченка: розповідна майстерність, портрет у поезії і повістях, ідейно-
естетична роль порівнянь тощо.  
 

10.  81.2Ук
-418 
В 27 
 

Великий зведений орфографічний словник сучасної 
української лексики : 253 000 сл. / авт., кер. проекту, голов. 
ред. В. Т. Бусел ; уклад. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, 
О. В. Дмитрієв [та ін.]. – Вид. випр., допов. – К. ; Ірпінь : 
Перун, 2008. – 888 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: До словника включені слова, що вживалися в художній 
літературі ХІХ–ХХ століть, поняття фольклорно-етнографічного 
характеру щодо українського менталітету, господарської діяльності, 
ремесел, шлюбних і родинних взаємин, обрядів, вірувань, музичної 
культури, пісень, танців, декоративного мистецтва тощо. 
 

11.  81.2Ук
-4 
В 27 
 

Великий комплексний словник української мови : [160 000 
сл.] / [відп. ред. Т. С. Дорошенко]. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 
768 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: Вперше в історії української лексикографії словниковий 
матеріал дозволив комплексно охопити слово як одиницю мови, вповні 
розкрити мовне багатство української мови. До опорних слів дібраний 
матеріал з низки розділів української мовознавчої науки – граматики, 
етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексикології 
(тлумачення, синомія, антонімія, ономія, паронімія) та фразеології.  
 

12.  81.2Ук
-923 
В 29 
 

Венжинович Н. Ф.  
Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. 
Венжинович. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 
304 с. – (Вища освіта ХХІ століття) 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 
Анотація: У посібнику подано найновіші концепції сучасних 
мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, 
словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал 
побудовано на основі праць, що з'явилися останнім часом і є практично 
малодоступними для широкого загалу. Список літератури допоможе 
зорієнтуватися у великому потоці наукової та довідкової літератури. 
 



13.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
Г 12 
 

Габор В.  
Іван Колос – поет Карпатської України: нарис життя і 
творчості : бібліографія : публікації / В. Габор ; відп. ред. Л. 
Сніцарчук ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України 
ім. В. Стефаника. – Л. : Вид-во Львівської наукової б-ки ім. В. 
Стефаника, 2010. – 208 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У виданні висвітлено життя і творчість одного з яскравих 
поетів Карпатської України, представника "празької школи"  Івана 
Колоса. У ньому найповніше представлено його літературну й 
епістолярну спадщину: збірка поезії "Молоді мої дні" (1938), рецензія "На 
маргінесі поезія Зореслава: Зі серцем у руках" й літературно-критична 
стаття "Розмова з поетом", автобіографія поета та його листи.  
 

14.  84(4Рос)
6-5кр 
Г 70 
 

Горшков А. К.  
Чудо святого Покрова: духовная поэзия : [сборник] / А. К. 
Горшков ; ред. П. Дмитрук. – Черкаси : Усов А., 2011. – 144 с. : 
ил. 
 Кількість примірників: 3 – АХ (3) 
Аннотация: Данный сборник принадлежит журналисту, который 
успешно реализует себя не только в своей профессии, но и 
литературном творчестве: написанные им книги уже завоевали 
широкую популярность среди читателей. 
 

15.  80кр 
Г 94 
 

Гуманітарний вісник : [зб. наук. пр.]. Чис. 14 : Серія : 
Іноземна філологія. Вип. 1 / Черкаський держ. технол. ун-т ; 
редкол. : Білик Л. І. (голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 
ЧДТУ, 2009. – 161 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
Анотація: Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний 
вісник" затверджений ВАК України як фахове видання з питань філології 
 

16.  81.2Ук
-5 
Д 44 
 

Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн : [зб. наук. ст.] / 
Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. 
Крип'якевича ; відп. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Л. : Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича, 2008. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Збірник містить статті, що висвітлюють актуальні 
проблеми лексикології, фразеології, лінгвогеографії, фонетики та 
діалектологічного синтаксису української мови. Матеріали студій 
репрезентують широкий ареал дослідження сучасних українських 
діалектологів – від Закарпаття до Східної Слобожанщини.  
 

17.  81.2Ук
-923.4 
Д 31 
 

Демська О. М.  
Вступ до лексикографії : навч. посіб. / О. М. Демська ; Нац. ун-
т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська 
академія, 2010. – 268 с. 



 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 
Анотація: Лексикографія починає свою історію як практика укладання 
словників і впродовж багатьох століть є практичною дисципліною як в 
Україні, так і у світі. Але впродовж ХХ ст. виформовується теоретична 
її складова, а згодом лексикографія стає теоретичною самостійною 
лінгвістичною дисципліною. Пропонована праця є навчальним 
посібником, присвяченим, власне, проблемам теоретичної лексикографії. 
У посібнику розглянуто базові терміни, статус, структуру та місце 
лексикографії у системі мовознавчих дисциплін тощо. 
 

18.  84(4Фр) 
Д 96 
 

Дюма А.  
Предводитель волков ; Вампир / А. Дюма ; пер. : Е. Еременко, 
Е. Кононенко. – Х. ; Белгород : Книжный клуб "Клуб 
семейного досуга", 2008. – 413 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Эта книга открывает читателям уникальную 
возможность познакомиться с малоизвестными и редко издававшимися 
произведениями прославленного Александра Дюма. Завораживающая 
история о башмачнике Тибо, ставшем рабом своих желаний и о девушке 
Анелетте, которой любовь принесла множество бед... 
 

19.  83.3(4
Укр)6-
8...4 
І-48 
 

Ільницький М.  
Ключем метафори відімкнені вуста...: поезія Ігоря Калинця / 
М. Ільницький. – Л. : Зерна, 2001. – 192 с. – (Бібліотека 
альманаху українців Європи "Зерна"; №28 (36)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Нарис присвячений творчості Ігоря Калинця – 
самобутнього явища української поезії другої половини ХХ століття, що 
уособлює глибоку закоріненість у духовну традицію української культури 
й інтенсивність новаторських пошуків, громадянське сумління свого 
покоління і самодостатність поетичного слова. 
 

20.  84(4Ук
р)6-4 
І-78 
 

Ірванець О.  
Хвороба лібенкрафта (Morbus dormatorius adversus): понурий 
роман / О. Ірванець. – Х. : Фоліо, 2010. – 188 с. – (Графіті) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Новий роман автора розповідає про уявний, хоча доволі 
реальний світ. У тому світі люди не знають творів античної 
літератури і дуже бояться страшної невідомої хвороби. Ця хвороба 
зрештою вражає і головного героя. Епідемія поширюється, страх 
наростає. Проте у фіналі багато людей виходить на берег річки 
зустріти світанок і вдивляються у далечінь. Можливо, в цьому і є 
спасіння?.. 
 

21.  84(4Ук
р)6-5 
К 17 
 

Кальченко К.  
Медовий верес : [поезії] / К. Кальченко ; вип. у світ О. Усачов. 
– К. : Український клуб, 2007. – 48 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1)  



Анотація: Катерина Кальченко народилася 21 червня 1955 року у селі 
Бреч Корюківського району на Чернігівщині. Пані Кальченко має дві 
професії: технік-бджоляр і технік-плановик. А ще – поетичний талант. 
Вірші пише з 2000 року. Напевне, саме через специфіку професії і її збірка 
має солодку назву – «Медовий верес». У збірці пейзажна лірика посідає 
не останнє місце.  
 

22.  81.2Ан
-923.2 
К 50 
 

Качалова К. Н.  
Практическая грамматика английского языка с упражнениями 
и ключами : учебник / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – М. : 
ЮНВЕС, 2007. – 717 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В учебнике освещены основные грамматические явления, 
встречающиеся как в бытовой и деловой разговорной речи, так и в 
экономических и внешнеторговых текстах и документах. 
 

23.  84 
(4Укр)
6-5кр 
К 43 
 

Кирей Н.  
Надія : поезії / Н. Кирей ; ред. Н. Г. Панченко. – Черкаси : 
АНТ, 2005. – 48 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До збірки ввійшли розділи : "Мій щирий, мій сонячний 
роде...", "Строкатої палітри кольори", "Настроєві скельця", "Сонечко на 
долоньці!. 
 

24.  95.43 
К 43 
 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. 
В. Винниченка.  
Наукові записки. Вип. 85 : Серія : Філологічні науки 
(літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. 
Винниченка. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – 448 с.: портр. О. Є. 
Поляруша 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До наукових записок вміщені статті, у яких розглядаються 
актуальні проблеми сучасного українського літературознавства. 
 

25.  84(4Укр
)1-5 
К 73 
 

Котляревський І. П.  
Енеїда : поема / І. П. Котляревський ; ілюстр. І. Будза ; передм. 
Є. Нахліка. – К. : Книга, 2008. – 384 с .: ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Поема видатного класика української літератури І. П. 
Котляревського (1769–1838) з ілюстраціями відомого художника-
постановника анімаційних фільмів, члена спілки кіноматографістів 
України Івана Будза.  
 

26.  84(4Укр
)6-5 
К 75 
 

Коцарев О.  
Коротке і довге : поезії : у 5 розділах з ориг. епіграфом та 
епілогом / О. Коцарев ; передм. Г. Яновської ; літ. ред. Л. 
Білик. – К. : Смолоскип, 2003. – 84 с. – (Лауреати 



"Смолоскипа") 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Автор ретельно й любовно поділив текстовий склад своєї 
збірки на цілком зрозумілі й переплетені між собою частини. Вийшла 
книжечка внутрішньо гармонійна і примхлива – як кожна люблена 
дитина. Один з улюблених героїв віршів О. Коцарева є Харків як 
гіперпростір, населений мертвими живими, живими та 
ненародженими… 
 

27.  81.0-
923 
К 75 
 

Кочерган М. П.  
Загальне мовознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. 
П. Кочерган. – К. : Академія, 2010. – 464 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), А2 (3) 
Анотація: У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, 
місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти 
теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв'язок мови і 
мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, 
лексико-семантичну її системи та проміжні рівні.  
 

28.  83.3 
(4Укр)
5-8 
У 45 
 

Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4. Кн. 1 / 
Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки ; редкол. : М. 
Жулинський [та ін.]. – Луцьк : Вид-во Волинського 
національного ун-ту ім. Л. Українки, 2007. – 555 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Збірник складають дослідження, які певною мірою 
репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі 
Українки на сучасному етапі – літературознавчий, мовознавчий, 
філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, 
рецептивний  тощо. В його основі – наукові доповіді, виголошені на 
міжнародній конференції "Леся Українка і європейська культура", що 
проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року. 
 

29.  83кр 
Л 11 
 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. 
наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. 
ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. вип. В. Т. Поліщук. – 
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 219 с. – Бібліогр. : с. 203 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), А2 (2) 
Анотація: Дев'ятий випуск збірника презентує наукові дослідження 
історико-літературного, теоретико-літературного і компаративного 
змісту, рецензії, бібліографічну та хроніакальну інформацію. Розпочато 
ведення постійної рубрики "До 200-річчя Тараса Шевченка". 
 

30.  83 
Л 64 
 

Літературознавчі обрії : праці молодих учених. Вип. 16 / 
наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Ін-т літератури ім. Шевченка 
НАН України, 2010. – 257 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До шістнадцятого випуску збірника увійшли статті 



молодих учених, присвячені проблемам зарубіжної літератури та 
порівняльного літературознавства. 
 

31.  83 
Л 64 
 

Літературознавчі обрії : праці молодих учених. Вип. 17 / 
наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Ін-т літератури ім. Шевченка 
НАН України, 2010. – 210 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До сімнадцятого випуску збірника увійшли статті молодих 
учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної 
медієвістики та класичної української літератури. 
 

32.  83 
Л 64 
 

Літературознавчі обрії : праці молодих учених. Вип. 18 / 
наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Ін-т літератури ім. Шевченка 
НАН України, 2010. – 238 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До вісімнадцятого випуску збірника увійшли статті 
молодих учених, присвячені вивченню української літератури XX ст., а 
також питання джерелознавства і текстології. 
 

33.  84(4Укр
)6-4 
Л 86 
 

Луцишина О.  
Не червоніючи : новели / О. Луцишина. – К. : Факт, 2007. – 119 
с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Оксана Луцишина дає можливість читачу зануритись у 
жіночу сутність глибше, здається, ніж це взагалі можливо. 
Пристрасно, відверто, часом аж до жорстокості, молода авторка 
подає фотографію жінки "зсередини", змальовує певний екзистенційний 
шлях через призму ключових символів, таких як батьки, шлюб, дитина, 
чоловік-як-дитина, примирення із віком тощо. 
 

34.  84 
(4Укр)
6-5кр 
М 16 
 

Макогон А.  
Нескінченна суть : поезії / А. Макогон ; передм., упорядкув. В. 
Л. Чуйка. – К. : Криниця, 2004. – 96 с. : портр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Поетична збірка Анатолія Макогона "Нескінченна суть" є 
своєрідним підсумком його багатогранної творчої праці на ниві поезії та 
пісенного мистецтва. 
 

35.  83.3 
(4Рос)6
-8...4 
М 34 
 

Материалы Международных научно-практических 
конференций. ХІІ, XIII, XIV Волошинские Чтения : 
[сборник]. Ч. 2 : XII Волошинские Чтения "Мой дом раскрыт 
навстречу всех дорог..." : XIII Волошинские Чтения "М. 
Волошин и проблемы толерантности в современном мире" / 
Дом-музей М. А. Волошина ; сост. : Е. В. Комарова [и др.] ; 
редкол. : Л. М. Борисова [и др.]. – Феодосия : Арт Лайф, 2009. 
– 382 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 



Аннотация: Сборник содержит научные материалы и статьи XII, 
XIII, XIV Волошинских Чтений, посвященных личности и творчеству 
замечательного поэта и переводчика, тонкого художника, блестящего 
мыслителя, критика, философа, гениального жизнестроителя и творца 
Максимилиана Волошина. 
 

36.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
М 79 
 

Мориквас Н.  
Меланхолія Степана Чарнецького : [есей] / Н. Мориквас. – Л. : 
Світ, 2005. – 384 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Розповідається про непросту, навіть трагічну долю одного 
з найцікавіших представників львівських молодомузівців Степана 
Чарнецького (1881–1944), автора дотепних і гострих новел і фейлетонів, 
компетентного та спостережливого театрально-музичного критика, 
автора актуального і в наш час нарису "Історія українського театру в 
Галичині". Широко використані цікаві архівні матеріали, спогади 
сучасників поета, зокрема його дочки Олександри.  
 

37.  84(4Укр)
6-5 
Н 59 
 

Нечитайло В.  
Золота карета : сатира і гумор / В. Нечитайло ; ред. М. 
Мачківський. – Кам'янець-Поділ. : Медобори, 2002. – 76 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До нової книги поета ввійшли гуморески, байки, придибенції, 
притчі та мініатюри, написані останнім часом, а також твори з 
попередніх збірок. 
 

38.  84(4Рос)
6-4 
Н 62 
 

Никитенко А. А.  
Партком : [роман] / А. А. Никитенко. – СПб. : Амкос, 2011. – 
360 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Этот роман о мужественных людях, которые строили 
корабли, подводные лодки, ледоколы и огромные 
рыбоперерабатывающие базы, одним словом – о судостроителях. И еще 
этот роман – о противостоянии директора крупного предприятия 
судостроительной промышленности, консерватора и приверженца 
командно-административной системы Василия Кострова и его 
заместителя, производственника-реформатора Антона Китаенко. 
 

39.  84(4Рос)
6-5 
Н 63 
 

Николенко Н.  
Тайное сходство : стихи / Н. Николенко ; ред. В. Котеленец. – 
2-е изд. – Барнаул : [б. и.], 2010. – 80 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Это первая книга стихотворений Натальи Николенко, 
"широко известной в узких крагах"  литераторов Барнаула 70-х – 80-х 
годов, а затем (в постперестроечные времена) вдруг исчезнувшей из поля 
видимости читателя на целых полтора десятилетия. 
 

40.  81.2Ан Новий англо-український, українсько-англійський 



-48 
Н 76 
 

словник : 42 000 сл. / голова ред.-худ. ради О. А. Аматуні, ред. 
О. П. Івакін ; відп. за вип. : Д. Б. Якунін. – К. : Аконіт, 2005. – 
539 с. – (Нові словники) 
 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 
Анотація: Наявність близько 42 000 слів, побудова видання з 
урахуванням сучасного українського правопису, виключення в англійську 
та українську частини термінології сьогодення, поширення 
найуживаніших лексичних пластів, вилучення маловживаних слів, 
двомовність словника, – все це дає змогу користувачеві вільно 
орієнтуватися у мовному процесі, успішно опанувати лексику, 
ефективно використовуючи мовний запас словника у всіх випадках 
практичної діяльності. 
 

41.  81.2Ан
-48 
Н 76 
 

Новий англо-український, українсько-англійський 
словник : 40 000 сл. / упоряд. В. Ф. Малишев. – К. : А.С.К., 
2001. – 512 с. 
 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 
Анотація: Даний словник містить 40 000 слів і словосполучень, він 
адресований всім, хто навчається і навчає. 
 

42.  84(4Ук
р)6кр 
Н 84 
 

Носань С. Л.  
Данилків календар: твори з нової книги для дітей "Данилків 
календар". Вип. 2: Зима / С. Л. Носань ; ред. Н. П. Трусова ; 
мал. І. О. Маршаленко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 
88 с. : мал. 
 Кількість примірників: 1 - (1) 
Анотація: Книжка сповнена різноманітних цікавих і повчальних 
пригод, її адресовано молодшим поколінням читачів. 
 

43.  84(4Укр
)6-5 
П 27 
 

Перекопай М.  
З чаркою в руці : [поезії] / М. Перекопай ; ред. О. Усачов. – К. : 
Український клуб, 2011. – 60 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця невеличка книжечка – перлина гумору та гарного 
настрою. В ній і людське життя без прикрас, і особливості українського 
менталітету, і надія на щасливе майбутне....  
 

44.  80 
П 32 
 

Південний архів : зб. наук. пр. : Філологічні науки. Вип. 36 / 
М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т ; голов. 
ред. О. В. Мішуков. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 90 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Науковий збірник друкує статті з питань 
літературознавства і компаративістики, мовознавства, 
мистецтвознавства, краєзнавства, художнього перекладу, методики 
вивчення творів Дніпрової Чайки в школі та вузі. 
 

45.  80 Південний архів = Pivdenniy arkhiv : зб. наук. пр. : 



П 32 
 

Філологічні науки. Вип. 46 / М-во освіти і науки України, 
Херсонський держ. ун-т ; голов. ред. О. В. Мішуков. – Херсон : 
Вид-во ХДУ, 2009. – 134 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Науковий збірник друкує статті з питань 
літературознавства і компаративістики, мовознавства, 
мистецтвознавства, краєзнавства, художнього перекладу, методики 
вивчення творів Дніпрової Чайки в школі та вузі. 
 

46.  81.2Нім-
923.22 
П 77 
 

Приходько А. М.  
Синтаксис складного речення для германістів = Syntax des 
komlexen satzes fur germanisten : [навч. посіб.] / А. М. 
Приходько ; відп. ред. А. Еггерс. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 
295 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Основна мета навчального посібника – формування 
комунікативної компетенції та навичок використання найбільш 
вживаних синтаксичних структур сучасної німецької мови. Він вміщує 
стислий виклад основних правил побудови конструкцій та відповідні 
вправи на всі головні розділи синтаксису складного речення, при цьому 
особлива увага приділяється семантиці, стилістиці і функціям вживання 
структур та сполучників шляхом поєднання ономасіолого та 
сеамсіологічного підходів. 
 

47.  94.3 
Р 49 
 

Рідний край : наук.-публіц. худ.-літ. альманах. № 2 (21) / 
Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. ред. 
М. Степаненко ; редкол. : М. Жулинський [та ін.]. – Полтава : 
ПДПУ, 2009. – 244 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Сучасний альманах "Рідний край"- літературно-художнє 
публіцистичне видання, увібрав у себе кращі традиції уславленого 
видання початку століття. Висвітлює актуальні проблеми 
мовознавства, літературознавства, ми-стецтвознавства, історії 
України. Містить публікації творів сучасних українських письменників, 
презентації центрів національної культури, публіцистичні статті про 
проблеми суспільно-громадського життя України тощо. 
 

48.  84(4Укр
)6-5 
Р 83 
 

Руденко Л.  
Піднебесна імла: [поезії] / Л. Руденко ; вип. у світ О. Усачов. – 
К. : Український клуб, 2007. – 70 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Автор цієї збірки поезій, вчитель української мови – людина 
щирої і теплої душі, яка присвятила життя школі і дітям. Кожен рядок 
написаний з любов'ю до рідного села, української землі, батьківської 
хати,  до людей. Поетеса уболіває за долю України, словом прагне 
проникнути у людське серце і зворушити його. 
 

49.  83.0 Самототожність письменника: до метології сучасного 



С 17 
 

літературознавства : колективна моногр. / НАН України, Ін-т 
л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. Г. М. Сивокінь. – К. : 
Українська книга, 1999. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі обгрунтовується поняття самототожності як 
методологічного інструменту в адекватному прочитанні творчості 
письменника. Подаються під цим кутом зору начерки літературних 
портретів Василя Стуса, Юрія Яновського, Миколи Хвильового, 
Володимира Свідзинського, Леоніда Первомайського, Євгена Маланюка.  
 

50.  81.2Ук
-434 
С 48 
 

Словник геологичної термінології / НАН України, Ін-т 
енцикл. дослідж. ; авт.- уклад. П. А. Тутковський. – Відтвор. 
вид. 1923 р. – К. : Поліграфкнига, 2008. – 172 с. – (Із 
словникової спадщини; Вип. 5) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану 
здійснити переведення українських термінологічних словників, створених 
на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські 
часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині 
зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть 
виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських 
термінологічних систем.  
 

51.  84(4Укр
)1-4 
С 77 
 

Старицький М.  
Руїна : іст. проза / М. Старицький ; упорядкув., передм., пер. з 
рос., комент. та прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Факт, 2008. – 
624 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Цю книгу склали "Руїна" у перекладі Олексія Ковалевського 
та повісті "Заклятий скарб" і "Облога Буші", свого часу перекладені 
автором. 
 

52.  81.2Ук
-7 
С 80 
 

Стиль і текст : [зб. наук. ст.]. Вип. 7 / Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка ; голова редкол. В. В. Різун ; голов. ред. Н. 
Шумарова. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
2006. – 279 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику вміщено матеріали, що присвячені проблемам 
функціонування української мови в медійних текстах. 

 
53.  81.2Ук

-7 
С 80 
 

Стиль і текст : [зб. наук. ст.]. Вип. 8 / Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка ; голова редкол. В. В. Різун ; голов. ред. Н. 
Шумарова. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
2007. – 199 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику вміщено матеріали, що присвячені проблемам 



функціонування української мови в медійних текстах. 

 
54.  81.2Ук

-7 
С 80 
 

Стиль і текст : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 / Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка ; голова редкол. В. В. Різун ; голов. ред. Н. 
Шумарова. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
2008. – 152 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику вміщено матеріали, що присвячені проблемам 
функціонування української мови в медійних текстах. 
 

55.  83.3 
(4Рос)5
-8...2 
С 89 
 

Супронюк О. К.  
Литературная среда раннего Гоголя : [монография] / О. К. 
Супронюк ; отв. ред. А. С. Онищенко ; НАН Украины, Нац. б-
ка Украины им. В. И. Вернадского, Ин-т рус. лит. 
(Пушкинский дом). – К. : Академпериодика, 2009. – 178 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В монографии впервые целостно восстанавливаются 
литературные и бытовые связи Гоголя со сложившимся во время учебы 
в Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине кругом 
литераторов, в котором начиналась творческая биография писателя.  
 

56.  83.3 
(4Рос)5
-8...2 
С 89 
 

Супронюк О. К.  
Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии : 
биобиблиогр. Словарь / О. К. Супронюк ; отв. ред. А. С. 
Онищенко ; науч. ред. А. И. Рейтблат ; НАН Украины, Нац. б-
ка Украины им. В. И. Вернадского. – К. : Академпериодика, 
2009. – 252 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Данный словарь – первая попытка дать в 
систематизированном виде корпус сведений о среде, в которой Н. В. 
Гоголь формировался как личность и как писатель. Он представляет 
контекст жизни и обучения молодого Гоголя в Гимназии высших наук 
князя Безбородко в Нежине – те связи, контакты, влияния, которые в 
будущем питали творчество писателя и преломлялись в нем. 
 

57.  81.2Ук
-923 
С 91 
 

Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. 
Фонетика : підручник / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, 
В. В. Бондаренко [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т філології. – К. : Знання, 2010. – 272 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: У підручнику висвітлено найважливіші питання 
лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема 
подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу 
української мови, опис основних системних зв'язків у лексиці, розглянуто 
природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології 
лексичних значень, смислову структуру слова, види семантичної 
деривації. 



 
58.  81.2Ук

-923.2 
С 91 
 

Сучасна українська літературна мова : Морфологія. 
Синтаксис : підручник / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. 
В. Коломийцева [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т філології. – К. : Знання, 2010. – 376 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (3), А2 (2) 
Анотація: У підручнику висвітлено найголовніші питання морфології 
та синтаксису сучасної української літературної мови. 
 

59.  81.2Ук
-923 
С 89 
 

Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 
Графіка : практикум : навч. посіб. / М. М. Фащенко, З. І. 
Волосевич, М. Л. Микитин-Дружинець [та ін.] ; за ред. М. М. 
Фащенко. – К. : Академія, 2010. – 176 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (3), А2 (2) 
Анотація: Культура мовлення – особливо актуальна в діяльності 
вчителя, на мовлення якого найбільше орієнтуються учні. А для вчителя-
філолога культура мовлення є принциповою ознакою фаховості. У цій 
справі прислужиться матеріал пропонованого навчального посібника, в 
якому лаконічний виклад теоретичної інформації поєднується із 
різноманітними практичними вправами, завданнями. 
 

60.  81в 
Т 98 
 

Тюленев-Лисовик Л. П.  
Словарные множества. 2 / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : 
Феникс, 2009. – 480 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Книга посвящена дальнейшему описанию системы, 
позволяющей быстро проникнуть в изучаемый иностранный язык, 
начиная с родного языка. Основными составляющими этой системы 
служат метод захвата и методы семантических конфигураций. 
Дополнительными являются методы сопоставления, паттернов, 
синонимов и антонимов, ключей и блоков.  
 

61.  84(4Укр
)1-5 
У 45 
 

Українка Л.  
Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії / Л. Українка ; 
упорядкув. і переднє сл. Н. Сташенко. – Луцьк : Волинська 
обласна друкарня, 2009. – 224 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Збірка складається із семи розділів. У першому – 
представлено твори патріотичної тематики. У другому – вірші, в яких 
осмислюється творчий процес, психологія митця. Поет та його 
обов'язок – головний мотив третього розділу. Тема нескореності 
людського духу, самоствердження особистості розкривається в поезіях 
четвертого розділу. 5 розділ зібрав вірші громадсько-політичного 
спрямування, а 6 і 7 – пейзажну та інтимну лірику. 
 

62.  84(4Фр)
-5 

Французская поэзия XX века / сост. и заметки В. Балашова ; 
предисл. Т. Балашовой. – М. : ЭКМОС, 2005. – 480 с. – 



Ф 84 
 

(Всемирная библиотека поэзии) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Фантастическое многообразие художественных манер, 
поэтических интонаций, рисунка и звучания стиха - такова вселенная 
французской поэзии ХХ века. В этом издании соседствуют поэты 
космического видения – Поль Клодель и Сен-Жон Перс; проникновенные 
лирики – Аполлинер и Элюр; стихи – Андре Бретон и Жак Рубо; натуры 
философические и виртуозы Слова. 
 

63.  83.3(0)
я73-1 
Ш 18 
 

Шалагінов Б. Б.  
Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: 
історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Б. Б. Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська 
академія". – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім "Києво-
Могилянська академія", 2007. – 360 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація:  В історико-естетичному нарисі розглядаються основні 
літературні явища античності, середніх віків, Відродження, XVII і XVIII 
ст. в їх органічному історичному зв'язку і взаємопереходах, 
розкривається їхня естетична основа, ідейно-тематичний зміст і 
поетика, встановлюються зв'язки зі світоглядним життям епох. 
 

64.  81.2Ук
-923.22 
Ш 95 
 

Шульжук К. Ф.  
Синтаксис української мови : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/ К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид., допов. – К. : Академія, 2010. – 
408 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (3), А2 (2) 
Анотація: У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії 
українського синтаксису, його зв'язок із морфологією. З урахуванням 
сучасного стану мовознавчої науки системно проаналізовано 
словосполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру 
простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної 
організації мовлення, основи української пунктуації. 
 

65.  84(4Укр
)6-5 
Я 81 
 

Ясиновський В.  
Нотатник : [зб. поезій] / В. Ясиновський. – К. : Майстерня 
книги, 2010. – 96 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Збірка поезій сучасного автора, журналіста – це відгуки на 
злободенні події, думки, навіяні "гарячими темами". Як у всякому 
нотатнику автор вказує рік народження кожного витвору, вияснює 
деталі і, буває виправдовує його появу.  
 

66.  81.0-
923 
Я 96 
 

Яшенкова О. В.  
Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. В. Яшенкова. – К. : Академія, 2010. – 309 с. – 
(Альма-матер). – Бібліогр. : с. 299-309 



 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 
Анотація: Комунікативна компетентність (знання й уміння) є 
ключовим чинником у будь-якій сфері діяльності та значною мірою 
визначає успіх людини. На формування її спрямований пропонований 
навчальний посібник, який містить виклад сутності мовної комунікації з 
урахуванням новітніх теоретичних досягнень. Основну увагу в ньому 
приділено засобам мовного коду в комунікації, мовленнєвій поведінці 
комуні кантів тощо. 
 

67.  81.2Ан
-923-3 
S 16 
 

Saki  
The open window = Открытое окно : [рассказы] / Saki. – К. : 
Знання, 2011. – 200 с. – (Б-чка для изучающих английский 
язык ; № 2, 2011) 
 Кількість примірників: 5 – ЦА (5) 
Аннотация: Саки – псевдоним английского писателя и журналиста 
Гектора Хью Манро (1870–1916), в переводе с фарси означающий 
"виночерпий" или "кравчий". Саки стал известен благодаря кротким 
сатирическим рассказам, отличающимся неуловимо тонким юмором, 
отточенностью фраз, изяществом диалогов и слегка циничной иронией. 
Эти занимательные истории знакомят читателей с английским 
обществом эдвардианской эпохи во всем его многообразии. 
 

68.  81.2Ан
-923-3 
T 26 
 

Twain M.  
A collection of short stories: Сборник коротких рассказов / M. 
Twain. – К. : Знання, 2011. – 208 с. – (Б-чка для изучающих 
английский язык ; № 1, 2011) 
 Кількість примірників: 5 – ЦА (5) 
Аннотация: В творчестве Марк Твена сочетаются реализм и 
романтизм, юмор и сатира, философская фантастика и публицистика, 
но во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и 
демократа. В сборник вошли одни из самых известных рассказов 
писателя, для которых характерны богатство выразительных средств, 
обилие ярких бытовых деталей, ощущение могучей, неиссякаемой 
энергии жизни и острый юмор, иногда переходящий в едкий сарказм. 

 



 

 
 1.  85.103 

(4Укр)
6я21 
В 55 
 

Вишеславський Г. А.  
Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, 
жаргонізми сучасного візуального мистецтва України : 
[словник] / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелинда. – 
Париж ; К. : Майстерня книги, 2010. – 416 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: У словнику автори зібрали терміни, неологізми та 
жаргонізми, поширені в художній практиці сучасного візуального 
українського мистецтва. 
 

2.  85.333 
(0) 
Г 13 
 

Гаевский  В.  
Флейта Гамлета. Образы современного театра : [сб. ст. и эссе] / 
В. Гаевский  ; ред. С. Никулин. – М. : Первая образцовая 
типография : Союзтеатр, 1990. – 352 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Сборник статей и эссе известного советского 
театрального критика, посвященных культурной и театральной жизни 
60–80-х годов. События современности в книге Гаевского тесно связаны 
с театральной историей, круг затронутых в ней имен и явлений 
чрезвычайно широк – от Русских сезонов в Париже до гастрольного 
приезда в Москву осенью 1988 года спектаклей Ингмара Бергмана. На 
страницах книги легко и непринужденно соседствуют – Станиславский 
и Мейерхольд, Дягилев и Кэг, Чехов и Ануй, Бакст и Пикассо и др. 
 

3.  85.143 
(4Укр)
6-8л6 
Н 28 
 

Данило Нарбут : [альбом] / за ред. М. Маричевського. – К. ; Л. 
: Афіша, 1999. – 48 с. : ілюстр., фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: В книзі представлені роботи володаря звання «Народний 
художник України», лауреата премії імені Т. Г. Шевченка в галузі 
образотворчого мистецтва, пам’ятного знаку «За заслуги перед містом 
Черкаси» I ступеня за неоціненний вклад митця у відродження 
духовності України Данила Нарбута. 
 

4.  85.143 
(4Укр)
6-8 
Д 82 
 

Думанська О.  
Графиня з Куткора : біогр. оповідь з голосів самовидців / О. 
Думанська. – Л. : УАД, 2007. – 128 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця книга удостоєна новозаснованої премії імені Ірини 
Вільде. Перемогла справедливість: Софія Петрівна Караффа-Корбут 
навіть по смерті лишається з нами, хоча вважала, що добра пам'ять 
про неї – скороминуща. 
 

5.  85.143 
(4Укр)

Сергій Васильківський (1854–1917) : [альбом] / Нац. 
Художній Музей України ; авт. вступ. ст. та каталогу Л. 



5-8 л 
В 19 
 

Толстова ; ред. О. Климчук ; пер. Л. Герасимчук. – 
Хмельницький : Галерея, 2004. – 144 с. :  ілюстр. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга містить біографічні дані та альбом художніх робіт 
видатного українського майстра пейзажу останніх десятиліть XIX – 
початку ХХ століття, класика образотворчого мистецтва України 
Сергія Івановича Васильківського. Інформація, яка зібрана на сьогодні – 
це багаторічна праця хранителя Харківського художнього музею М. М. 
Безхутрого та дослідження І. В. Огієвської, автора останньої, 
присвяченої С. Васильківському, монографії. 

 



 

 
  
1.  87 

Б 61 
 

Білик О. М.  
Міф і філософія : монографія / О. М. Білик. – Х. : Едена, 2010. 
– 188 с. – Бібліогр. : с. 173-179 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розглянуто все те спільне, що було здатним 
протягом історії об'єднувати філософію з міфами, а також все основне 
у взаємозв'язках, які початково існували між міфами та філософією, 
взаємодію між ними, насемперед взаємодію, яка існувала в добу 
античності, вплив міфів на виникнення філософії в Стародавній Греції 
та на весь подальший розвиток філософії і на поведінку філософів, 
використання міфів у філософії, зокрема міф як одну з найбільш 
важливих форм філософії, та міф як засіб порівняння в філософській 
літературі. 
 

2.  87кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 210 : 
Серія Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. 
Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : О. В. 
Марченко (відп. ред.), В. М. Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 132 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним 
проблемам філософії науки та філософії культури, історії філософії, 
соціальної філософії, теорії пізнання, етики, естетики та 
релігієзнавства. 
 

3.  95.43 
Н 34 
 

Національний педагогічний університет ім. М. П. 
Драгоманова.  
Наукові записки : зб. наук. пр. Вип. 14 : Релігієзнавство. 
Культурологія. Філософія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова, М-во освіти і науки України ; відп. ред. : Г. І. 
Волинка, М. М. Закович. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2004. – 264 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових 
досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників 
наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії 
культури, філософії. 
 

4.  86.37-
22 
П 27 

Пересопницьке Євангеліє, 1556–1561 : дослідження : 
транслітерований текст : словопокажчик / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т української мови [та 



 ін.] ; вид. підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. 
ред. В. В. Німчук ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 
2-ге вид., допов. – К. : Національної б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, 2011. – 700 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Пересопницьке Євангеліє – визначна пам'ятка української 
мови та книжкового мистецтва XVI ст. загальнослов'янського значення 
– публікується в повному обсязі. Це – один з перших перекладів 
українською мовою канонічного євангельського тексту. 
 

5.  87 
Ф 56 
 

Філософські обрії : наук.-теорет. часоп. № 20 / Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. 
Короленка ; голов. ред. : А. М. Колодний, П. А. Кравченко. - 
Полтава : Вид-во ПДПУ, 2008. – 229 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До видання ввійшли статті з історії філософії, соціальної 
філософії, філософії культури. Висвітлено питання філософії релігії, 
зокрема православ'я, взаємовідносини суспільства і церкви. Видання 
розраховане на науковців, викладачів та студентів. 
 

6.  87 
Ф 56 
 

Філософські обрії : наук.-теорет. журн. № 21 / Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. 
Короленка ; голов. ред. : А. М. Колодний, П. А. Кравченко. - 
Полтава : Вид-во ПДПУ, 2009. – 269 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До видання ввійшли статті з історії філософії, філософії 
історії, філософії права, логіки. Зокрема філософські аспекти творчості 
І. Франка, М. Гоголя. Висвітлено питання національної 
самоідентифікації українців. Видання розраховане на науковців, 
викладачів та студентів. 
 

7.  86.372(4
Укр)-3 
Я 72 
 

Яремчук С.  
Православна церква на Буковині у Радянську добу (державно-
церковні взаємени) : [монографія] / С. Яремчук. – Чернівці : 
Рута, 2004. – 352 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розглядається історія Православної Церкви на 
Буковині у радянський період, на основі значної кількості джерел 
аналізуються тогочасні державно-церковні стосунки, дається оцінка 
багатьох подій і явищ, які відбувались у церковному житті краю. 
 

 



 

 
1.  92 

Г 94 
 

Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи 
: зб. довідково-інформ. матеріалів / Всеукраїнський форум 
інтелігенції. – К. : [б. в.], 2008. – 132 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: До збірника довідково-інформаційних матеріалів увійшли 
підготовлені Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і 
туризму, Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Міністерством охорони здоров'я, Міністерством охорони 
навколишнього природного середовища, Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення, Національною академією наук України дані 
про стан науки, освіти, охорони здоров'я, культури, охорони культурної 
спадщини, кінематографії, книговидання, молодіжної політики, 
туризму, спорту, екології.  
 

2.  92.0 
Е 64 
 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во 
ім. Шевченка, Ін-т енциклоп. дослідж. НАН України. – К. : 
Поліграфкнига 
Т. 9 : Е – Ж / голов. редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський 
(співголови), М. Г. Железняк (відп. секр.) [та ін.]. – 2009. – 712 
с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне 
видання про Україну всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. 
Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, 
інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. 
Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на 
історичні події та постаті. 
 

3.  91.9:74
.58 
К 89 
 

Кузьмінський Анатолій Іванович : учений, ректор, 
громадський діяч : галерея творчих особистостей : VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. "Професійне становлення особистості: 
проблеми і перспективи", м. Хмельницький / Акад. пед. наук 
України, Хмельницький нац. ун-т ; уклад. : Н. А. Тарасенкова, 
О. А. Біда, О. П. Савченко, К. В. Касярум. – Черкаси : Вид-во 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 64 с. : ілюстр., фото 
 Кількість примірників: 2 – ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: У довіднику подано інформацію щодо наукової, педагогічної 
та громадської діяльності відомого українського науковця, вченого-
педагога, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента 
НАПН України, ректора Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького Кузьмінського Анатолія Івановича, наведено 
перелік його наукових праць. 
 



4.  91.9:63
.4 
К 84 
 

Лариса Крушельницька : біобібліогр. покажч. / НАН 
України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; 
уклад. С. Когут ; передм. М. А. Вальо ; відп. ред. М. М. 
Романюк. – Л. : Вид-во ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. – 170 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Покажчик знайомить читача з друкованими працями 
відомого вченого-археолога, діяча української культури, доктора 
історичних наук, почесного директора Львівської національної наукової 
бібліотеки імені В. Стефаника Лариси Іванівни Крушельницької, 
зокрема, дослідженнями в галузі археології та історії, статтями 
суспільно-політичної та культурологічної тематики за 1962–2007 роки.  
 

5.  91.9:85 
Л 63 
 

Микола Лисенко : бібліографія : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. Парлам. б-ка 
України, Меморіальний музей М. В. Лисенка (МВДУК) ; 
упоряд. : І. О. Негрейчук, Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва ; 
наук. ред. В. О. Кононенко. – Х. : Фоліо, 2009. – 224 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 
присвячено видатному українському композитору М. В. Лисенку, 
містить біографічну довідку, бібліографію творів та літератури про 
життя і діяльність митця. Покажчик включає матеріали про М. В. 
Лисенка за період з 1857 р. по 2008 р. 
 

6.  91.9:74 
Ш 52 
 

Олександр Васильович Шестопалюк. Ректор. Учений. 
Педагог : до 60-річчя від дня нар. : біобібліогр. покажч. / 
Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; 
уклад. : Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; бібліогр. ред. В. В. 
Герасименко ; авт. вступ. ст. : Г. С. Тарасенко, В. О. Гандзюк ; 
відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : Вінницькая газета, 2011. 
– 92 с. : ілюстр. – (Педагоги Вінничини) 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Цей випуск присвячено ректору університету, доктору 
педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України 
Олександру Васильовичу Шестопалюку. Видання налічує 150 наукових 
праць ученого: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 
програми, статті з наукових збірників і періодичних видань, які вийшли в 
Україні та за кордоном. Наукову школу професора О. В. Шестопалюка 
представлено переліком дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидатів наук, виконаних під його керівництвом.  
 

7.  9 я72-1 
У-74 
 

Усі готові домашні завдання. 9 клас: розв'язання вправ та 
завдань / [І. В. Дрогожтлова, В. С. Манько, П. П. Кравченко та 
ін.]. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 784 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх 
основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників 



і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: 
алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, 
російська мова, англійська мова, німецька мова.  

 
 
                        
 
 

                             


