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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 березень – квітень 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 документа 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», 
«Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні 
науки», «Наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична 
культура та спорт», «Журналістика», «Архівознавство та пам’яткознавство», 
«Філологічні науки», «Мистецтво та культура», «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 
 

 



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.  28.63 
я73-1 
Б 63 
 

Біологія індивідуального розвитку : навч. посіб. для студ. 
денної та заочної форм навчання напрямку підгот. 6.040102 – 
Біологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького ; уклад. І. А. Ігнатенко ; рец. : В. В. Осипенко, 
Н. В. Загоруйко. – Черкаси : Дар-Гранд, 2011. – 100 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1 (3), ЦА (2) 
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання біології 
організму, його індивідуального розвитку, сформульовано закономірності 
спадковості та мінливості, а також розглядаються молекулярно-
генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з 
урахуванням специфіки організму людини, біології клітини, розмноження та 
основи генетики людини. 
 

2.  51.2 
я73-1 
Б 38 
 

Бедрій Я. І.  
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Я. І. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 286 с. : табл. 
 Кількість примірників: 15 – ЧЗ №1 (3), ЦА (12) 
Анотація: Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі 
уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікувати 
небезпечні шкідливі чинники та створювати безпечні умови 
життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку 
і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки 
експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного 
господарства та технічних систем тощо. Саме ці та інші ключові питання 
розглядаються у запропонованому посібнику. 
 

3.  24.116.3 
Г 65 
 

Гончарук В. В.  
Наука о воде / В. В. Гончарук ; НАН Украины, Ин-т коллоидной 
химии и химии воды им. А. В. Думанского. – К. : Наукова думка, 
2010. – 512 с. : табл., ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Впервые многогранность свойств уникального, загадочного 
и необъятного по глубине своих тайн вещества – воды  освещена с позиций 
триединого начала возникновения жизни. Показана связь между качеством 
питьевой воды, уровнем развития интеллекта человека и его здоровьем. 
Обобщены сведения о химических, физических, биологических свойствах 
воды и ее многочисленных уникальных аномалиях. Представлена новая 
концепция о граничных слоях кластеров – границе раздела фаз вода в воде. 
  
 
 
 



4.  26.890 
(4Укр-
4Чек) 
Ж 17 
 

Жадько В.  
Сповідь розп'ятої душі, або Роздуми під час написання 
енциклопедії "Черкащина": повість-відчай / В. Жадько. – К. : 
Експрес-Поліграф, 2010. – 120 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У виданні автор з болем у душі сповідається перед читачами, 
ділиться своїми думками й переживаннями з приводу підготовки до випуску 
універсальної енциклопедії "Черкащина". Повість-відчай пронизана 
філософськими роздумами з приводу сучасного та майбутнього держави 
та українського народу. 
 

5.  26.891 
(4Укр-
4Чек) 
Ж 74 

Життєві істини Валерія Бурія : зб. ст. і матеріалів : (до 55-річчя 
від дня народж.) / Національна спілка краєзнавців України. – 
Черкаси : Вертикаль, 2012. – 52 с.: фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У збірнику статей розкриваються основні віхи життя та 
діяльності члена Національної спілки журналістів України, Національної 
спілки краєзнавців України Валерія Михайловича Бурія. 
 

6.  28.589 
К 66 
 

Кордюм Є. Л.  
Рослини в космосі. Спільний Українсько-Американський 
Експеримент. Місія–87, 19 лист. – 5 груд. 1997 р. / Є. Л. Кордюм, 
Д. К. Чепмен. – К. : Академперіодика, 2007. – 216 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У виданні широко висвітлюються події підготовки та 
проведення Спільного Українсько-Американського експерименту, який 
відбувався на борту космічного корабля Колумбія під час 87-ї місії (19 
листопада – 5 грудня 1997 р.). Видання має науково-довідковий характер 
та грунтується на офіційних документах, матеріалах робочих нарад та 
публікацій в Наукових записках.  
 

7.  51.1 
(4Укр) 
К 67 
 

Корнійчук В. П.  
Інноваційна здоровоохоронна стратегія / В. П. Корнійчук. – К. : 
Леся, 2011. – 68 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Автор книги – претендент на Золоту медаль ім. В. 
Вернадського – постать світового рівня. Зініціювавши інноваційно-
інвестиційну національну ідею та розробивши інноваційно-
трансформаційний підхід до прориву системи охорони здоров'я України у 
світові провідники, він власним прикладом продемонстрував дієздатність 
вчення про ноосферу акад. В. Вернадського на сучасному етапі прориву 
України з епіцентру планетарної кризи у світові провідники. 
 
 
 
 
 



8.  28.542 
Л 35 
 

Левенко Б. А.  
Генетически модифицированные (трансгенные) растения : 
[монография] / Б. А. Левенко ; отв. ред. Д. М. Гродзинский ; НАН 
Украины, Нац. ботанический сад им. Н. Н. Гришко. – К. : 
Наукова думка, 2010. – 430 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Монография посвящена методам получения и изучению 
растений, в которые с помощью современных биотехнологических 
методов, внесены чужеродные гены. Рассмотрены методы, используемые 
для генетической трансформации растений. Приведены примеры получения 
трансгенных растений, устойчивых к гербицидам, вирусам, грибным и 
бактериальным патогенам и вредителям. 
 

9.  4д(4Укр) 
М 79 
 

Моргун В. Ф.  
Психохірургія наклепів / В. Ф. Моргун. – Полтава : Полтавський 
літератор, 2005. – 282 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книзі психолог пише про батька, селянина за походженням, 
тричі пораненого ветерана Великої Вітчизняної війни, агронома, 
державного діяча, еколога, письменника, доктора сільськогосподарських 
наук, академіка УААН, Героя Соціалістичної Праці – Федора Трохимовича 
Моргуна. 
 

10.  28.591.
6л6 
М 86 
 

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у гербарії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (LW) : 
каталог / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; [уклад. : З. І. 
Мамчур, Т. С. Хміль, О. О. Жук, М. Б. Сеник]. – Л. : Вид-во ЛНУ 
ім. І. Франка, 2011. – 176 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У Каталозі поміщено матеріали опрацювання колекції 
ботаніка Рудольфа Вільченка, біологічні зразки якої вчений зібрав під час 
експедиції 1927-28 рр. по Чорногоїі. Колекція зберігається у Гербарії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Наведено 
список мохів за сучасною системою, таблицю з інвентарними номерами 
1881 гербарного зразка і повною інформацією з гербарної етикетки мовою 
оригіналу.  
 

11.  28.591.
6я2 
О-52 
 

Окснер А. М. Флора лишайників України : у 2 т./ А. М. Окснер ; 
НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – К. : Наукова 
думка. – 2010 
Т. 2., Вип. 3 / відп. ред. : С. Я. Кондратюк, О. Г. Ромс. – 2010. – 
663 с. : ілюстр. 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У випуску наведено відомості про лишайники України родини 
Lecanoraceae – Physciaceae, дані щодо їх біології, екології та систематики. 
Обговорено значення лишайників у природі та у моніторингу навколишнього 
середовища. Подано повні описи 248 видів грибів, що утворюють 



лишайники із цих родин, відомих з території України, а також понад 20 
видів, знаходження яких очікується на території країни.  

12.  28.081
я73-1 
П 81 
 

Промислова екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл ./ 
Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах, М. М. Козяр. – 4-е вид., 
переробл. – К. : Кондор, 2010. – 374 с. 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №1 (3), ЦА (3) 
Анотація: Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу 
діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст 
природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії 
промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби 
охорони та раціонального використання землі. водних ресурсів, 
атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання 
природоохоронної діяльності. 
 

13.  26.324 
Р 83 
 

Рудько Г. І.  
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин : 
монографія / Г. І. Рудько, М. М. Курило, С. В. Радованов ; Держ. 
комісія України по запасах корисних копалин, Київський нац. ун-
т ім. Т. Шевченка. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 368 с. : фото 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (2) 
Анотація: Сформульовано головні поняття і терміни геолого-економічної 
оцінки родовищ корисних копалин, визначено об’єкти і мету її проведення, 
методи досліджень. Розглянуто сучасні методичні підходи й інструменти 
геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин залежно від геолого-
промислових типів родовищ, стадій, етапів геологорозвідувальних робіт, 
видів корисних копалин тощо. 
 

14.  26.326 
С 86 
 

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для 
водопостачання = Strategy of drinking groundwater resources use 
for water supply : [монографія] : у 2 т. Т. 1 / за ред. : Е. А. 
Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К. ; Чернівці : 
Букрек, 2011. – 348 с. : карти, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії розглянуто науково-методичні й практичні 
аспекти використання ресурсів питних підземних вод для господарсько-
питного водопостачання населення України. Викладено особливості стану 
поверхневих водних ресурсів України, схарактеризовано стан підземних 
водних ресурсів, визначено основні проблеми водокористування та 
водозабезпечення міст, промислово-міських агломерацій, сільських 
населених пунктів, рекреаційних територій.  
 

15.  26.326 
С 86 
 

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для 
водопостачання = Strategy of drinking groundwater resources use 
for water supply: [монографія] : у 2 т. Т. 2 / за ред. : Е. А. 
Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К. ; Чернівці : 
Букрек, 2011. – 500 с. : карти, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ  №1 (1) 



Анотація: У монографії розглянуто науково-методичні й практичні 
аспекти використання ресурсів питних підземних вод для господарсько-
питного водопостачання населення України. Викладено особливості стану 
поверхневих водних ресурсів України, схарактеризовано стан підземних 
водних ресурсів, визначено основні проблеми водокористування та 
водозабезпечення міст тощо. 
 

16.  26.1 
С 91 
 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. 
наук. пр. Вип. 1 (17) / Зах. геодезичне тов-во Українського тов-ва 
геодезії та картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. 
ред. І. С. Тревого. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 343 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У цьому випуску збірника публікуються нові результати 
розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі і зовнішнього 
гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GPS- і 
GIS- технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії 
та кадастру. 
 

17.  26.1 
С 91 
 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 
наук. пр. Вип. 2 (18) / Зах. геодезичне тов-во Українського тов-ва 
геодезії та картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. 
ред. І. С. Тревого. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 127 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У цьому випуску збірника публікуються нові результати у 
розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі і зовнішнього 
гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GPS- і 
GIS- технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії 
та кадастру. 
 

18.  26.1 
С 91 
 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 
наук. пр. Вип. 1 (19) / Зах. геодезичне тов-во Укр. т-ва геодезії та 
картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. І. С. 
Тревого. – Л. : Львівська політехніка, 2010. – 355 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У цьому випуску збірника публікуються нові результати у 
розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі і зовнішнього 
гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GPS- і 
GIS- технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії 
та кадастру. 
 

19.  28.5д 
(4Укр) 
Ч-82 
 

Чувікіна Н. В.  
Вони будували сад : біогр. довідник / Н. В. Чувікіна, С. В. 
Клименко ; відп. ред. Т. М. Черевченко ; НАН України, Нац. 
ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Цукор України, 2009. – 
172 с .: ілюстр., фото 



 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Наведено 210 коротких біографій співробітників 
Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині – 
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України – НБС), які 
працювали з часу заснування Саду – 1935 р. до 1976 р. Цей період, що 
охоплює понад 40 років – період проектування, закладання, становлення і 
розвитку Ботанічного саду.  
 

20.  28.071.
0я73-1 
Ш 95 
 

Шуба Я. М.  
Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Я. М. Шуба ; відп. ред. П. Г. Костюк ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, Міжнар. 
центр молекулярної фізіології. – К. : Наукова думка, 2010. – 448 
с. : схеми 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №1 (2), ЦА (1) 
Анотація: У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про 
класифікацію і молекулярну будову іонних каналів плазматичної мембрани 
тваринних клітин, отримані на основі молекулярно-біологічного клонування 
їх генів, мутагенезу, структурно-функціональних досліджень гетерологічно 
експресованих каналів й аналізу зображень з високою роздільною 
здатністю кристалізованих канальних білків.  
 

21.  43.82 
Ю 74 
 

Юрків З. М.  
Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу 
України : [монографія] / З. М. Юрків. – Вінниця : Вінницькая 
міська друкарня, 2011. – 272 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти 
і узагальнення більш ніж 80-річного досвіду культивування бархата 
амурського в Західному Лісостепу України. Висвітлено питання росту і 
продуктивності породи у насадженнях штучного походження, 
розповсюдження виду, особливості плодоношення, впливу способів 
передпосівної підготовки насіння на його схожість, ріст і зимостійкість 
сіянців. Наведено біоекологічні особливості, фізико-механічні властивості 
деревини і корка бархата, його господарське використання.  
 

22.  26.323
в6 
Я 93 
 

Яцишин А. М.  
Методи дослідження четвертинних відкладів : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / А. М. Яцишин, Р. Я. Дмитрук, А. Б. 
Богуцький ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ 
ім. І. Франка, 2009. – 178 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Наведено відомості про методи дослідження четвертинних 
відкладів: геологічні, палеонтологічні, геоморфологічні, фізичні та ін. 
Методи дослідження викладено з використанням результатів 
міждисциплінарних археолого-геолого-геоморфологічних робіт, виконаних у 
Галицькому Придністров'ї. Поєднання теоретичних та практичних основ 
методів дослідження дає змогу глибше зрозуміти методику проведення 



досліджень четвертинних відкладів. 
 

 



 

 
  

1.  22.36р30
я73-4 
Б 83 
 

Бородчук А. В.  
Молекулярна фізика : збірник задач. Методика розв'язування : 
навч. посіб. / А. В. Бородчук ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. 
– Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 156 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У посібнику зібрано понад 300 вправ і задач з усіх розділів курсу 
молекулярної фізики. Докладно розглянуто методичні аспекти розв'язування 
задач, для типових задач подано повні розв'язування, що ілюструють 
способи та методи роботи над задачею. 
 

2.  22.3 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; 
голов. ред. А. В. Анісімов. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 
2009. 
Серія Фізико-математичні науки. Вип. 1. – 2009. – 296 с.  
Серія Фізико-математичні науки. Вип. 2. – 2009. – 266 с.  
Серія Фізико-математичні науки. Вип. 3. – 2009. – 346 с. 
Серія Фізико-математичні науки. Вип. 4. –  2009. – 234 с.  
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У віснику містяться результати нових досліджень у різних 
галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики. 
 

3.  22.368
кр 
Ж 79 
 

Жолонко М. М.  
Твердий водень, теплопровідність, астрономія та навігація, 
інформаційні технології, розпізнавання і обробка дискретних 
сигналів : зб. пр. / М. М. Жолонко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2011. 
– 220 с. : ілюстр. – (Проблеми сучасної науки та освіти) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: До збірника увійшли наукові та наукво-методичні праці, які 
з'явились у перше десятиріччя після 2000 року. Деякі з них ще не були 
опубліковані або оприлюднювались лише в працях конференцій. Однак 
більшість вийшла в українських провідних наукових журналах та за 
кордоном. Тематика робіт охоплює нові досягнення низькотемпературної 
фізики твердого тіла, актуальні питання астрометрії та навігації, 
інформаційні технології. 
 

4.  22.181
я73-1 
М 34 
 

Математичне моделювання технологічних об'єктів : 
підручник / О. Б. Целіщев, П. Й. Єлісєєв, М. Г. Лорія, І. І. Захаров 
; відп. ред. І. І. Захаров ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. 
В. Даля. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного 
ун-ту, 2011. – 426 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У підручнику викладено сучасну класифікацію та огляд методів 
створення моделей технологічних об'єктів, а також підходи до створення 
аналітичних моделей та їх комп'ютерної реалізації. 
 

5.  22.3 
Н 34 
 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. 
пр.]. Серія 1 : Фізико-математичні науки. Вип. 8 / М-во освіти і 
науки України ; голов. ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ 
ім. Драгоманова, 2007. – 230 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Збірник містить результати сучасних теоретичних та 
експериментальних досліджень в галузі фізики та математики. Для 
фахівців у галузях теплофізики та молекулярної фізики, фізики 
напівпровідників, твердого тіла, оптики, математичного аналізу, 
диференціальних рівнянь, алгебри, теорії чисел, теорії ймовірностей, 
геометрії, фрактального аналізу та фрактальної геометрії. 
 

6.  22.345.4 
Р 60 
 

Родионов В. Е.  
Электролюминесцентные индикаторы. Электролюминесцентные 
пленки и структуры / В. Е. Родионов ; НАН Украины, Ин-т 
физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К. : [б. и.], 2010. 
– 416 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В данной работе приведены сведения о некоторых аспектах 
физики электролюминесцентных пленочных материалов; предложен метод 
моделирования процесса электролюминесценции ионов редкоземельных 
элементов в широкозонных матрицах. Приведены данные исследований, 
проведенных автором, фотолюминесценции, катодолюминесценции и 
электролюминесценции ряда сульфидных и оксидных пленочных материалов 
и влияние на их характеристики условий получения.  
 

7.  22.345.4 
Р 60 
 

Родионов В. Е.  
Электролюминесцентные индикаторы: люминесценция 
широкозонных материалов / В. Е. Родионов ; НАН Украины, Ин-
т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – К. : 
Издательство НАН Украины, 2010. – 166 с. : ил., схемы. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В данной работе приведены сведения о некоторых аспектах 
физики электролюминесцентных пленочных материалов; предложен метод 
моделирования процесса электролюминесценции ионов редкоземельных 
элементов в широкозонных матрицах. Приведены данные исследований, 
проведенных автором, фотолюминесценции, катодо- и 
рентгенолюминесценции, а также электролюминесценции ряда сульфидных 
и оксидных пленочных материалов.  
 
 
 



 
11.  22.343.5 

С 32 
 

Сердега Б. К.  
Модуляційна поляриметрія / Б. К. Сердега ; НАН України, Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – К. : Наукова 
думка, 2011. – 240 с. : схеми. – (Проект "Наукова книга") 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (2) 
Анотація: Поєднання поляриметрії з технологією модуляції поляризації 
створює засади для формування та розвитку новітнього напряму 
експериментальної фізики – модуляційної поляриметрії. Її плідність 
продемонстровано на дослідженні ефектів дихроїзму (фотоплеохроїзму) 
та двопроменезаломлення в кристалах зі штучною та природною 
анізотропією діелектричних властивостей. 
 

12.  22.192р 
30 
я73-1кр 
С 89 
 

Супруненко О. О.  
Розв'язання задач з дисципліни "Чисельні методи в інформатиці" 
: навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підгот. 050103 – 
Програмна інженерія, 050101 – Комп'ютерні науки, 040303 – 
Системний аналіз, усіх форм навч. Ч. 1 / О. О. Супруненко, Ю. Є. 
Гребенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
2011. – 80 с. 
 Кількість примірників: 78 – А3 (75), ЧЗ №1 (3) 
Анотація: Навчально-методичний посібник розроблений на допомогу 
студентам при організації самостійної роботи з дисципліни "Чисельні 
методи в інформатиці". Перша частина видання містить числені методи 
розв'язання функціональних рівнянь та їх систем, а також методи 
апроксимації функцій поліномами і виконання та оформлення розрахунково-
графічної роботи (РГР), завдання, приклади розв'язання завдань, перевірка 
достовірності й точності отриманих розв'язків, зразки оформлення 
готових завдань.  
 

13.  22.181 
Ф 50 
 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні 
технології : наук. зб. Вип. 10 / Центр мат. моделювання Ін-ту 
прикл. проблем механіки і мат. ім. Я. С. Підстригача НАН 
України ; редкол. : Я. Бурак (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : [б. в.], 
2009. – 151 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У науковому збірнику публікуються статті з галузі фізико-
математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-
дискретних систем та процесів. Збірник визнаний ВАК України науковим 
фаховим виданням. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових 
працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів 
 

14.  22.181 
Я 51 
 

Яловец А. Л.  
Представление и обработка знаний с точки зрения 
математического моделирования: проблемы и решения : 
[монография] / А. Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем 



моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова. – К. : Наукова 
думка, 2011. – 360 с. : схемы 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Монография посвящена исследованию проблемы 
представления и обработки знаний в интеллектуальных системах. На 
основе всестороннего анализа известных моделей представления знаний и 
методов обработки знаний показано, что решение исследуемой проблемы 
должно основываться на применении методологии математического 
моделирования. Исходя из этого, выполнен анализ естественных свойств 
декларативных и процедурных знаний, на основании которого обоснованы 
свойства новой модели представления знаний – логико-вычислительной 
семантической сети (ЛВС-сети). 
 

 



 
 

 
  

1.  30.36 
Г 54 
 

Глинчук М. Д.  
Наноферроики : [монография] / М. Д. Глинчук, А. В. Рагуля. – К. : 
Наукова думка, 2010. – 312 с. : схемы 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: Монография посвящена наноферроикам – материалам с 
фазовыми переходами в их наноструктурном состоянии. Обобщены 
результаты теоретических и экспериментальных иследований 
наноферроиков. Изложены результаты меоголетний работы авторов в 
области теории размерного эффекта ферроиков, практического 
эксперимента с наноразмерными частицами и тонкими пленками, а также 
современные достижения мировой науки в этой сфере.  
 

2.  39.6 
Л 93 
 

Людина і Космос. Випережаючи час : XII Міжнародна молодіж. 
наук.-практ. конф., 7-9 квітня 2010 р. : зб. тез / Нац. космічне 
агентство України, Нац. центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. 
М. Макарова ; голов. ред. Є. О. Джур. – Д. : [б. в.], 2010. – 680 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів, молодих 
вчених та молодих спеціалістів, які представлені на XII Міжнародній 
молодіжній науково-практичній конференції "Людина і Космос" за 
тематичними напрямками науки і техніки, пов'язані з космосом, космічними 
технологіями, аерокосмічною технікою.  
 

3.  32.973
.2я72-
1 
М 79 
 

Морзе Н. В.  
Інформатика. 10 кл. : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Н. 
В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – К. : Школяр, 2010. – 
304 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1 (2), А3 (3) 
Анотація: Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему 
тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких 
можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться 
практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп'ютері, а 
результати зберігати у спеціальній структурі папок, створеній кожним із 
вас. 
 

4.  32.973
.203к
р 
П 18 
 

Парнюк А. М.  
Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині : 
монографія / А. М. Парнюк, М. В. Волошин, Б. М. Єремеєв ; наук. 
ред. : В. В. Кузьмук, О. О. Супруненко ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Від-ня гібридних 
моделюючих і управляючих систем в енергетиці Ін-ту проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. 



Хмельницького, 2011. – 124 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 27 – ЧЗ №1 (3), А3 (24) 
Анотація: Монографія містить роботи аспірантів Відділення гібридних 
моделюючих і управляючих систем в енергетиці Інституту проблем 
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАНУ, в яких розглядаються 
питання застосування паралельних обчислюваних процесів для розв'язання 
задач верифікації програмного забезпечення, розпізнавання інформативних 
ділянок в автоматизованих системах іридодіагностики.. 
 

5.  31 
П 78 
 

Проблеми загальної енергетики : наук. зб. № 19 = The problems of 
general energy : the scientifik journal / Ін-т заг. енергетики НАН 
України; голов. ред. М. М. Кулик. – К. : ЛОГОС, 2009 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: На сторінках збірника публікуються статті українських та 
іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо 
спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв'язання прикладних 
задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України 
та інших країн світу. 

 



 

 
 

1.   66.4 
(4Укр),0 
А 47 
 

Алексеев Ю. Н.  
Украина и европейский глобализм (1989-2009) : [монография] / Ю. Н. 
Алексеев ; Киевский славистический ун-т. – К. : КСУ, 2010. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В монографии рассматривается актуальная и интересная 
проблема влияния европейского глобализма на Украину. Осуществлена попытка 
анализа концептуально-теоретических основ и практики политики соседства, 
развития экономики и демократических традиций в стране.  
 

2.  63.5 
(4Укр)
-7я21 
Б 14 
 

Багнюк А. Л.  
Символи українства : худ.-інформ. довідник / А. Л. Багнюк. – Вид. 2-
ге, допов. – Т. : Терно-граф, 2009. – 828 с. : ілюстр. – (Коріння 
Української нації) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1) 
Анотація: У даному виданні в популярній формі розкрито значення і зміст 
античних, християнських і національних символів та образів, що належать до 
основи української духовності. 
 

3.  63.3 
(4Укр)
634 
Б 24 
 

Барановська Н.  
Чорнобильська трагедія: нариси з історії / Н. Барановська ; відп. ред. 
В. А. Смолій; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Інститут 
історії НАН України, 2011. – 262 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У формі історичних нарисів, із залученням широкого кола джерел, 
висвітлюються суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-
му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, розкриває початкові 
зусилля з її мінімізації та інформаційну ситуацію в країні, яка привела до 
падіння довіри суспільства до влади.  
 

4.  63.3 
(4Укр)
62 
Б 48 
 

Бердник М.  
Пешки в чужой игре. Страницы к истории украинского 
национализма / М. Бердник. – К. : АДЕФ-Украина, 2010. – 632 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Известная украинская журналистка, лауреат премии ЦК 
Компартии Украины имени Ярослава Галана Мирослава Александровна Бердник 
в своем творчестве большое внимание уделяет историко-политической 
тематике, в том числе исследованию малоизвестных, тайных страницах 
истории. 
 

5.  63.3 
(4Укр-
4Чер) 

Бойко В. М.  
Сосниця – європейське місто / В. М. Бойко, В. М. Пригоровський ; 
редкол. : С. А. Лепявко (голова) [та ін.] ; Міжнар. фонд 



Б 77 
 

"Відродження", Сіверський ін-т регіональних дослідж., Центр Європ. 
інформ. Чернігівської обл. універсальної наук. б-ки ім. В. Г. 
Короленка [та ін.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2010. – 64 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга належить до серії видань, присвячених розгляду міст та 
містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської 
індентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики та краєзнавці 
Чернігівщини. 
 

6.  63.3 
(4Укр)6
1-6я73-1 
В 26 

Вєдєнєєв Д. В.  
Міжнародно-інформаційна діяльність української держави, 1917–
1923 рр. : навч. посіб. / Д. В. Вєдєнєєв ; Нац. акад. Служби безпеки 
України. – К. : Науково-видавничий відділ НА СБ України, 2009. – 
165 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: На основі широкого кола маловідомих документів та літератури 
висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм 
Української державності 1917–1923 рр. У контексті тогочасного 
міжнародного становища України розглядаються завдання, основні напрями, 
форми й методи зовнішньополітичної пропаганди, організаційні структури з її 
ведення. 
 

7.  63.1 
(4Укр)
5-8 
В 31 
 

Верба І. В.  
Володимир Іконников – дослідник історії Росії : [монографія] / І. В. 
Верба, Л. М. Жицька ; Центр пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК. – 
Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 152 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії на основі значного архівного матеріалу та наукової 
літератури реконструюється життєвий шлях відомого історика Володимира 
Степановича Іконникова. Основна увага приділена дослідженню визначним 
ученим історії Росії кінця XVII – XVIII ст., а також викладанню ним 
університетських курсів з російської історії. 
 

8.  63.3 
(4Укр)
-22 
В 34 
 

Верменич Я.  
Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика 
літочислення : [монографія] / Я. Верменич ; наук. ред. В. А. Смолій ; 
НАН України, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. 
проблем іст. регіоналістики. – К. : Інститут історії України НАН 
України, 2011. – 306 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської 
історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-
методологічних проблем сучасного містознавства – від визначення поняття 
"місто" і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської 
традиції на вітчизняних теренах. 
 

9.  63.3 Гирич І.  



(4Укр-
2к) 
Г 51 
 

Київ в українській історії : [зб. ст. і матеріалів з історії Києва] / І. 
Гирич. – К. : Смолоскип, 2011. – 302 с. : ілюстр., фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця книжка є збірником статей і матеріалів з історії Києва, 
написаних істориком-дослідником протягом 1990-х – 2000-х років. Головною їх 
темою є значення Києва та його святинь в історії національно-визвольного руху 
ХІХ – початку ХХ ст. Читач знайде тут також статті з історичної 
топографії Печерська дослідницького характеру, про діяльність Київського 
товариства охорони пам'яток історії та мистецтва (1910), Музею переходової 
доби (1942) тощо. 
 

10.  63.3(2)
634-3 
Г 62 
 

Голубець М. А.  
Біловезька зустріч – крах імперії зла : (доповнене видання до 20-ї 
річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалежних 
держав) / М. А. Голубець. – Л. : Манускрипт, 2011. – 116 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Біловезька зустріч глав держав Республіки Білорусь, Російської 
Федерації та України завершилася підписанням угоди про припинення існування 
Союзу РСР. У запропонованій публікації зроблено короткий аналіз долі України в 
структурі імперії, передмов прийняття історичного Акта проголошення 
незалежності України; наведено спогади учасника цієї зустрічі про її перебіг, 
аналіз прийнятих документів. 
 

11.  66.3 
(4Укр),5 
Г 85 
 

Грицак Я.  
Страсті за націоналізмом : іст. есеї / Я. Грицак. – К. : Критика, 2004. – 
344 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Центральною темою книги є націоналізм і його роль у сучасній 
Україні. Зіставляючи дискусії про націоналізм із даними соціологічних 
досліджень і поміщаючи одні й другі в історичну перспективу, автор заперечує 
поширене в академічній науці й політичних дискусіях твердження про 
недорозвинутість національної ідентичности як центральну проблему України.  
 

12.  63.3 
(4Укр)6 
Г 91 
 

Грушковський І. М.  
Роздуми про долю України : історико-публіц. матеріали / І. М. 
Грушковський. – 5-те вид., допов. – Вижниця : Черемош, 2011. – 44 с. 
: фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга краєзнавця, історика й публіциста з села Банилів – то цікаве 
дослідження. У ній головним чином зібрані публіцистичні статті, надруковані 
автором у періодичних виданнях у різний час. Читаючи книгу, зримо 
переносишся уявою у далекі і зовсім близькі нам часи. 
 

13.  63.3 
(4Укр)
6-8 
Г 95 

Гурко Є.  
Місія людини: промови, статті / Є. Гурко ; упорядкув. С. Гурко. – К. : 
Задруга, 2005. – 108 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 



 Анотація: Книга містить промови й статті вченого і громадського діяча, 
доктора права й політичних наук Віденського університету. У цих текстах, 
писаних в різні часи, виразно проступають глибокі думки й переживання автора 
про національні проблеми українців, про волю й незалежність своєї 
Батьківщини. 
 

14.  63.3 
(4Укр) 
Д 40 
 

Джерела пам'яті : історико-краєзнавчий альм.. Вип. 2 : 
Остарбайтери: жива правда – живий біль / ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та 
культури України, Навчально-наук. центр усної історії ; редкол. : В. 
Коцур (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд. Т. Нагайко. – Переяслав-
Хмельницький : Вид-во ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2010. – 457 с. : 
фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Випуск присвячено проблемі примусової праці радянських громадян 
у Третьому Рейху під час Другої світової війни та простежуються нелегкі 
життєві долі остарбайтерів. 
 

15.  63.3(4
Укр)4 
Д 45 
 

Дикий А.  
Пропавшая грамота. Неизвращенная история Украины-Руси от антов 
до запорожцев / А. Дикий. – М. : Алгоритм, 2007. – 448 с. – 
(Исторический триллер) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Книга максимально сжато рассказывает об истории Украины, 
начиная с древнейших времен и заканчивая гибелью Запорожской Сечи. Она 
адресована широкому кругу читателей. 
 

16.  66.79 
(4Укр) 
Д 69 
 

Дорога довжиною у 20 років : інформ. соціально-іст. та аналіт. зб. : 
присвяч. V з'їзду Організації ветеранів України / Рада Організації 
Ветеранів України ; шеф-ред. І. О. Герасимов. – К. : Рада організацій 
ветеранів України, 2007. – 437 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить історію створення Організації ветеранів України 
та її структурного підрозділу – Комітету ветеранів праці ради Організації 
ветеранів України, висвітлює соціально-економічні проблеми людей похилого 
віку та інвалідів, розкриває механізми підтримки однієї з самих незахищених 
верств населення. 
 

17.  63.3 
(4Укр)
я20 
Е 63 
 

Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії 
України ; ред. рада : В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол. : В. А. 
Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2 
Т. 8: Па – Прик. – 2011. – 520 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: Статті розміщено за українським алфавітом; російськомовні 
назви періодичних видань – відповідно до їхнього звучання в українській 
транскрипції; статті, що мають латино-мовні гасла, друкуються наприкінці 
останнього тому ЕІУ за латинським алфавітом. 



 
18.  66.3(4

Укр),5 
Е 88 
 

Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості : 
[монографія] / авт. кол. : М. Панчук (кер.), В. Євтух, В. Войналович 
[та ін.] ; редкол. : Ю. Левенець (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2011. – 396 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії описано теоретико-методологічний інструментарій 
вивчення етнополітичних процесів в Україні та їх регіональної специфіки. 
Представлено результати дослідження історичних умов, політичних, 
економічних, соціальних, демографічних, культурних, конфесійних та інших 
аспектів етнополітичної регіоналізації суспільного простору України.  
 

19.  63.3 
(4Укр)
61-2 
Є 91 
 

Єфіменко Г. Г.  
Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект 
(1917-1919 рр.) : [монографія] / Г. Г. Єфіменко ; відп. ред. С. В. 
Кульчицький ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Інститут 
історії України НАН України, 2008. – 230 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії політика більшовицького керівництва щодо України 
розглядається під кутом зору економічних інтересів Кремля. Застосований 
автором модернізаційний підхід допомагає збагнути причини виникнення 
радянської України та зрозуміти обмеженість більшовицьких поступок 
українському національно-визвольному рухові. Особливу увагу приділено аналізу 
діяльності керівництва радянської України, яке у дослідженні розглядаються не 
лише як об'єкт, але і як суб'єкт політичної влади на території України.  
 

20.  63.3 
(4Укр)
5-2 
З-15 
 

Задорожнюк А. Б.  
Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії 
кінця XVIII – початку XX ст. : [монографія] / А. Б. Задорожнюк, О. 
П. Реєнт ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. 
– К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 270 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії комплексно досліджено ремісниче і фабрично-
заводське виробництво в містах і містечках Подільської губернії, з'ясовано 
основні фактори, які впливали на розвиток промисловості протягом кінця XVIII 
– початку ХХ ст. Висвітлено стан розвитку ремесел, промислів, фабрик і 
заводів, досліджено їх галузеві структури, суспільний поділ праці, генезу 
капіталістичних відносин у міських поселеннях регіону.  
 

21.  66.4(4
Укр),6 
З-40 
 

Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО? / Г. К. Крючков, 
Д. В. Табачник, П. Н. Симоненко [и др.]. – К. : Довіра ; Х. : Фоліо, 
2009. – 447 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Книга содержит материалы известных украинских политиков и 
ученых Георгия Крючкова, Дмитрия Табачника, Петра Симоненко, Петра 
Толочко, Сергея Гриневецкого, а также публиковавшиеся в прессе статьи 



относительно возможного членства Украины в НАТО. Детальный анализ, 
сделанный на основе огромного фактического материала, показывает 
гибельность для общеевропейских интересов разрушения внеблокового, 
нейтрального статуса Украины и вхождения в Североатлантический альянс. 
 

22.  63.3 
(4Укр-
4Чек)62 
І-11 

І цвіт травневий падав їм до ніг.  Катеринопільщина - сторінки 
бойової слави / упоряд. В. А. Ходзіцький. – Катеринопіль : [б. в.], 
2010. – 36 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Презентація цієї книги відбулася під час святкування Дня перемоги 
у Катеринополі. Першими читачами стали ветерани ВВВ. У книзі 
розповідається про земляків – учасників бойових дій 1941-1945 років та воїнів, 
які визволяли район від німецьких загарбників.  
 

23.  63.4 
(4Укр) 
К 26 
 

Карпатика : [зб. наук. ст.]. Вип. 39 : Старожитності Карпатського 
ареалу / Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський національний 
університет", Ін-т Карпатознавства ; редкол. : В. Г. Котигорошко 
(відп. ред.), М. М. Вегеш, Д. Д. Данилюк [та ін.]. – Ужгород : Вид-во 
УжНУ "Говерла", 2010. – 266 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація:  Черговий випуск збірника присвячено проблемам давньої історії і 
археології Карпатського ареалу. При реконструкції окремих етапів розвитку 
регіону використані природничо-наукові методи дослідження археологічних 
матеріалів, а також дані нумізматики. 
 

24.  63.3(4
Укр)6 
К 35 
 

Кентій А.  
Збройний чин Українських Націоналістів, 1942–1956 : історико-
архівні нариси. Т. 2 : Українська повстанська армія та збройне 
підпілля Організації українських націоналістів, 1942 – 1956 / А. 
Кентій ; наук. ред. Г. В. Папакін. – К. : [б. в.], 2008. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У другому томі нарисів на підставі широкого кола архівних джерел 
висвітлюються причини та історія створення Української повстанської армії, 
розбудова її територіальних структур, бойова діяльність повстанських 
формувань, роль в цих процесах ОУН (Б). 
 

25.  63.3 
(4Укр)
46-8 
К 56 
 

Ковалевська О. О.  
Мазепа : збірник / О. О. Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії 
України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США. – 
реконструкція вид. проекту, 1939 – 1949 рр. – К. : Темпора, 2011. – 
176 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання являє собою спробу рекострукції змісту двох збірників, 
присвячених гетьманові Івану Мазепі та його добі, що готувалися до друку у 
1939 та 1949 роках. Автор та упорядник дослідила історію обох збірників та 
запропонувала свій варіант змісту за виявленнями архівними матеріалами. 
 



26.  66.3 
(4Укр)
,54 
К 85 
 

Крючков Г. К.  
Фашизм в Украине: угроза или реальность? / Г. К. Крючков, Д. В. 
Табачник. – Х. : Фолио, 2008. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книге собраны статьи последних лет двух известных 
украинских политиков и публицистов Георгия Крючкова и Дмитрия Табачника. 
Авторы, принадлежащие к разным поколениям и разным политическим силам, 
едины во мнении - угроза фашизации для Украины сегодня становится 
реальностью. 
 

27.  63.3 
(4Укр)
61-6 
К 88 
 

Кудлай О.  
Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ 
Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.) / 
О. Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Інститут історії 
України НАН України, 2008. – 116 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У роботі досліджено організацію внутрішньої структури та 
завдання народного міністерства закордонних справ УНР, вивчено основні 
напрямки діяльності зовнішньополітичного відомства протягом червня 1917 – 
квітня 1918 рр. Головну увагу приділено взаєминам Української Центральної 
Ради з країнами Антанти; участі української делегації в роботі Брест-
Литовської мирної конференції та стосунками міністерства з німецькою та 
австрійською владою в Україні після підписання мирного договору. 
 

28.  63.3 
(4Укр-
4Чек)кр 
К 89 
 

Кузьмін В. М.  
Нариси з історії Шполянщини / В. М. Кузьмін. – К. : [б. в.], 2011. – 
160 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга складається з трьох нарисів, у кожному з яких автор 
розповідає про своїх земляків – видатних українських мислителів і громадських 
діячів Черкащини (в тому числі декабристів), про героїзм людей у Велику 
Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні роки, про громадсько-політичне життя, 
виробничі традиції, здобутки культури, освіти, медицини. 
 

29.  63.3 
(4Укр)
622ю 
К 90 
 

Кульчицкий С. В.  
Украинский голодомор, 1932-1933 гг. : интерпретация фактов = 
Holodomor in Ukraine, 1932-1933 : interpretation of fact / С. В. 
Кульчицкий ; НАН Украины, Ин-т истории Украины. – К. : Институт 
истории Украины НАН Украины, 2008. – 104 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: В брошюре излагаются аргументы в пользу геноцидной природы 
украинского Голодомора 1932– 1933 гг., с которыми автор выступал в 2007–
2008 гг. на международных научных конференциях в Женеве, Лейпциге, Варшаве, 
Москве и Нью-Йорке. 
 

30.  63.3 
(4Укр-
4Вол)62 

Кучерепа М. М.  
Волинь: 1939–1941 рр. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. 



К 95 Кучерепа, В. В. Вісин ; МОН України, Волинський держ. ун-т ім. Л. 
Українки. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с. : 
ілюстр. – (Реабілітовані історією) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі на основі архівних документів і матеріалів, інших джерел 
висвітлюються процеси становлення і функціонування радянських державно-
політичних структур, соціально-економічних перетворень, зміни в галузі освіти, 
науки, культури та духовній сфері на території Волинської області у 1939–1941 
рр.  
 

31.  63.3 
(4Укр)
6-7 
Л 63 
 

Лисенко О. В.  
"Просвіти" та кооперативи в українському суспільному середовищі 
на початку XX ст. : [монографія] / О. В. Лисенко ; відп. ред. О. П. 
Реєнт. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 168 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії зроблено спробу розглянути український національний 
рух початку ХХ ст. не лише як силу, антагоністичну російському 
самодержавству, але й як дуже складний процес інтеграції українців у 
суспільно-політичне й соціально-економічне життя Російської імперії. У цьому 
зв'язку на основі вивчення значної кількості часто суперечливих джерел 
досліджуються основні напрями, форми і методи національно-культурної, 
освітньої, економічної діяльності українських "Просвіт" та кооперативів. 
 

32.  63.3 
(4Укр)
46-8 
Л 63 
 

Листи Івана Мазепи. Т. 2 . 1691–1700 / НАН України, Ін-т історії 
України ; упоряд., авт. вступ. дослідж. В. Станіславський ; відп. ред. 
В. А. Смолій. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – 
754 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі продовжено публікацію епістолярної спадщини Івана 
Мазепи. У листах гетьмана знайшло відображення широке коло проблем 
життя тогочасної Української держави. Крім того, вони дозволяють значно 
поглибити знання щодо взаємин Війська Запорозького із країнами, що входили до 
складу Османської імперії, а також із Річчю Посполитою й залежним від неї 
правобережним козацтвом. 
 

33.  95.43 
М 12 
 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 30 . Історико-філософські студії / 
Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; відп. ред. В. С. 
Брюховецький ; редкол. : В. П. Моренець [та ін.] ; уклад. : М. Л. 
Ткачук, Л. А. Пастушенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 
– 99 с. – (Магістерські програми) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), (1) 
Анотація: Черговий випуск альманаху, підготовлений викладачами і 
студентами магістерської програми з історії філософії НаУКМА, присвячено 
маловивченим аспектам історії вітчизняної і світової філософії. Більшість 
охоплених тем стають предметом наукового аналізу вперше. 
 

34.  63.3 Мартинюк А.  



(4Укр)
624 
М 29 
 

Возз'єднання. Кроки до заповітної української мети / А. Мартинюк ; 
ред. рада : П. М. Симоненко, І. В. Алексєєв, Г. В. Буйко [та ін.]. – К. : 
Бізнесполіграф, 2010. – 168 с. - (Громадська бібліотека. Реалістична 
теорія і будівнича практика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга кандидата історичних наук, Першого заступника Голови 
Верховної Ради України, члена Президії Центрального Комітету Компартії 
України присвячена – возз'єднанню восени 1939 року з Радянською Україною 
Східної Галичини та Західної Волині, а влітку 1940-го – Північної Буковини та 
українських повітів Бесарабії.  
 

35.  60.941 
М 34 
 

Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та 
можливості застосування в Україні : кол. монографія / авт. кол. : О. 
І. Безгін (кер.), Г. Є. Бернадська, Л. О. Берунова [та ін.] ; Ін-т 
культурології Нац. акад. мистецтв України. – К. : Інститут 
культурології Академії мистецтв України, 2010. – 192 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У роботі досліджено методологію матеріальної підтримки 
культурних проектів на підставі вивчення і узагальнення світового досвіду, а 
також аналізу діяльності в цьому напрямку культурних інституцій України.  
 

36.  66.3 
(4Укр) 
М 80 
 

Мороз О. О.  
Інтерв'ю для вас / О. О. Мороз. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : 
Парламентське видавництво, 2009. – 305 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі відомого політика Олександра Мороза містяться відповіді 
на актуальні та злободенні питання, що хвилюють нині громадян України. В 
доступній формі діалогу розкриті основні причини соціально-економічної та 
духовної кризи, висвітлені передумови їх виникнення, зроблені прогнози на 
майбутнє.  
 

37.  63.3 
(4Укр)
46ю 
П 13 
 

Пакти і конституції Української козацької держави: (до 300-
річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. : М. Трофимук, Т. Чухліб ; 
відп. ред. В. Смолій. – Л. : Світ, 2011. – 440 с. : факс. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою 
та відомих на сьогодні списків "Пактів і Конституцій законів і вольностей 
Війська Запорізького", укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на 
гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною 
старшиною і козацтвом – з іншого; наведено їх переклади українською, 
англійською, німецькою, російською та французькою мовами. 
 

38.  63.3 
(4Укр)
624 
П 15 

Пам'ять серця : [альманах]. Вип. 10 / [упоряд. : А. Г. Підлужний, Г. 
Г. Даценко, М. С. Зеленін [та ін.] ; відп.за вип. Т. Д. Шевченко]. – К. : 
Фенікс, 2008. – 555 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 



 Анотація: 10-й номер альманаху присвячено визначним подіям в житті 
ветеранської організації міста Києва. Зокрема – 65-й річниці визвольння нашої 
столиці від німецько-фашистських загарбників, 65-й річниці Сталінградської 
битви, 90-й річниці утворення Червоної армії, яка здобула перемогу на 
фашизмом.  
 

39.  63.3 
(4Укр-
4Киї)62 
П 19 
 

Пастушенко Т. В.  
Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація 
(1942–1953) : [монографія] / Т. В. Пастушенко ; наук. ред. О. Є. 
Лисенко ; ред. В. О. Берегова ; Ін-т історії України НАН України. – 
К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 284 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено долі мільйонів громадян України, які в роки 
Другої світової війни примусово працювали в нацистській Німеччині, та історії 
їх повернення і повоєнної ресоціалізації. Дослідження базується на архівних 
матеріалах, спогадах очевидців із Києва та Київської області.  
 

40.  63.3 
(4Укр)
46-8 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Нащадок Апостола Іуди : іст. нарис / Б. П. Педченко. – Черкаси : 
Брама-Україна, 2009. – 56 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Автор книги – відомий письменник і журналіст – виносить на суд 
читачів своє бачення постаті гетьмана Мазепи і його ролі в історії України. 
Мабуть, не всі, хто ознайомиться з твором, згодяться з такою громадянською 
позицією, але вона, безперечно, має право на існування. 
 

41.  66.3 
(4Укр),5 
П 58 
 

Попок А. А.  
Закордонне українство як об'єкт державної політики : [монографія] / 
А. А. Попок ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 
Центр сучасного суспільствозн.. – К. : Альтерпрес, 2007. – 228 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: У монографії на широкій джерельній базі висвітлено теоретико-
методологічні проблеми феномена української діаспори, розкрито деякі питання 
історичного розвитку, соціально-економічного та правового становища 
українців у державах поселення, а також їх взаємозв'язок з Україною. Зроблено 
огляд становлення міжнародної нормативно-правової бази захисту прав осіб, 
які належать до національних меншин, проаналізовано сучасний стан 
нормативно-правової бази та інституційно-функціонального забезпечення 
співпраці України із закордонним українством. 
 

42.  66.031.
1я21 
Р 14 
 

Рагозін М. П.  
Демократія від А до Я : словник-довідник / М. П. Рагозін ; 
Інноваційний центр соц.-політ. і гуманіт. наук ДонНТУ. – Донецьк : 
Донбас, 2002. – 204 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Словник-довідник містить визначення головних понять політичної 
науки, які розкривають зміст політичних явищ, процесів, інститутів, суб'єктів, 



закономірностей функціонування та тенденцій розвитку сучасної демократії. 
 

43.  66.031.1 
Р 14 
 

Рагозин Н. П.  
Очерки современной демократии. Украинские проблемы в контексте 
международного опыта / Н. П. Рагозин ; Донецкий нац. техн. ун-т, 
Инновационный Центр соц.-полит. и гуманит. наук. – Донецк : 
Донбасс, 2003. – 248 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Предлагаемое издание знакомит читателя с достижениями 
современной политической науки и практики: с нормативным и эмпирическим 
подходами в исследовании проблем демократии; с существующим понятийным 
инструментарием, необходимым для анализа  проблем украинской демократии; 
с различными способами исследования и интерпретации гражданского 
общества и проблемами его формирования в Украине. 
 

44.  66.69 
(4Укр) 
Р 14 
 

Рагозин Н. П.  
Украина: партии и партийная система : [монография] / Н. П.  
Рагозин ; Донецкий нац. технический ун-т, Инновационный Центр 
соц.-полит. и гуманит. наук. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 202 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ  №3 (1) 
Аннотация: В монографии исследуются политические партии и партийная 
система Украины. Проведение выборов в парламент и органы местного 
самоуправления по пропорциональной избирательной системы с партийными 
списками делает партии ведущими акторами на политической арене страны. В 
книге анализируется организационное строение, избирательные призывы и 
поведение политических партий. 
 

45.  63.3(4
Укр)61 
Р 33 
 

Реєнт О. П.  
У робітнях історичної науки : [моногр. дослідж.] / О. П. Реєнт ; 
передм. П. Т. Тронька ; Ін-т історії України НАН України. – К. : 
Книга пам'яті України: Просвіта, 1999. – 352 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Основною темою монографічного дослідження є проблеми історії 
української революції 1917–1921 рр. У дискусійній статті "Українська 
історична наука на порозі ХХІ століття: проблеми пошуку" висвітлюється 
позиція автора щодо стану історичних досліджень в Україні із спробою 
теоретико-методологічного осмислення проблем сучасної історії.  
 

46.  60.75 
(4Укр)
я73-1 
Р 69 
 

Романцов В. О.  
Історична демографія України, XVIII – початку XXI ст. : спецкурс 
для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Романцов. – К. : Вид-во ім. Олени 
Теліги, 2010. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі на основі використання досліджень науковців, матеріалів 
ревізій та переписів населення проаналізовано складні процеси, які відбувалися 
на споконвічних українських землях з XVIII ст. наших днів, зокрема в контексті 
основних демографічних характеристик. 



 
47.  63.51 

(4Укр-
4Чек)-
417 
С 17 

Самков О. М.  
Нариси з історії золотарства на Черкащині / О. М. Самков. –  
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 108 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга знайомить з сільським золотарством – маловідомою 
сторінкою народного мистецтва. Розкриваючи тему, автор мусив приділити 
велику увагу прикрасам для жіночого одягу Середнього Подніпров'я. Як правило, 
творці прикрас невідомі. Дослідник спробував виявити в межах сучасної 
Черкаської області як окремих майстрів, так і центри сільського золотарства.  
 

48.  63.3 
(4Рос)6
12,13 
С 28 
 

Севастополь, 1920. Исход : альбом / авт. проекта : В. Н. 
Прокопенков, В. В. Крестьянников, А. А. Зубарев. – Симф. : Салта 
ЛТД,  
2010. – 352 с. : ил., фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В альбоме собран редкий исторический материал, повествующий 
о трагических событиях, происходивших в Севастополе осенью 1920-го года. 
 

49.  63.3 
(4Укр)
624 
С 32 
 

Сергійчук В.  
Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського 
конфлікту в роки Другої світової війни / В. Сергійчук ; Український 
ін-т нац. пам'яті. – К. : Сергійчук М. І., 2009. – 200 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У пропонованому дослідженні розповідається про причини й 
перебіг польсько-українського збройного конфлікту на Волині у роки Другої 
світової війни. Залучивши до наукового обігу велику кількість нових документів, 
у тому числі з колишніх таємних архівів, автор доходить висновку, що 
протистояння між обома народами відбувалося насамперед через 
несприйняття польскою політичною елітою і частиною поляків прагнень 
українців творити власну державність на споконвічній українській землі.  
 

50.  66.69 
(4Укр) 
С 37 
 

Симоненко П.  
Преодоление. Научиться побеждать в классовой борьбе / П. 
Симоненко. – К. : Бізнесполіграф, 2010. – 128 с. – (Общественная 
библиотека. Реалистическая теория и созидательная практика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книге лидера украинских коммунистов, руководителя фракции 
Компартии в Верховной Раде Украины анализируются процессы, происходящие 
в государстве и обществе, освещаются вопрос борьбы за социализм, 
утверждения в обществе принципов социальной справедливости и 
народовластия.  
 

51.  66.3 
(4Укр) 
С 37 
 

Симоненко П.  
Так дальше жить нельзя: политик о политике : сб. ст. / П. Симоненко 
; отв. за вып. и ред. И. П. Гаврилишин. – К. : АДЕФ-Украина, 2009. – 
192 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книгу вошли статьи, которые раскрывают подрывные 
действия капитализма как непосредственного виновника резкого обострения 
глобальных проблем современности, в том числе и в Украине, которая на пороге 
гуманитарной катастрофы. 
 

52.  66.69 
(4Укр) 
С 37 
 

Симоненко П.  
Трудный путь левого движения. Вместе с обездоленным народом к 
победе над капитализмом и социалистическому созиданию / П. 
Симоненко. – К. : Бізнесполіграф, 2010. – 119 с. – (Общественная 
библиотека. Реалистическая теория и созидательная практика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Лидер украинских коммунистов, руководитель фракции 
Компартии в Верховной Раде Украины ведет в этой книге откровенную беседу с 
читателем о реставрировании в нашем государстве капитализма, об 
особенностях и проблемах левого движения, о необходимости союза с 
трудовым народом. Основу книги составляют статьи автора, опубликованные 
в прессе. 
 

53.  66.02 
С 40 
 

Сиренко В. Ф.  
Интересы и власть : [монография] / В. Ф. Сиренко. – К. : Оріяни, 
2006. – 535 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №31) 
Аннотация: В монографии освещаются вопросы легальности и 
легитимности государственной власти, значение интересов в системе 
разделения властей и искоренении коррупции, роли и места особой формы 
собственности – общего достояния народа в определении содержания 
общественного строя и концепции рыночных реформ в Украине. 
 

54.  63.214 
(2) 
С 50 
 

...Смеялось время над людьми, Упрямо люди храм взводили... : 
сб. материалов по истории украинско-русского рода, XVI – XX вв. / 
сост. В. К. Шахбазова. – М. : Древлехранилище, 2008. – 364 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
Аннотация: Письменные и изобразительные материалы (гетманские 
универсалы, рапорты, судные дела, фотографии и открытки начала ХХ в.) 
московских, петербургских, киевских и ряда местных российских и украинских 
архивов, представленные в первой части сборника (Родословец Хорошкевичей), 
ярко характеризуют процесс русификации киево-черниговской мелкой шляхты, 
– военных в российской армии, некоторые из которых отличились при Бородине, 
затем чиновников и, наконец, творческой интеллигенции. 
 

55.  60.523 
С 69 
 

Соціологічні дослідження культури: концепції та практика : кол. 
моногр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол. : 
Ю. П. Богуцький (голова), В. Г. Крючков, С. М. Волков [та ін.]. – К. : 
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 
2010. – 256 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: Колективна монографія є унікальним професійним виданням, яке 
має на меті виявити евристичний потенціал соціологічного підходу у 
вітчизняній культурологічній думці. Соціологія дозволяє побачити культурні 
практики сучасного українського суспільства в їх масовому прояві, виявити 
цінісно-нормативні засади інституціолізованої та неінституціалізованої 
культури щодо розвитку культури та культурологічного знання.  
 

56.  63.2 
С 71 
 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики  зб. 
наук. пр. Число 12. Ч. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол. 
: М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд. : М. Ф. Дмитрієнко, І. 
Н. Войцехівська. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – 
456 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання репрезентує дослідження проблем спеціальних історичних 
дисциплін, містить теоретичні розробки з комплексу СІД, публікації 
документів, спогади, рецензії.. 
 

57.  60.52(4
Укр) 
С 76 
 

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз 
загальнонаціональних досліджень: 2007–2009, 2011. – К. : [б. в.], 
2011. – 47 с. : схеми 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: Цей звіт підготовлено Європейською дослідницькою асоціацією у 
співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології в рамках проекту 
"Об'єднуємося заради реформи (UNITER)", що фінансується Агенством США з 
Міжнародного Розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. У звіті 
представлені порівняльні результати загальнонаціональних соціологічних 
досліджень 2007, 2008, 2009 та 2010 років про стан корупції в Україні.  
 

58.  63.3(4
Укр) 
С 88 
 

Студії з україністики : зб. наук. пр. : на пошану дослідника 
українського козацтва В. Цибульського з нагоди 60-річчя від дня 
народж. / МОН України, Нац. ун-т водного господарства та 
природокористування ; відп. ред. Л. Д. Малевич. – Рівне : Зень О., 
2010. – 252 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику на пошану дослідника українського козацтва Валерія 
Цибульського вміщено статті, присвячені актуальним проблемам сучасної 
україністики. Висвітлено питання історії українського козацтва, історіографії 
та джерелознавства, історії Волині, розглянуті окремі аспекти українського 
мовознавства і педагогіки. 
 

59.  63.1(0) 
Т 19 
 

Таран  Л. В.  
Французька, російська й українська історіографія (70-і рр. XIX - поч. 
XXI ст.) : [монографія] / Л. В. Таран ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. 
Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 248 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Сучасна українська історіографія, як власне, і світова, стоїть 
перед вибором шляху подальшого розвитку. Що таке історичний процес? Якими 



засобами і методами домогтися такого пояснення минулого, щоб воно 
поставало цілісним, без традиційного поділу на соціально-економічний і 
духовний рівні життя суспільства? Всесвітньо визнана французька 
історіографічна школа "Анналів" зробила в ХХ ст. найзначніший внесок у 
розв'язання цих питань. "Російсько-українська історична школа", представлена 
як російськими, так і українськими істориками, ще на межі ХІХ–ХХ ст. 
знаходила ті інтенції, що згодом були суттєво розвинуті "Анналами".  
 

60.  63.1 
(4Укр)
6-8 
Т 31 
 

Тельвак  В. В.  
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників 
(кінець XIX – 30-ті роки XX століття) : [монографія] / В. В. Тельвак  ; 
наук. ред. Р. Пиріг ; НАН України, Ін-т історії України, 
Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – К. ; Дрогобич : Вимір, 
2008. –  
494 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розглядаються проблема рецепції творчої спадщини 
Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття. 
Простежено становлення та поглиблення національних (передусім української, 
російської, польської, чеської, німецької) традиції інтерпретації наукового 
доробку вченого. З урахуванням тогочасного суспільно-політичного та 
культурно-ідеологічного контексту проаналізовано історіографічні дискусії, які 
викликали праці М. Грушевського середовищі його учасників. 
 

61.  66.49(4
Укр)я2 
У 45 
 

Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 1 / упоряд. : Б. 
Гуменюк, П. Кривонос, С. Грабар, А. Денисенко ; голов. ред. А. 
Денисенко. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв, 2000 – . 
Вип. 1. – 2000. – 424 с. : фото 
Вип. 2. – 2002. – 608 с. : фото 
Вип. 4. – 2004. – 784 с. : фото 
Вип. 6. – 2005. – 784 с. : фото 
Вип. 7. – 2006. – 720 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Науковий щорічник висвітлює історію української дипломатії, 
публікує теоретичні наукові дослідження про специфіку дипломатії як науки, 
вміщує енциклопедичні біографічні довідки про вітчизняний і зарубіжний 
дипломатичний корпус, хронологічно відтворює сучасне дипломатичне життя в 
Україні. 

62.  66.3 
(4Укр)
,123 
У 73 
 

Уряди незалежної України: Governments of independent Ukraine / 
[упоряд. О. Г. Бажан ; за заг. ред. Н. К. Дніпренко]. – Вид. допов. і 
переробл. – К. : Мистецтво, 2010. – 48 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У 1991 році Україна отримала унікальну можливість розбудови 
незалежної держави. Багато нових завдань постало, зокрема, перед виконавчою 
владою. У книзі на основі унікальних архівних документів презентовано 
діяльність урядів незалежної України в 1991 – 2010 роках. 
 



63.  63.3(2)
622,88 
Ф 76 
 

Фомин Ю. Е.  
Человек из легенды / Ю. Е. Фомин. – К. : Україна, 2005. – 136 с. : 
портр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: В книге описываются трагические события первых дней Великой 
Отечественной войны в Брестской крепости, а также прослеживается 
жизненный путь одного из организаторов и руководителей обороны крепости – 
полкового комиссара Е. М. Фомина. 
 

64.  63.3 
(4Рос)4
5я73-1 
Х 78 
 

Хоптяр Ю. А.  
Історія Росії (XVII ст.) : [навч. посіб.] / Ю. А. Хоптяр. – Кам'янець-
Поділ. : Медобори-2006, 2011. – 208 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №3 (5), ЦА (5) 
Анотація: Запропоноване видання рекомендується широкому загалу: вчителям 
та викладачам, студентам, учням загальноосвітних шкіл, усім, кому не 
байдужий історичний процес. 
 

65.  63.3 
(4Укр)
6-8 
Ч-60 
 

Євген Чикаленко, Володимир Винниченко. Листування, 1902-
1929 роки / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. 
С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд., 
авт. передм., комент. Н. Миронець ; наук. ред. В. Панченко. – К. : 
Темпора, 2010. – 448 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У цьому виданні вперше повністю друкується увесь корпус 
виявленого в центральних архівах України та УВАН (США) взаємного 
листування відомих українських громадсько-політичних і культурних діячів Є. 
Чикаленка (1861–1929) та В. Винниченка (1880–1951), яке тривало понад чверть 
століття. У цих листах відображено основні віхи їхньої діяльності на тлі 
суспільно-політичного життя в Україні, ставлення до багатьох відомих діячів, 
роздуми про майбутнє української державності.  
 

66.  63.3 
(4Укр-
4Чек)кр 
Ч-75 
 

Чос В.  
Городищина козацька. Городище – душа щира, козацького роду! / В. 
Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 134 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга розповідає про розвиток такого унікального явища, як 
українське козацтво упродовж XVI – XVIII століття на території сучасного 
Городищенського району Черкаської області та про збереження лицарських 
традицій у наші дні. Це вже третя книга автора на історико-краєзнавчу 
тематику. 
 

67.  63.3(2)
622,71 
Ч-96 
 

Чуханов И.  
Не забудьте о нас!: документальная повесть бывшего малолетнего 
узника гитлеровских концлагерей / И. Чуханов ; редкол. : М. 
Демидов, А. Гаца, В. Декалюк [и др.] ; отв. за вып. М. Марченко. – К. 
: ВІПОЛ, 2004. – 188 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Аннотация: Эта книга – необычная, ведь она написана не профессиональным 
писателем, а человеком, который в восьмилетнем возрасте вместе с матерью 
пережил все ужасы пребывания в гитлеровских лагерях. 
 

68.  63.3(4
Укр)46 
Ч-96 
 

Чухліб Т.  
Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби Гетьмана Мазепи / Т. 
Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 264 с. : ілюстр. – (Невідома Україна) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: На основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, 
новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між 
Українським гетьманом і Московським царством в останні десятиліття XVII – 
на початку XVIII ст., тобто в добу правління І. Мазепи. Автор також описує 
участь козацької України у "загальноєвропейській" Великій Північній війні 1700 – 
1721 рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І. Мазепи з-під 
зверхності царя Петра І до проекторату шведського короля Карла ХІІ . 
 

69.  63.3 
(4Укр-
4Оде)52 
Ш 37 
 

Шевченко  В. В.  
Приватне банкірське підприємництво в Одесі (XIX – початок XX  
ст.) : [монографія] / В. В. Шевченко  ; відп. ред. О. П. Реєнт ; НАН 
України, Ін-т історії України. – К. : Інститут історії України НАН 
України, 2010. – 266 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено історії становлення та розвитку 
приватної підприємницької діяльності банкірів Одеси у ХІХ – на початку ХХ ст. 
На основі аналізу широкого кола джерел і наукової літератури визначено 
характерні риси банкірського підприємництва та особливості його здійснення в 
місті. Визначено основні тенденції діяльності одеських банкірів до й після 
реформ 1860 – 1870-х рр. Доведено їх значний внесок у соціально-економічний 
розвиток краю та розбудову кредитно-банківської системи Російської імперії.  
 

70.  63.3 
(4Укр-
4Чек)кр 
Ш 37 
 

Шевчук В. В.  
Шполянщина козацька : [іст.-докум. нарис.] / В. В. Шевчук ; рец. : В. 
М. Мельниченко, В. А. Силенко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А.,  
2009. – 72 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: В історико-документальному нарисі розкрито особливості 
політичного, соціально-економічного і духовного розвитку краю в XV-XVIII 
столітті. 
 

71.  66.3 
(4Укр)
,124 
Ш 94 
 

Штурхецький С. В.  
Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні : 
[монографія] / С. В. Штурхецький. – Рівне : Овід, 2011. – 146 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографія присвячена аналізу актуальних проблем 
функціонування та розвитку такого маловивченого на сьогодні феномена 
місцевого самоврядування в Україні, як комунікативний потенціал. 
Досліджується сутність комунікативного потенціалу, аналізуються 
особливості комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні, визначається 



комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої 
участі громадян.  
 

77. 63.3 
(4Укр-
4Чек)кр 
Ю 94 
 

Юхно Б.  
Черкаські місторії. Мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки / Б. 
Юхно. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 264 с. : фото 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ЦА (4) 
Анотація: Історія Черкас, подана живою мовою захоплює, манить, 
тривожить душу не лише вузьких спеціалістів-істориків, а й пересічних 
читачів. Для них відкриваються яскраві сторінки минувшини, часом невідомі, із 
щедрою любов'ю виписані автором. 

 
 



 

  
1.  65.325.

153кр 
А 66 
 

Андрусяк Н. О.  
Напрями підвищення економічної ефективності виробництва 
та переробки овочів відкритого грунту : монографія / Н. О. 
Андрусяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2012. – 176 с. : табл. 
 Кількість примірників: 32 – ЧЗ №4 (3), ЦА (29) 
Анотація: У монографії висвітлено аналіз сучасного рівня економічної 
ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту на 
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області, запропоновано 
напрями підвищення економічної ефективності виробництва та 
переробки овочевої продукції. 
 

2.  65.248.4
(4Укр) 
В 42 
 

Відякіна М. М.  
Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір : 
монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. 
відносин, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ДКС, 
2011. – 198 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У книзі досліджуються теоретичні та практичні аспекти 
взаємозв'язку трудової міграції українських громадян до ЄС та 
макроекономічного розвитку України. Розкрито економічну природу 
міжнародних переміщень робочої сили та їх регулювання. Розглядаються 
основні причини та форми прояву трансформації міграційної політики 
країн ЄС, аналізується характер інституційних перетворень, специфіка 
формування спільної міграційної політики Союзу. 
 

3.  65.291. 
34я73-1 
В 57 
 

Владимирська Г. О.  
Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. 
Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 
334 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №4 (3), ЦА (7) 
Анотація: Ефективна реклама товарів і послуг в умовах загостреної 
конкуренції залишається проблемою в усьому світі. Особливого значення 
вона набула для виробників продукції на території пострадянських 
держав, де відбувається реформування економіки. Підвищений інтерес 
до принципово нових дисциплін – супутників ринкової економіки 
пояснюється дефіцитом високопрофесійних менеджерів в різних 
областях. 
 

4.  65.9 
(4Укр)-
984я73 
Г 18 

Гамов М. С.  
Регіональна конкурентоспроможність економіки України : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Гамов, О. І. 
Шнирков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с. : схеми 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У навчальному посібнику узагальнено теоретико-
методологічні погляди на конкурентоспроможність, комплексно 
досліджено міжнародні, національні та регіональні аспекти 
конкурентності. Конкурентне середовище у ринковому просторі 
формують усі регіони-агенти господарства країни.  
 

5.  65.261.
783 
Г 19 
 

Ганущак Ю. І.  
Місцеві бюджети / Ю. І. Ганущак ; Ін-т громадянського сусп-
ва. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата 
місцевої ради) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У цій роботі надано коротку інформацію про принципи 
формування та використання місцевих бюджетів, роль ради, її органів, 
депутатів у цьому процесі. Також наведено варіант спеціального 
нормативного акта як бюджетного регламенту ради. 
 

6.  65.291. 
21я73-1 
Д 44 
 

Дідковська Л. Г.  
Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна ; 
наук. ред. Т. М. Литвиненко ; Київський славістичний ун-т. – 
К. : КСУ, 2005. – 376 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У посібнику розкрито основні категорії менеджменту як 
навчальної дисципліни, вивчаючи яку студенти зможуть зрозуміти 
основні закономірності процесу управління сучасними організаціями та 
набути важливих навичок практичного характеру, які необхідні 
сучасному управлінцю. Велика увага приділена питанням виникнення та 
розвитку менеджменту в сучасних умовах.  
 

7.  65.012.
3я73-1 
Д 58 
 

Довгаль Е. А.  
Макроэкономика : учеб. пособие для студ. экон. 
специальностей / Е. А. Довгаль ; Народная Украинская 
академия. – Х. : Издательство НУА, 2010. – 300 с. : ил. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (1), (1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит систематическое изложение 
основных макроэкономических проблем и моделей. Содержание многих 
категорий раскрывается не только в теоретическом аспекте, но и с 
учетом осуществления макроэкономических процессов в 
трансформирующейся экономике. 
 

8.  65.292.
34 
К 68 
 

Корпоративне управління: сучасні світові тенденції 
розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. 
матеріалів І Всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених, Київ, 
9-10 лист. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол. : 
З. Є. Шершньова (відп. за вип.), С. М. Соболь, О. М. Мозговий 
[та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 84 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Конференція спрямована на обговорення результатів 
досліджень проведених у галузі корпоративного управління, проблем, які 
виникають в українських підприємств на шляху впровадження світових 
стандартів корпоративного управління та корпоративної соціальної 
відповідальності, актуальних задач корпоративного управління у світлі 
концепції громадянської корпорації та сталого розвитку. 
 

9.  65.262.
5я73-1 
К 84 
 

Крупка М. І.  
Банківські операції : підручник / М. І. Крупка, Є. М. 
Андрущак, Н. Г. Пайтра ; [за ред. М. І. Крупки] ; МОН 
України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ 
ім. І. Франка, 2011. – 312 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Висвітлено сутність та роль центрального і комерційних 
банків у економічній системі держави й значення корпоративного 
управління в процесі вдосконалення їх діяльності. Досліджено процес 
формування ресурсної бази у банківській сфері, а саме: власного, 
залученого та позитивного капіталів. Розкрито зміст кредитних, 
вексельних, валютних операцій, операцій із цінними паперами та 
операцій у межах обслуговування платіжного обороту. 
 

10.  65.9 
(4Укр)
-55 
М 13 
 

Мазур О. А.  
Технологічні парки. Світовий та український досвід : 
[монографія / О. А. Мазур, В. С. Шовкалюк. – К. : Прок-Бізнес, 
2009. – 70 с. – Бібліогр. : с. 69. 
 Кількість примірників: 1 - (1) 
Анотація: У монографії викладено вживані в світовій практиці 
термінологію, поняття, суть і зміст інноваційної діяльності. Надано 
інформацію про світовий досвід створення та функціонування 
технологічних парків як основного виду сучасних інноваційних структур, 
висвітлено форми державної підтримки інноваційної діяльності як 
промислово розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Основну увагу 
приділено питанням створення і функціонування технопарків в Україні. 
 

11.  65.54(4) 
М 34 
 

Модернізація політики та управління в Німеччині та 
Україні в контексті євроінтеграції : матеріали IV Міжнарод. 
наук.-практ. концеренції, с. Форос, 27-30 червня 2008 р. / М-во 
освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т. – 
Черкаси ; Форос : Вид-во ЧДТУ, 2008. – 89 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У збірнику надруковані матеріали IV Міжнародної науково-
практичної конференції, яка проходила 27-30 червня 2008 р. в с. Форос. 
 

12.  65.9(4
Укр)-
183 

Новий курс: реформи в Україні, 2010–2015 : нац. доповідь / 
НАН України, Секція сусп. і гуманіт. Наук ; за заг. ред. : В. М. 
Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського [та ін.]. – К. : 



Н 73 
 

НБУВ, 2010. – 232 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Грунтуючись на основних відправних положеннях і 
висновках попередньої доповіді "Соціально-економічний стан України: 
наслідки для народу та держави" щодо проблем, які нагромадилися 
впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. 
являє собою стратегічний і одночасно практичний документ, 
спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення сформованого 
вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово 
нового курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних перетворень, 
конкретних завдань і механізмів їх реалізації. 
 
 

13.  65.432
я73-1 
О-64 
 

Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. 
Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за 
ред. О. М. Головко ; МОН України, Мукачівський держ. ун-т. – 
К. : Кондор, 2011. – 410 с. 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №4 (3), ЦА (3) 
Анотація: У навчальному посібнику викладено основні організації 
робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі 
змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства 
України і Закарпаття; будівництво, архітектура, інтер'єр, типи і 
класифікація підприємств готельного господарства тощо.  
 
 

14.  65.246.
95р30я
73-1 
П 35 

Питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних 
роботах майбутніх фахівців галузі фізичного виховання та 
спорту : [метод. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад. : В. С. Лизогуб, Т. 
В. Кожемяко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 
56 с. 
 Кількість примірників: 32 – ЦА (29), ЧЗ №4 (3) 
Анотація: Посібник допоможе студентам вищих навчальних закладів, 
які навчаються у галузі фізичного виховання та спорту у написанні та 
оформленні дипломних і кваліфікаційних робіт з питань охорони праці. 
 
 

15.  65.291.6
-21я73-1 
Р 85 
 

Рульєв В. А.  
Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 
2012. – 310 с. 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №4 (3), ЦА (3) 
Анотація: Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми 
дисциплін широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного 
забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання 
трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і 
стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. 
 



 
 

16.  65.291.
21 
С 30 
 

Семенча І. Є.  
Інтелектуальний аналіз менеджменту систем : монографія / І. 
Є. Семенча, К. Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 
Нац. металургійна акад. України. – Д. : Біла К. О., 2011. – 132 
с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Монографію присвячено узагальненню концептуальних 
основ менеджменту систем. Менеджмент розглядається як складна 
інтелектуальна гіперсистема, заснована на знаннях, а керуюча 
підсистема як така, що виконує провідну роль при здійсненні управління. 
Доведено, що послідовно комплексно дослідити стан, процеси, що 
виникають в діяльності керуючої підсистеми як цілого, можливо за 
допомогою методології штучного інтелекту, основні напрями якої 
коротко оглянуто у третьому розділі роботи. 
 

17.  65.32-
51 
Т 66 
 

Третяк А. М.  
Земельний капітал: теоретико-методологічні основи 
формування та функціонування : монографія / А. М. Третяк. – 
Л. : Сполом, 2011. – 520 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Вперше в Україні досліджені сутність та поняття 
земельного капіталу, його місце в складі природного капіталу та 
національного багатства країни, висвітлено складові земельного 
капіталу, його значення в розбудові економічної теорії та економіки 
землекористування, роль суспільних інститутів діяльності людини в 
розвитку земельного капіталу. Викладено економічну теорію власності 
на землю, зокрема, розкрито поняття і сутність прав як економічних 
складових власності на землю, розкрито сутність системи економічних 
та правових відносин приналежності і відносинах прав власності на 
землю та їх роль у визначенні ефективності використання земельного 
капіталу. 
 

18.  65.43кр 
М 34 
 

Туристичний та готельно-ресторанний бізнез в Україні: 
проблеми розвитку та регулювання : матеріали Міжнар. 
yаук.-практ. конф., 17-19 берез. 2010 р., м. Черкаси / МОН 
України, Держ. служба туризму і курортів М-ва культури і 
туризму України, Черкаська облдержадміністрація [та ін.] ; 
редкол. : Т. М. Качала, Т. М. Хомяков, П. І. Губа [та ін.] ; відп. 
за вип. Ю. М. Новікова. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2010. – 272 
с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Розглянуто актуальні питання стратегічного розвитку 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні і світі. 
Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та 
інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито 



актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та 
прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-
ресторанного бізнесу.  

19.  65.261.7
8(4Укр) 
У 75 
 

Усков И. В.  
Бюджетная политика в условиях трансформации системы 
местных финансов в Украине : монография / И. В. Усков. – 
Симф. : Ариал, 2012. – 452 с. : схемы 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Аyнотацbя: Монография посвящена исследованию проблем развития 
бюджетной политики на местном уровне. В работе определены 
теоретические основы сущности бюджетной политики в условиях 
трансформации системы местных финансов, определены функции, 
принципы, цели и задачи эффективной организации механизма 
бюджетной политики. 
 

22.  95.43кр 
Ч 48 
 

Черкаський державний технологічний університет.  
Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету. Економічні науки. Вип. 22, 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. - 199 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.  
 

21.  95.43кр 
Ч 48 
 

Черкаський державний технологічний університет.  
Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету. Економічні науки. Вип. 22, 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. – 262 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 
Анотація: Друга частина збірника присвячена загальним питанням 
української економіки, а також проблемам управління, організації та 
планування на підприємстві. Подані матеріали наукових досліджень 
висвітлюють широке коло актуальних проблем реформування економіки 
України. 

22.  63.3(4
Укр)6-
8 
Ч-60 
 

Чикаленко Є.  
Щоденник 1919-1920 : наук. вид. / Є. Чикаленко ; за ред. : В. 
Верстюка, М. Антоновича ; Укр. Вільна Акад. Наук у США, 
Нац. акад. наук України, Ін-т історії. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во 
ім. Олени Теліги, 2005. – 640 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: Книга є частиною щоденника видатного українського 
громадського діяча, мецената Є. Х. Чикаленка, який він вів з 1907 по 1929 



рік. У ній відтворюються та коментуються події другої половини 
Української революції, пов'язані з її спадом та поразкою визвольних 
змагань. Щоденник містить величезну кількість малознаного 
фактичного матеріалу, його аналіз, рефлексії автора. 

23.  65.268.
6я73-1 
Ч-83 
 

Чугаєв О. А.  
Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / О. А. Чугаєв ; Київський нац. ун-т ім. Т. 
Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Київський університет, 
2010. – 192 с. : схеми, табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У книзі розглядається проблеми історії формування 
Європейського валютного союзу, передумови та наслідки впровадження 
євро, розширення єврозони, функцій та структури Європейської системи 
центральних банків, механізму реалізації єдиної монетарної політики в 
єврозоні, взаємозв'язку між економічними процесами в єврозоні, 
особливостей монетарної політики в різні періоди існування 
Європейського валютного союзу. 

 



 

 
 

 1.  67.401.1
31 
(4Укр)я
73-1кр 
В 27 
 

Велівченко В. О.  
Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне 
закріплення та механізм реалізації : [навч. посіб.] / В. О. 
Велівченко, Г. А. Волошкевич, В. М. Мойсієнко ; Центр Європ. та 
Євроатлант. інтеграції при ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2011. – 270 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (3), ЦА (2) 
Анотація: Посібник є науково-аналітичною публікацією, яка висвітлює 
актуальні теоретичні і практичні проблеми реалізації правового статусу 
військовослужбовців в умовах проведення військової реформи, забезпечення 
конституційних прав і свобод військовослужбовців та гарантії їх реалізації. 
Авторами проаналізовано проблеми практичної реалізації конституційних 
прав військовослужбовців в умовах військової служби та сформульовано 
пропозиції щодо їх реального забезпечення. 
 
 

2.  67.400.
621.4 
(4Укр) 
У 45 

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія, 1 
вересня – 23 жовтня 2009 р. : стенографічний звіт. Т. 13 / редкол. : 
В. О. Зайчук (голова), Ю. С. Ганжуров, Ю. Ю. Гундарєв [та ін.]. – 
К. : Парламентське видавництво, 2011. – 780 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.  67.401.
133.1 
(4Укр) 
Г 46 
 

Гіда Є. О.  
Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України : 
навч. посіб. / Є. О. Гіда ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 
внутр. справ України, Каф. теорії держави і права. – К. : Ліпкан О. 
С., 2011. – 123 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Навчальний посібник охоплює питання курсу, що містяться в 
програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані МВС України для вищих 
навчальних закладів, що готують кадри для служб і підрозділів міліції за 
напрямом "Правоохоронна діяльність". Посібник сприяє отриманню 
вичерпної інформації про особисті та професійні вимоги, що висуваються до 
працівників міліції, формування світоглядних позицій майбутніх 
правоохоронців, про їх майбутню професію, про найважливіші професійні 
стандарти, що склалися у світовій практиці стосовно належної діяльності 
міліції. 
 



 
4.  67.401.

131(4У
кр) 
Д 47 
 

Діріоз Х.  
Нормативно-правова база в галузі безпеки і оборони України : 
зміни та доповнення, 2008 – 2010 / Х. Діріоз, Ф. Флурі, А. 
Гриценко ; пер. Ж. Дьоміна ; Центр дослідж. армії, конверсії та 
роззброєння. – К. ; Женева : [б. в.], 2011. – 194 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі зібрані закони, укази та постанови з ключових питань 
національної безпеки та оборони, що були внесені протягом 2008 – 2010 років 
в існуючу нормативно-правову базу України після видання у 2006 році 
"Збірника нормативно-законодавчих актів у секторі безпеки України" 
(англійською мовою). 
 

5.  67 
Д 36 
 

Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.  
Вип. 44 / 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. – 744 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії 
держави і права, державного управління, адміністративного, 
конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного 
та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-
процесуального права. Видання розраховане на науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і 
політичних наук. 
 

6.  67.401.1
21(4Укр
)я21 
Ж 72 
 

Жиляєв І. Б.  
Словник-довідник основних понять та визначень українського 
освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. – К. : 
Нора-Друк, 2011. – 111 с. 
 Кількість примірників: 11 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (9) 
Анотація: Сформовано понятійний апарат освітнього законодавства, 
наведено загальний порівняльно-правовий аналіз основних понять українського 
освітнього законодавства з деякими поняттями міжнародного права. 
Метою пропонованого до уваги словникового видання є представлення 
впорядкованого термінологічного апарату сучасного законодавства, що 
регулює освітні відносини. Словник містить майже тисячу основних понять 
та визначень. 
 

7.  67.3(4
Укр)61 
І-21 
 

Іванова А. Ю.  
Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної 
Ради, Гетьманату П. П. Скоропадського та Директорії : 
[монографія] / А. Ю. Іванова ; відп. ред. І. Б. Усенко ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Наукова 
думка, 2011. – 224 с. – (Молоді вчені) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), (1) 
Анотація: У монографії на документальних нормативних матеріалах 



державних інституцій періоду української революції початку ХХ ст. 
визначаються основні стадії законодавчого процесу, правила і прийоми 
створення та систематизації законодавчих актів, що на той час склалися й 
діяли. Розглядаються питання впровадження в нормотворчість державної 
мови та української правничої термінології.  
 

8.  67.401.
114 
І-74 
 

Інформаційні стратегії в глобальному управлінні : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2011 р. / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Academy of open society security 
global organisation of allied leadership. – К. : Ліпкан О. С., 2011. – 
140 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику знайшли відображення результати міжнародної 
науково-практичної конференції, присвяченої застосуванню інформаційних 
технологій в глобальному управлінні, дальшому розвитку інформаційного 
права. Результатом конференції стало схвалення розробленого провідними 
вченими проекту інформаційного кодексу. 
 

9.  67.401.
012 
(4Укр) 
К 78 
 

Кравчук В. М.  
Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах 
формування громадянського суспільства в Україні: (теоретико-
правові аспекти) : монографія / В. М. Кравчук ; Тернопільський 
нац. екон. ун-т. – Т. : Терно-граф, 2011. – 260 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії комплексно досліджується проблематика 
взаємовідносин громадських організацій і держави в умовах формування 
громадянського суспільства в Україні. Розкривається сутність 
громадянського суспільства і співвідношення його з державою, визначаються 
поняття та характерні риси громадських організацій, завдання та роль, яку 
вони виконують у суспільстві. Багато уваги приділено аналізу стану 
державного регулювання створення та діяльності громадських організацій в 
Україні. 
 

10.  67.400.6
(4Укр) 
я73-1 
К 92 
 

Купрій В.  
Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності 
органів влади : навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода ; Творчий 
центр ТЦК. – К. : Макрос, 2011. – 200 с. : табл., мал. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює 
методологічні та організаційні аспекти підготовки та проведення 
громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 
 

11.  67.404.
3я73-1 
М 59 
 

Мікульонок І. О.  
Основи інтелектуальної власності : [навч. посіб.] / І. О. Мікульо-
нок ; МОН України, Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний 
інститут". – К. : Політехніка : Ліра-К, 2011. – 232 с. 



 Кількість примірників: 5 – ЦА (2), ЧЗ №3 (3) 
Анотація: Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено 
питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, 
а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. 
Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, 
міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. 
 

12.  67.410.2
(4Укр) 
М 21 
 

Маляренко В. Т.  
Прокурор у кримінальному судочинстві : деякі проблеми та шляхи 
їх вирішення / В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов ; шеф-ред. : В. С. 
Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 240 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії вперше на сучасному рівні науки та практики 
висвітлено роль прокурора у кримінальному судочинстві України. Системно 
та комплексно з урахуванням положень Конституції України та внесених 
останнім часом змін і доповнень до кримінально-процесуального 
законодавства досліджено окремі проблеми участі прокурора у 
кримінальному судочинстві. 
 

13.  67.52 
я73-1 
С 16 
 

Салтевський М. В.  
Криміналістика (у сучасному викладі):  навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл ./ М. В. Салтевський ; М-во внутр. справ України, Нац. 
акад. внутр. справ України. – К. : Кондор, 2008. – 588 с. : ілюстр. – 
(Юридична книга) 
 Кількість примірників: 3 – ЦА (3) 
Анотація: У підручнику подається сучасний виклад криміналістики як 
науки. Розглядаються методологічні засади криміналістики та технічні 
засоби і методи збирання криміналістичної інформації, криміналістичні 
слідознавство та механоскопія, основи і засоби криміналістичної тактики, 
основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров'я, волі й 
гідності людини тощо. 
 

14.  67.410.21
2(4Укр) 
С 76 
 

Становлення системи негласного розслідування у 
кримінально-процесуальному законодавстві України : 
матеріали круглого столу, Київ, 7 жовтня 2011 р. / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Нац. акад. внутрішніх справ 
України ; [голова редкол. Л. Д. Удалова]. – К. : Ліпкан О. С., 2011. 
– 168 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику знайшли відображення результати науково-
практичного пошуку професорсько-викладацького складу, ад'юнктів і 
здобувачів Національної академії внутрішніх справ та інших вищих 
навчальних закладів щодо бачення актуальних проблем становлення системи 
негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві 
України. 
 

15.  67.400. Ткачук А.  



621.5 
(4Укр) 
Т 48 
 

Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / А. 
Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 268 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику зроблено спробу узагальнити досвід законотворчої 
діяльності автора і на прикладах з українського законодавства показати 
важливість дотримання законодавчої техніки під час підготовки проектів 
нормативних актів. 

16.  67.401.
115.4 
(4Укр) 
Т 48 

Ткачук А.  
Планування територій сільських рад на основі захисту 
економічних та соціальних прав громад : [посібник] / А. Ткачук, В. 
Купрій, Р. Шутов. – К. : Авега, 2011. – 188 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику узагальнено досвід та законодавство, що 
стосується питань розробки містобудівної документації для сіл та селищ, 
зроблено короткий аналіз як чинного українського законодавства, так і 
причин, що спонукають сільські та селищні ради до розробки містобудівної 
документації тощо.  
 

17.  67.400 
Ш 24 
 

Шаповал В. Н.  
Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал ; рук. 
проекта Ю. Збитнев. – К. : Княгиня Ольга, 2007. – 416 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книге изложены основные положения конституционного 
права стран мира, включая Украину, в свете сравнительного анализа и в 
аспекте его исторического развития. 
 

 



 

 
1.  72 

З-45 
 

Згуровский М. З.  
Системный анализ: проблемы, методология, приложения : 
[монография] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова ; М-во 
образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. Акад. 
наук Украины, Ин-т прикладного системного анализа. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 2011. – 728 с. : табл., схемы 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Аннотация: В монографии излагаются основы системного анализа как 
прикладной научной методологии, предназначенной для исследования 
сложных, междисциплинарных проблем различной природы. С позиции 
системного анализа даются базовые определения, методологические и 
теоретические основы формализации и решения междисциплинарных задач, 
относящихся к различным предметным областям. Предлагаются методы 
формализации системных задач, приведения их к разрешимой форме в 
реальных условиях, характеризующихся наличием множества 
противоречивых целей, различных видов неопределенностей и рисков. 
Приводятся вычислительные алгоритмы и процедуры решения 
практических задач междисциплинарного характера для ряда приложений, 
относящихся к научно-технической и социально-экономической сферам 
человеческой деятельности. 
 

2.  72.65я
73-1 
К 71 
 

Косів Г.  
Як написати наукову роботу = How to Write a Research Pape: навч. 
посіб. для студ./ Г. Косів. – Л. : Колесо, 2011. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
 Анотація: У посібнику розглядаються основні етапи студентського 
дослідження, починаючи від обгрунтування доцільності написання роботи 
до вибору теми, долання "творчої кризи", використання джерел, вимог до 
змісту та оформлення, публічного захисту; подаються приклади 
неграмотного академічного стилю та перелік типових помилок 
студентських наукових робіт. 
 

3.  72.4 
(4Укр)ф 
Н 34 
 

Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. 
наук. ст.] / НАН України ; редкол. : Я. С. Яцків (голов. ред.) [та 
ін.]. – К. : Академперіодика. – 2008. 
Вип. 4: Абліцов В. Вчені України – лауреати міжнародних 
премій і нагород / В. Абліцов. – 2011. – 192 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У четвертому випуску серії "Наука України у світовому 
інформаційному просторі" представлено авторську розвідку відомого 
популяризатора науки Віталія Абліцова, присвячену видатним українцям – 
лауреатам престежних міжнародних премій і нагород, які зробили значний 
внесок у розвиток світової науки і техніки. 

 



 

 
 
 

1.  74.583 
(4Укр)6 
В 29 
 

Венгер Є. Ф.  
Історія фізико-математичного факультету Імператорського 
університету Святого Володимира, 1834–1934 / Є. Ф. Венгер, Ю. 
А. Пасічник. – Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 128 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: На основі численних публікацій, архівних та Інтернет 
матеріалів вперше комплексно показати діяльність фізико-
математичного факультету Імператорського Університету Святого 
Володимира від 1834 р. до дати відродження університету і створення 
Педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова (1933 р.). Показано, що 
багато професорів фізико-математичного профілю проявили себе, як 
великі організатори освіти і науки 
 

2.  74.03 
(4Укр)6 
В 67 
 

Волков С. М.  
Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка 
та динаміка : [монографія] / С. М. Волков. – К. : Інститут 
культурології НАМУ, 2010. – 248 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії узагальнено матеріал про інституалізацію 
навчальних закладів культури і мистецтва, які утворили цілісну систему 
культурно-мистецької освіти в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ 
ст. Через документальні матеріали з архівних джерел і офіційних видань 
висвітлено етапи становлення та функціонування системи підготовки 
кадрів культури і мистецтва в Україні, виявлено оригінальну специфіку цієї 
системи та особливості її соціокультурної динаміки впродовж усього 
періоду існування.  
 

3.  74.264.5 
Г 85 
 

Грицай Н. Б.  
Методика проведення біологічних екскурсій у природу : [навч.-
метод. посіб.] / Н. Б. Грицай. – Х. : Основа, 2011. – 112 с. – 
(Бібліотека журналу "Біологія"; Вип. 11 (107)) 
 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони 
мають виняткове значення для формування у школярів наукового 
світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв'язки між 
організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час 
екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного 
краю. Про це та багато чого іншого, пов'язаного із урізноманітненням 
навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику. 
 
 



4.  88.22 
я73-1 
Г 93 
 

Губко О. Т.  
Основи зоопсихології : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. Т. Губко ; за ред. С. Болтівця. – К. : Світогляд, 2006. – 192 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (3) 
Анотація: У навчальному посібнику системно викладено основні етапи 
виникнення та становлення науки про психіку тварин, предмет і методи 
зоопсихології. На основі узагальнення великого масиву експериментального 
матеріалу, автор висвітлив основні психічні процеси і властивості психіки 
тварин. 
 

5.  74.261.
8И 
я73-1 
Г 93 
 

Гузь О. О.  
Від міфу до постмодернізму : [навч. посіб.] / О. О. Гузь. – Т. : 
Мандрівець, 2007. – 208 с. : табл. – (Зарубіжна література) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Посібник пропонує грунтовне дослідження літературних 
напрямків від античності до постмодернізму. Особливу увагу приділено 
діалогічності розвитку літератури та осмисленню особливостей 
сучасного періоду розвитку літератури як багатогранного та 
найсуперечливішого процесу. До книги увійшли практичні розробки систем 
уроків з вивчення роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита", лірики Й. 
Бродського, а також методичні рекомендації щодо аналізу деяких 
постмодерністських романів. 
 

6.  74.560
я73-1 
Ж 68 
 

Жигірь В. І.  
Професійна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 338 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (2) 
Анотація: Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й 
методологічні основи професійної педагогіки. У ньому розкриваються 
основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-
технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології 
навчання, методи формування системного професійного мислення тощо. 
 

7.  74.580.2
8с51кр 
І-74 
 

Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання 
навчальної діяльності студентів ВНЗ : монографія / А. А. 
Тимченко, Ю. В. Триус, І. В. Стеценко [та ін.] ; МОН України, 
Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : МакЛаут, 2010. –  
300 с. : табл., схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Монографію присвячено проблемам інформатизації ВНЗ в 
умовах кредитно-модульного навчання та інтеграції вищої освіти України 
у європейський освітній простір. Розглянуто методи і засоби організації 
контролю навчальної діяльності студентів ВНЗ, структуру та 
призначення основних компонентів інформаційно-аналітичної системи, що 
забезпечує об'єктивізований контроль та оцінювання навчальних досягнень 
студентів у середовищі електронного навчання, статистичну обробку 
результатів різних видів контролю з навчальних дисциплін.  



8.  74.584 
(4Укр-
4Мик) 
К 60 
 

Коледж преси та телебачення: 15 років перші! : хронограф 
подій, 1993 – 2008 навч. роки / авт. кол. : Г. Головченко (голов. 
ред.), В. Веселовська, О. Фібіх. – Миколаїв : Тетра, 2009. – 228 с. 
: фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Науково-публіцистичне видання, в якому автори спробували 
зібрати та поєднати відомості про діяльність Коледжу преси та 
телебачення за 15 років існування закладу. Це не просто перелік певних 
дат та назви певних документів – авторський колектив спробував 
пригадати, узагальнити та виділити найголовніші події і явища не тільки 
для Коледжу преси та телебачення, але й для Миколаєва та України в 
цілому. 
 

9.  74.04 
(4Укр) 
Н 35 
 

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні / [авт. : В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. 
Бурда [та ін.] ; редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, В. 
М. Мадзігон [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя] ; Національна 
акад. пед. наук України. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 304 с. : 
табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку 
національної освіти за 20-річний період незалежності України, визначено 
актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, 
запропоновано науково обгрунтовані шляхи модернізації вітчизняної 
освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної 
самоідентифікації. 
 

10.  88.374
я73-1 
П 12 
 

Павелків Р. В.  
Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. 
Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 470 с. 
 Кількість примірників: 15 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (11) 
Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем 
курсу "Вікова психологія". В ньому розкриті сутність, предмет, 
теоретичні засади, методи вікової психології та ін. 
 
 

11.  74.264.5 
С 24 
 

Свінченко І. А.  
Групові форми навчання у викладанні біології : [навч.-метод. 
посіб.]. Ч. 2 / І. А. Свінченко. – Х. : Основа, 2011. – 93 с. – 
(Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 10 (106)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали 
якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв'язати проблему 
недостатності часу, коли за сорок п'ять хвилин потрібно забезпечити 
ефективну роботу кожного з учнів? Про розв'язання цих та інших питань 
шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому 
посібнику. 



 
 
 

12.  88.492 
Т 81 
 

Туз Л. Г.  
Інтерпретація у практичній діяльності психолога / Л. Г. Туз. – К. 
: Марич В. М., 2011. – 120 с. : рис. – (Психологічний 
інструментарій) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У посібнику представлено аналіз теоретико-методологічних 
джерел з проблеми інтерпретації та її розвитку в різних галузях науки; 
розкрито сутність феномену психоаналітичної інтерпретації та її 
специфіку в психоаналітичній та глибинно-корекційній практиці; на основі 
аналізу стенограм психокорекційної роботи випукло презентовано 
особливості інтерпретації в ракурсі психодинамічної теорії.  
 

13.  88я21 
У 45 
 

Українська психологічна термінологія : словник-довідник для 
студ. та викл. вищ. навч. закл. / Держ. програма розвитку і 
функціонування укр. мови на 2004 – 2010 рр., Ін-т психології ім. 
Г. С. Костюка АПН України ; авт.-уклад. : С. І. Болтівець, Н. В. 
Слободяник, М.-Л. Чепа [та ін.] ; за ред. М.-Л. А. Чепи. – К. : 
Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 302 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Словник-довідник містить близько 3000 термінів та 
персоналій, що відображають сучасний стан розвитку психологічної 
науки. 
 

14.  88.54 
я73-2 
У 67 
 

Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб ./ Г. В. 
Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : 
Кондор, 2011. – 172 с. : табл. 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (2) 
Анотація: Викладено сутність і значення управління конфліктами та 
стресами в антикризовому управлінні підприємствами, зроблено 
історичний екскурс у конфліктологію, розкрито загальне поняття 
конфліктної ситуації та конфлікту, розкриті типи та види конфліктів, 
об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій, методи 
подолання конфліктів, соціально-психологічний клімат у трудовому 
колективі. 
 

15.  74.262 
Х 20 
 

Харік О. Ю.  
Елементи математичного аналізу для школярів : [навч.-метод. 
посіб.]. Ч. 2 / О. Ю. Харік, Ю. В. Єременко. – Х. : Основа, 2011. 
– 160 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; 
Вип. 11 (107)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Посібник призначений для допомоги учням і вчителям класів з 
поглибленим вивченням математики, а також тим, хто бажає 
вдосконалити свої знання з початків аналізу. Для кожного розділу наведено 



теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути 
використанами як для роботи в класі, так і для самостійної роботи 
вдома. 
 
 

16.  74.262 
Х 20 
 

Харік О. Ю.  
Елементи математичного аналізу для школярів : [навч.-метод. 
посіб.]. Ч. 1 / О. Ю. Харік, Ю. В. Єременко. – Х.  : Основа, 2011. 
– 112 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; 
Вип. 10 (106)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Посібник призначений для допомоги учням і вчителям класів з 
поглибленим вивченням математики, а також тим, хто бажає 
вдосконалити свої знання з початків аналізу. Для кожного розділу наведено 
теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути 
використанами як для роботи в класі, так і для самостійної роботи 
вдома. 
 

17.  88.54 
я73-1 
Ц 98 
 

Цюрупа М. В.  
Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. / М. В. 
Цюрупа. – К. : Кондор, 2008. – 170 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (3) 
Анотація: Навчальний посібник підготовлено на базі прочитаних у 
Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і 
має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів 
"Конфлітології" та "Теорії ведення переговорів". У ньому органічно 
поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у 
різних сферах суспільного життя. 
 

18.  74в 
Ч-46 
 

Черепанова С. О.  
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина–
наука–культура–мистецтво–стиль мислення : [монографія] / С. 
О. Черепанова. – Л. : Світ, 2011. – 408 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії на засадах поліпарадигмальності обгрунтовано 
гуманітарно-культуротворчу стратегію філософії освіти, проблемне поле 
якої визначають базисні буттєво-ціннісні концепти: людина–наука–
культура–мистецтво–стиль мислення. Зазначено, що в онтологічному 
сенсі філософія освіти конститується як філософія людини і спосіб її 
буття в універсумі культури. 
 

19.  74.264.5 
Ш 37 
 

Шевченко Н. І.  
Використання фольклору на уроках біології : дидактичні 
матеріали : [навч.-метод. посіб.] / Н. І. Шевченко. – Х. : Основа, 
2011. – 111 с. : ілюстр. – (Бібліотека журналу "Біологія"; Вип. 12 
(107)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 



Анотація: Пропонований посібник містить дидактичні матеріали з 
елементами фольклору, що можна використовувати на уроках біології в 7-
11 класах. Наведені матеріали сприятимуть значному підвищенню 
інтересу учнів до вивчення біології, опануванню навчальних матеріалів та 
забезпеченню зв'язку з іншими предметами. Для зручності матеріали 
розподілені за класами і темами. 

 



 

 
1.  75.4(0)

9я72-1 
Б 90 
 

Булатова М. М.  
XXI зимові олімпійські ігри. Ванкувер 2010 : [навч. посіб.] / М. 
М. Булатова (кер. авт. кол.), В. М. Єрмолова, Д. В. Бєлокуров ; 
Нац. олімпійський ком. України. – К. : [б. в.], 2009. – 60 с. : 
фото.цв. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки 
та проведення ХХІ зимових Олімпійських ігор. Посібник знайомить 
читачів із символами, церемонією та організацією Ігор; особливостями 
проведення естафети олімпійського вогню; видами спорту, що увійшли 
до олімпійської програми; календарем олімпійських змагань; унікальними 
спортивними спорудами; проблемами організації та проведення 
Олімпійських ігор; історією та сьогоденням Канади. 
 

2.  75.812.6
(4Укр-
4Рів)я23 
Р 49 
 

Рівненщина туристична : путівник: Rivne region tourist / 
редкол. : Я. К. Гаврилова (голова) [та ін.] ; [упоряд. : Н. 
Бурець-Стук, О. Левшенюк ; пер. на англ. Я. Гусак]. – К. : Світ 
успіху, 2007. – 384 с. : ілюстр. – (Україна запрошує) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Цей туристичний путівник запрошує у захоплюючу 
подорож до чарівного куточка України – Рівненщини. Він допоможе 
ближче ознайомитися з історичними, архітектурно-мистецькими 
пам'ятками, розкішними природними парками і заповідниками, давніми 
храмами. 
 

3.  78.07я
73-1 
С 24 
 

Свістельник І.  
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. фіз. вих. і спорту / І. Свістельник. – К. : Кондор, 
2012. – 182 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1 (2), ЦА (3) 
Анотація: Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи 
інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) 
та електронні інформаційно-пошукові системи; систему 
інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; 
методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел 
інформації. 
 

4.  75я21к
р 
У 74 
 

Усатова І. А.  
Термінологічний словник із фізичного виховання і спорту / І. 
А. Усатова, С. В. Цаподой ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького, 2012. – 76 с. 
 Кількість примірників: 32 – ЦА (29), ЧЗ №1 (3) 
Анотація: Словник містить основні поняття та терміни з фізичного 



виховання і спорту. У ньому розкрито зміст і значення понад 380 понять 
і термінів, які використовуються в галузі фізичної культури і спорту. 

 



 

 
  
1.  76.120.

4 
А 76 
 

Апокрифи Клари Гудзик / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. : 
К. Гудзик, Н. Тисячна. – К. : Українська прес-група, 2005. – 
448 с. : ілюстр. – (Бібліотека газети "День") 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Збірник статей та нарисів журналістики "Дня", 
опублікованих у газеті протягом 1996 – 2005 років. Книжка складається 
із семи розділів: "Справи церковні на землі", "Суспільна мозаїка", "Погляд 
назад - миттєвості історії", "Кілька портретних етюдів", "Вітер 
далеких і близьких мандрів", "Пори року" та "Байки газети "День". 
Значну увагу автор приділяє таким питанням, як суспільна мораль, 
людські стосунки, мовні проблеми, людина й природа, людина і церква. 
 

2.  76.026 
В 26 
 

Вейсберг М.  
Зачем и как рекламироваться в газете? / М. Вейсберг ; Укр. 
Ассоц. Издателей Периодической Печати (УАИПП), Центр 
"Издатель & Редактор". – К. : [б. и.], 2004. – 66 с. – (Все так 
делают) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Книга в популярной форме рассказывает читателю о 
значении рекламы в современном обществе. Это своеобразное 
руководство рекламодателю по выработке эффективных решений при 
размещении рекламы в средствах массовой информации, а также 
предлагается краткий обзор украинского законодательства для тех, то 
рекламируется в прессе. 
 

3.  76.120. 
8д 
(7США) 
Д 34 
 

День і вічність Джеймса Мейса / за заг. ред. Л. Івшиної ; 
упоряд. : М. Зам'ятіна, Н. Тисячна ; пер. з англ. : О. Гончарова 
[та ін.]. – К. : Українська прес-група, 2005. – 448 с.: ілюстр. – 
(Бібліотека газети "День") 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Джеймс Мейс – науковець, дослідник, журналіст та 
викладач – один з тих постатей, масштаб яких впливає на історію. Цей 
американець із Оклахоми відкрив світові страшну правду про Голодомор 
1932 – 1933 рр., намагаючись довести, що ця трагедія українського 
народу була не випадковістю, а черговим злочином радянської влади, і 
заслуговує на визначення "геноцид". 
 

4.  76.115.3
(4Укр) 
я1 
К 43 
 

Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. 1: XI 
– XVI ст. / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України 
; уклад. : М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуцаленко, О. О. 
Дзьобан [та ін.]. – Л. : [б. в.], 2007. – 522 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – А2 (1), ЧЗ №2 (1) 



Анотація: У каталозі подано археографічні описи 349 кириличних 
рукописних книг та фрагментів ХІ – XVI ст., які зберігаються у фондах 
відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України. Описи виконані з урахуванням сучасних досягнень археолографії, 
палеографії, кодикології та кодикографії. У статтях, розміщених за 
століттями в алфавітно-хронологічній послідовності, розкрито зміст 
пам'яток, подано покрайні записи, екслібриси, наклейки, відтиски 
штампів, наведено дані про художнє оздоблення, оправи, стан 
збереження пам'яток.  
 
 

5.  76.120.8
д(4Укр-
4Чек)кр 
П 48 

Покликання - журналіст: нариси про ветеранів професії : 
[зб. ст.] / Черкаська обл. орг. Нац. Спілки журналістів України; 
[упоряд. С. А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 
160 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До цього видання увійшли нариси і портретні замальовки 
про талановитих журналістів. Вони своєю відповідальною і нелегкою 
працею зробили помітний внесок у розбудову Черкаської області після її 
створення. Ця книга – це, насамперед, вияв шани й поваги до ветеранів 
журналістського цеху, естафета пам'яті та здобутків на 
журналістській ниві. Вона навчає, як стати справжнім журналістом і 
заслужити повагу читачів, відтворює історичні події через сприйняття 
їхніх безпосередніх учасників. 
 
 

6.  76.120.8
д(4Укр)
я2 
У 45 

Українська журналістика в іменах : матеріали до 
енциклопедичного словника. Вип. 11 / НАН України, 
Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослід. центр 
періодики ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консультант Я. Р. 
Дашкевич. – Л. : [б. в.], 2004. – 568 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До збірника увійшли бібліографічні статті про багатьох 
відомих, малознаних, "забутих" і сучасних українських журналістів, 
редакторів, видавців. Чимало імен нашої історії вперше повертається зі 
спецфондів до читача. 
 

7.  76.120.8
д(4Укр)
я2 
У 45 

Українська журналістика в іменах : матеріали до 
енциклопедичного словника. Вип. 12/ НАН України, Львівська 
наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослід. центр періодики; 
за ред. М. М. Романюка ; наук. консультант Я. Р. Дашкевич. – 
Л. : [б. в.], 2005. – 616 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До збірника увійшли бібліографічні статті про багатьох 
відомих, малознаних, "забутих" і сучасних українських журналістів, 
редакторів, видавців. 
 
 



8.  76.123 
(4Укр) 
У 45 
 

Українська преса в Україні та світі, ХІХ–ХХ ст. : іст.-біогр. 
дослідж.. Т. 2: 1891–1905 рр. / НАН України, Львівська нац. 
наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Науково-
дослідний центр періодики" ; уклад. : М. М. Романюк, М. В. 
Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Л. : 
Вид-во ЛНБ ім. В. Стефаника, 2009. – 480 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У другому томі викладено історико-бібліографічні 
відомості про українську  пресу, місцем виходу якої були українські 
терени під Російською та Австро-Угорською державами та інші країни 
світу протягом 1891–1905 рр. У виданні докладно досліджено умови 
функціонування і поступу української преси на порубіжжі ХІХ–ХХ ст. 
Основна частина бібліографії української преси цього періоду охоплює 
бібліографічні описи газет і журналів, що виходили українською мовою в 
усіх її історичних, територіальних, діалектних різновидах на українських 
землях і на різних континентах, і на різних континентах, і двомовних ( 
українською та іншими мовами), а також українських іншомовних 
часописів. 
 

 



 

 
1.  79.3 

(4Укр-
4Чек) 
Д 36 
 

Державний архів Черкаської області : анотований реєстр 
описів. Т. 2. Кн. 1: Фонди періоду після 1917 року / Держ. ком. 
архівів України, Держ. архів Черк. Області ; голов. редкол. : С. 
Артамонова [та ін.] ; авт.-упоряд. : Т. Клименко (відп. ред. т.), 
О. Пурис, К. Скринська ; наук. ред. С. Зворський. – Черкаси : 
Вертикаль : Кандич С. Г., 2010. – 1000 с. – (Архівні зібрання 
України. Спеціальні довідники) 
 Кількість примірників: 4 – ДБВ (1), ЦА (3) 
Анотація: Пропоноване видання є продовженням серії спеціальних 
довідників за галузевою програмою "Архівні зібрання України", що 
складається з двох томів та який містить інформацію про склад і зміст 
документів всіх фондів періоду після 1917 р. 
 

1.  78.368.4 
К 56 
 

Ковальчук Г. І.  
Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних 
фондах : [монографія] / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. Л. А. 
Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Ін-т укр. книги. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У монографії розглядаються основні питання формування, 
складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, 
бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, 
рідкісних і цінних видань ХІХ – ХХ ст., принципи діяльності відповідних 
підрозділів наукових бібліотек. Значна увага приділена визначенню 
основних термінів та понять у цій галузі знань, передусім "рідкісна 
книга", "цінна книга", "книжкова пам'ятка" тощо, якими оперує 
книгознавство.  
 

2.  79.04(4
Фр) 
Н-17 
 

Надирова О. В.  
Збереження архітектурної спадщини та пам'яток історії 
Франції (діяльність державних і громадських установ : 1991 - 
2004 рр.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. 
Надирова ; наук. ред. Ю. М. Алексєєв ; Київський 
славістичний ун-т. – Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 136 
с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 3 – ЦА (3) 
Анотація: Навчальний посібник має не меті заповнити прогалину в 
українській історіографії з вивчення французького досвіду зі збереження 
культурної спадщини. У посібнику всебічно розглядається розвиток й 
сучасне становище пам'яткоохоронної системи Франції, основних 
закономірностей та основні напрямки діяльності державних установ, 
міжнародних та громадських організацій, що діють на території 
Франції у сфері збереження культурної спадщини. 
 



 
 

 
 

1.  81я4кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми менталінгвістики : зб. ст. за матеріалами 
VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол. : В. 
М. Бріцин [та ін.] ; відп. за вип. Л. В. Корновенко. – Черкаси : 
АНТ, 2009. – 318 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини 
світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, 
соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту. 
 

2.  83.3 
(4Пол)-
8...4 
А 72 
 

Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних 
фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / Полоністичний 
науково-інформ. центр ім. І. Менька Дрогобицького держ. пед. 
ун-ту ім. І. Франка ; за ред. В. Меньок. – Дрогобич : Вид-во 
ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: Ця книга підготовлена до друку і здійснена Полоністичним 
центром з нагоди 60-ї річниці загибелі відомого митця Бруно Шульца. 
Видання двомовне (українська і польська мова), з ілюстраціями, охоплює 
життя і творчість Бруно Шульца.  
 

3.  84(4Укр) 
6-4 
Б 25 
 

Барка В.  
Жовтий князь : документальний роман. Т. 1. Т. 2 / В. Барка. – 
Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США ; Х. : 
Майдан, 2008. – 773 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Цей твір талановитого письменника-філософа вводить 
читача в реальні обставини українського геноциду - Голодомору 1932–1933 
років, автор особисто пережив. Це перше детальне зображення тих 
жахливих подій не лише в українській літературі, а взагалі де-небудь. 
"Жовтий Князь" містить також глибокий психологічний аналіз думок і 
почувань жертв Голодомору і його виконавців. 
 

4.  84 
(4Укр)6 
Б 48 
 

Березовський О. О.  
Гумор і сатира в Україні / О. О. Березовський. – Вид. 3-тє, випр. і 
допов. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 116 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Із збірки читачі довідаються про розваги, а найбільш 
допитливі – "звідки беруться святі". У творах дотепно висміюються 
державні столичні та периферійні корупціонери, бюрократи, 
окозамилювачі, затискувачі критики, спритники.  
 



 
5.  84(4Укр)

6-5 
Б 62 
 

Биндюков А. И.  
Бывает и так : стихи / А. И. Биндюков. – Луганск : Глобус, 2010. – 
84 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Настоящий сборник стихов современного поэта-
луганчанина, члена межрегионального союза писателей Украины, 
предлагает на суд читателю правдивую, многогранную, разнообразную как 
сама жизнь поэзию. Здесь перемешано все -  хорошее и плохое, смешное и 
грустное, простое, без головоломок, понятное любому человеку. 
 

6.  84(4Укр)
6-5 
Б 62 
 

Биндюков А. И.  
И смех и грех : басни / А. И. Биндюков. – Луганск : Луга-Принт, 
2009. – 32 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Эта книга – сборник басен и стихов современного поэта-
луганчанина, члена межрегионального союза писателей Украины. Его 
произведения написаны с откровенным юмором и неоднозначным 
подтекстом, что, однако, не портит хорошего впечатления о творчестве 
автора вообще. Главное, что написаны они от чистого сердца, зрелого ума 
и богатого жизненного опыта... 
 

7.  83.3 
(4Укр)
5-8...8 
Б 82 
 

Борітеся – поборете! Пропам'ятна книжка з нагоди відкриття 
пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on – and win 
your battle! / ред., упоряд. М. Дупляк. – Сиракузи : [б. в.], 2010. – 
225 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 
Анотація: Ця книга присвячена п'ятій річниці відкриття пам'ятника Т. Г. 
Шевченкові в Сіракузах 16 жовтня 2005 року. У ній зібрані документи і 
матеріали про відкриття пам'ятника, про вшанування пам'яті поета в 
Америці, матеріали про українську сіракузьку громаду, яку об'єднує 
Шевченкове слово.  
 

8.  84(4Укр)
6-5кр 
Б 83 
 

Борщ М. І.  
Платонів хутір – геніїв колиска : поезії / М. І. Борщ. – Черкаси : 
Вертикаль, 2011. – 104 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), АХ (2) 
Анотація: Любов до української історії покликала автора шукати 
найвизначніші події у житті своєї Вітчизни, славнозвісних козаків і 
талановитих українців ХІХ – ХХ ст. У поемі "Платонів хутір – геніїв 
колиска" поет з любов'ю згадує історію життя унікальної родини 
Симиренків, серед яких виросли чотири генії: Платон і Василь – талановиті 
інженери, технологи, конструктори, хіміки, перші організатори на Україні 
виготовлення цукру на пару, модерного пароплавства на Дніпрі, меценати із 
світовим іменем; Левко і Володимир – відомі вчені і практики садівництва. 
 
 
 



 
9.  80кр 

В 54 
 

Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти 
вивчення. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. 
ін-т іноземних мов ; редкол. : А. В. Градовський (голов. ред.), С. 
А. Жаботинська, Л. І. Кавун [та ін.] ; відп. за вип. Л. В. 
Корновенко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 222 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (2), А2 (1) 
Анотація: У збірнику надруковано статті і розвідки, присвячені 
проблемам літературознавчого пошуку, комунікативної і функціональної 
граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання 
лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим 
матеріалом у лінгвокультурологічному контексті. 
 

10.  81.2Ан-
923 
В 36 
 

Верховцова О. М.  
Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови 
для студентів факультету економіки та менеджменту = English 
making a new start : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. 
Верховцова. – К. : [б. в.], 2000. – 194 с. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), ЦА (3) 
Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів економіки та 
менеджменту, а також для тих, хто вже придбав фундаментальні знання 
мови і хоче розширити свій словниковий запас в області економіки. Тексти 
та діалоги, а також вправи на основі оригінальних прикладів допоможуть 
розвинути в собі здатність до зближення та співпраці з діловими людьми в 
сучасному суспільстві. 
 

11.  83.3 
(4Укр)
5-8...4 
Г 20 
 

Гаранін В. М.  
Реве та стогне Дніпр широкий: екскурс по сторінках "Кобзаря" / 
В. М. Гаранін. – О. : Астропринт, 2009. – 414 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі розглядаються твори Шевченка з позицій сьогодення. 
Але це не критичні статті, присвячені окремим творам, а пояснення  
Шевченкових ідей у їхньому об'єктивному розумінні на основі тих 
відомостей, що стали доступними у наш час; розшифровка чи уточнення 
поліфонічності Шевченкового мислення, його нерозривного зв'язку з 
народними традиціями, віруваннями. 
 

12.  82.3 
(4Укр)-
43 
Г 20 
 

Гарасим Я.  
Національна самобутність естетики українського пісенного 
фольклору : [монографія] / Я. Гарасим ; відп. ред. І. Денисюк ; 
МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : 
Українські технології, 2010. – 376 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії здійснено багатоаспектне дослідження 
національної специфіки українського пісенного фольклору. Простежено 
генезу етноестетичних уявлень і критеріїв, які сформувалися у результаті 



співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та 
етнопсихологічних чинників. Виявлено, що основною смисловою 
домінантною етноестетики народнопісенної творчяості є категорія 
добропрекрасного – світоглядний концепт, який визначає характер 
взаємовпливів між моральноетичним досвідом етносу та високим 
естетичним рівнем художньої вартості фольклорних текстів.  
 

13.  83.3 
(4Укр) 
Г 34 
 

Геник-Березовська З.  
Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. Геник-
Березовська ; ред. рада : В. Шевчук (голова) [та ін.] ; пер. з чес. Г. 
Сиваченко. – К. : Гелікон, 2000. – 368 с. : фото. – (Українська 
модерна література) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До книжки увійшли літературно-критичні статті, 
українознавчі студії чеської україністки Зіни Геник-Березовської. 
Зацікавлений читач знайде тут високий рівень осмислення зв'язків між 
двома культурами, широке європейське мистецько-історичне тло, на якому 
розглядається кожне літературне явище. 
 

14.  83.3 
(4Укр)6 
Г 61 
 

Голобородько Я. Ю.  
Поетична меритократія: Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас 
Федюк / Я. Ю. Голобородько. – К. : Факт, 2005. – 108 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Помежів'я ХХ – ХХІ століть для української літератури є 
передусім поетичним феноменом, що збагатив її збірками Василя 
Герасим'юка "Поет у повітрі", Ігоря Римарука "Діва Обида", Тараса 
Федюка "Золото інків" і "Таємна ложа", які стали своєрідними емблемами 
новітньої художньо-інтелектуальної доби.  
 

15.  81.2Ук-
7 
Г 62 
 

Голубець М. А.  
На захист рідної мови й культури мовлення / М. А. Голубець. – Л. 
: Манускрипт, 2011. – 56 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Проаналізовано стан рідної мови, причини зросійщення, 
збіднення й вульгаризації українського мовлення, подано перелік 
найуживаніших ненормативних слів, запропоновано способи очищення 
розмовної мови від суржику та вульгаризмів і захисту краси, милозвучності, 
націєтвірної й державотвірної сили українського слова. 
 
 

16.  84(4Укр)
6-5 
Г 74 
 

Гоян Я.  
Світло з неба : есе, легенди, поезії, пісні / Я. Гоян ; відп. ред., 
упоряд. О. Гоян. – К. : Веселка, 2008. – 304 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Сторінки книги освітлені словом глибокої шани до коріння 
роду, виквіт якого живе в цьому виданні: мати Яреми Гояна – рідна сестра 
видатного художника Василя Касіяна, творами майстра ілюстрована 
книжка. 



 
 

17.  80кр 
Г 94 
 

Гуманітарний вісник : [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13. Серія : 
Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т ; редкол. : Л. 
Білик (голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 284 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник" 
затверджений ВАК України як фахове видання з питань філології. У ньому 
висвітлюються проблеми світової літератури, питання сучасного 
перекладознавства, текстології та літературознавства. 
 

18.  84(4Ук
р)6 
Г 95 
 

Гуржій О. І.  
Проблеми життя, або Монологи про щось важливе : проза та 
поезії / О. І. Гуржій. – К. : [б. в.], 2011. – 56 с. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: Про пережите, наболіле, сприйняття автором дійсності 
йдеться у цій невеликій за розміром, але глибокій за змістом книжечці. 
Часом гостре несприйняття політики можновладців "пронизують" тонкий 
гумор і сатира. Своєрідно оцінюються і деякі аспекти творчості С. 
Єсеніна. 
 

19.  84(4Укр)
6-5 
Д 13 
 

Давиденко В. І.  
Флейта Евтерпи : поезії / В. І. Давиденко ; ред. Т. К. Щегельська. 
– К. : Ярославів Вал, 2004. – 64 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: До нової збірки української поетеси увійшли вірші про духовні 
витоки творчості, місце поезії в сучасному світі. Міфологічні образи, власні 
враження про землю древньої Еллади авторка застосовує як метафоричну 
канву для осмислення феномену творчості, внутрішнього космосу митця, 
його покликання утверджувати істини любові і гармонії. 
 

20.  84(4Укр)
6-4 
Д 75 
 

Дрозд В. Г.  
Листя землі. Кн. 2 / В. Г. Дрозд ; упоряд. І. В. Жиленко. – К. : 
Києво-Могилянська академія, 2010. – 624 с. – (Бібліотека 
Шевченківського комітету) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Пропоноване видання містить нові книги однойменного 
роману, що, за визначеннями дослідників, став "народною Біблією" 
українців. В основі книг – долі багатьох поколінь людей рідного письменнику 
поліського краю, через спримання яких відтворюється "жорстока мудрість 
життя нового". Роман "Листя землі" – результат колективної праці 
народу і письменника. 
 

21.  84(4Укр)
1я4 
Ж 53 

Жемчужина причудливой формы: фольклор и литературные 
памятники Украины / [сост. : Н. М. Сулыма, Л. В. Ушкалов]. – 
М. : Художественная литература, 2011. – 670 с. : ил. – (Классика 



 литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В настоящем издании представлены лучшие образцы 
барокко, господствующего стиля украинской литературы и искусства XVII 
– XVIII веков, оказавшего огромное влияние на формирование украинской 
картины мира. Представленные в томе богословские и философские 
трактаты, жития святых, драмы, стихотворения, песни, дневники 
красноречиво свидетельствуют о сложнейших процессах, происходивших в 
Украине в это период, о процессах, которые затронули устои украинской 
нации. 
 
 

22.  83.3 
(4Укр)
я73-3 
Ж 87 
 

Жулинский М. Г.  
Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, 
студентам, учителям / М. Г. Жулинский ; голов. ред. А. 
Мнишенко ; ред. О. Вербило. – К. : Либідь, 2011. – 1152 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Цю свою книжку відомий критик, літературознавець, 
громадський діяч, професор, академік НАН України замислював як велику 
шпаргалку – підручний літературознавчий матеріал із текстами. З 
п'ятдесяти нарисів-есеїв, героями яких є як широко-, так і маловідомі 
українські митці, автор творить велике панно – цілісний портрет 
національної літератури ХІХ – ХХ ст. Провідна ідея книжки: змагання за 
своє світобачення для багатьох українських письменників було змаганням за 
збереження цілісної нації. 
 
 

23.  84(4Но
рв)-6 
І-16 
 

Ібсен Г.  
Ляльковий дім : п'єси : пер. з норв. / Г. Ібсен ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України. – Х. : Фоліо, 2011. – 348 с. : ілюстр. – 
(Бібліотека світової літератури. Норвезька література) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Реалізм, напружений сюжет і яскраві персонажі, накреслені 
пером Майстроа, – не даремно Ібсена називали "Фройдом драматургії". 
Сила таланта дозволила йому органічно поєднувати у свої творчості 
найрізноманітніші, навіть полярні, теми й ідеї, що й знайшло своє 
відображення в п'єсах "Стовпи суспільства", "Ляльковий дім", "Привиди", 
"Дика качка", що увійшли до цієї книги. 
 

24.  84(4Ук
р)1 
І-43 
 

Іларіон Київський  
Слово о Законі і Благодаті / Іларіон Київський ; переднє сл., пер., 
прим. П. Салевича; Ін-т слова. – Л. : Спадщина предків, 2010. – 
124 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Пропонований переклад давньоукраїнської урочистої проповіді 
Іларіона "Слова о Законі і Благодаті" покликаний якомога органічніше 
відтворити її художні особливості, ритмічну структуру, її сучасну 



смислову відповідність і є першою спробою серед українських перекладів 
відтворити текст у природних для нього ритмічних рядках. 
 
 

25.  83.3 
(4Укр)
6-4 
І-47 
 

Ільків А. В.  
Жанр щоденника в українській літературі другої половини XX – 
початку XXI століть : монографія / А. В. Ільків ; наук. ред. Є. М. 
Баран. – Надвірна ; Івано-Франків. : Надвірнянська друкарня, 
2010. – 287 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Монографію присвячено дослідженню жанрово-типологічних 
особливостей жанру щоденника у літературному процесі другої половини 
ХХ століття – початку  ХХІ століть. У ній, зокрема, уточнено теоретичну 
модель жанру щоденника, вивчено модифікаційні зміни, осмислено 
філософську основу та образносимволічну систему щоденників межі 
тисячоліть, досліджено також зворотний вплив жанру щоденника на 
белетристику. 
 

26.  81.2Ан-
434 
К 19 
 

Каникевич А. Д.  
Англо-русско-украинский терминологический  словарь по 
бухгалтерскому учету и аудиту : 3000 сл. и словосочетаний / А. Д. 
Каникевич ; науч. ред. С. Ф. Голов. – К. : Либра, 2003. – 256 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Первый в Украине словарь англо-русско-украинских 
терминов и словосочетаний по бухгалтерскому учету и аудиту содержит 
3000 лексических единиц, относящихся к бухгалтерскому учету, аудиту, 
налогообложению, праву и связанным с ним областям информационных 
технологий. 
 

27.  80.9 
К 56 
 

Ковалів Ю. І.  
Літературна герменевтика : монографія / Ю. І. Ковалів ; 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський 
університет, 2008. – 240 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Присвячено аналізу специфіки території (мистецтва) 
розуміння від екзетики до самостійної дисципліни, з'ясуванню її 
термінологічного апарату, висвітленню різних філософських концепцій, які 
покладені в основу літературної герменевтики та сприяють її формуванню 
і перспективі на теренах літературознавства та в системі близьких йому 
гуманітарних наук. 
 

28.  83.3 
(4Укр)
6-8 
К 75 
 

Григорій Кочур у контексті української культури другої 
половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-
15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : Р. Зорівчак (голова) [та ін.]. – 
Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 296 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 



Анотація: Окремі доповіді присвячено перекладацькому, 
перекладознавчому, культурологічному доробкові Григорія Кочура; 
загальнотеоретичним проблемам перекладу; історії українського 
художнього перекладу.   
 

29.  81.2Ан-
923кр 
К 89 
 

Кузнецова Л. Г.  
Білінгвальний (англо-німецький) посібник для студентів 
немовних напрямів підготовки ("Рідна мова і дві іноземні") : 
[навч. посіб.] / Л. Г. Кузнецова, І. А. Руденко ; рец. : А. М. Гусак, 
Н. М. Поліщук, С. В. Цюра ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 80 с. 
 Кількість примірників: 69 – ЦА (46), А3 (20), ЧЗ №2 (3) 
Анотація: Білінгвальний (англо-німецький) навчальний посібник "Рідна 
мова і дві іноземні" побудовано за тематичним принципом: "Студент та 
його найближче оточення", складається з 12 розділів (Units), кожен з яких 
має на меті активізувати знання першої іноземної мови та полегшити 
оволодіння другою на початковому етапі (відповідно англійською чи 
німецькою). 
 

30.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
К 89 
 

Наталя Кузякіна : автопортрет, інтерв'ю, публікації різних літ, 
історія їх рецепції та інтерпретації, теточіа / НАН України, Ін-т л-
ри ім. Т. Г. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; 
наук. ред. С. А. Гальченко ; упоряд. В. П. Саєнко. – Дрогобич ; К. 
; О. : Відродження, 2010. – 576 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація:  У восьми розділах (ІІ – ІХ) цієї книжки вміщені 
репрезентативні (хоч і не всі) праці дослідниці драматургії ХХ ст.; 
персоналій письменників; відкриття архівів КДБ, що демонструють 
невідомі сторінки долі Миколи Куліша, а також рецензії на книги і 
театральні вистави. У розділі першому представлений автопортрет (Січ), 
інтерв'ю. Розділ десятий складає pro i contra спрямований інтерпретаційно-
критичний дискурс, присвячений публікаціям Н. Б. Кузякіної. Одинадцятий 
розділ являє собою меморіальну частину, адресовану Н. Б. Кузякіній, у котрі 
постає принципова і чесна, талановита і працьовита дослідниця на ниві 
філології і мистецтвознавства. 
 

31.  84(4Укр)
6-5 
Л 61 
 

Липкан В.  
Автографы души : [сб. стихов] / В. Липкан. – К. : Липкан О. С., 
2011. – 169 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Сборник стихотворений представляет собой плод 
творческих поисков автора в период с 2006 по 2011 годы. Насыщенная 
знаковыми событиями бурная жизнь не могла остановить равнодушным к 
происходящему, потому данный труд является своеобразным автографом 
души автора. 
 

32.  83.3 Лозицький В. С.  



(4Укр)
6-8...2 
Л 72 
 

Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біогр.-
публіц. нарис / В. С. Лозицький ; Центр. держ. архів громад. 
об'єднань України. – К. : Генеза, 2009. – 118 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Нарис присвячено видатному українському письменникові й 
публіцисту Миколі Хвильовому. На підставі праць попередників, 
маловідомих або недоступних раніше архівних документів і матеріалів 
відтворюється складний життєвий шлях митця, формування його 
світогляду, нерозривно пов'язаного з національною та особистісною 
самоідентифікацією. 
 

33.  84(4Нор)
-4 
Л 82 
 

Лу Е.  
Тихі дні в перемішках / Е. Лу ; пер. з норв. І. Сабор. – Х. : Фоліо, 
2010. – 224 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Машинний переклад перетворює баварське містечко Гарміш-
Пантенкірхен на Перемішки, куди із Норвегії у відпустку вирушає зовні 
благополучне подружжя з дітьми. І ніхто навіть уявити не міг, через які 
випробування доведеться пройти цьому сімейству на відпочинку. 
 

34.  81.2Ук-
434 
М 42 
 

Медичний російсько-український словник / НАН України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; авт.-упоряд. В. Ф. 
Кисільов. – відтвор. вид. 1928 р. – К. : Інститут енциклопедичних 
досліджень, 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини; Вип. 3) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація: Практичний медичний словник – це 3-й випуск серії "Із 
словникової спадщини". Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та 
практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів 
між прихильниками різних українських термінологічних систем.  
 

35.  83.3 
(4Укр)6-
8...0,1 
Н 37 

Наш Лукаш : у 2-х кн. Кн. 2 / упоряд. Л. Череватенко ; редкол. : 
І. Дзюба, В. Житник, В. Корнієнко [та ін.]. – К. : Києво-
Могилянська академія, 2011. – 640 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Це видання є продовженням книги спогадів "Наш Лукаш", 
виданої 2009 року до 90-річчя від дня народження Миколи Олексійовича 
Лукаша (1919 – 1988), великого українського перекладача, 
літературознавця, лексикографа. До цієї книги ввійшли спогади відомих 
письменників Д. Павличка, Р. Лубківського, Ю. Мушкетика, Д. Міщенка, А. 
М'ястківського, М. Литвинця, дисидентів В. Марченка, В. Рубана, О. Орача, 
С. Пінчука, Ю. Логвина, О. Лупія, літературознавців М. Коцюбинської та 
М. Новикової, філософа М. Поповича та ін. 
 

36.  84(4Нор)
-4 
Н 55 
 

Несбьо Ю  
Нетопир: скандинавський гостросюжетний роман / Ю Несбьо ; 
пер. В. М. Верховня. – Х. : Фоліо, 2011. – 384 с. – (Карта світу) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 



Анотація: У Сіднеї жорстоко вбито молоду норвежку Інгер Холтер. Для 
розслідування цього злочину на допомогу австралійським поліцейським 
приїздить детектив із Осло Харрі Холе. В Австралії на нього чекає багато 
несподіванок. Тут він зустрічає й втрачає друзів і кохання. А пошуки вбивці, 
подібного до страшного змія Буббура з легенди австралійських аборигенів, 
перетворилися для нього на смертельний бій із загадковим ворогом… 
 
 

37.  83.3 
(4Укр)6-
8...0,1 
Н 69 

Нитченко Д.  
Листи письменників : збірник. Вип. 4 / Д. Нитченко ; Ніжинський 
держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гуманіт. співпраці з укр. 
діаспорою [та ін.]. – Мельборн ; Ніжин, 2001. – 244 с. : портр. – 
(Література української діаспори; вип. 26) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До книги увійшли листи відомих письменників Василя 
Гайдарівського, Анатоля Калиновського, Леоніда Полтави, Уласа Самчука, 
листи Дмитра Нитченка до Ігоря Качуровського, спогади Лесі Ткач про 
свого батька, великого патріота і подвижника культури. 
 

38.  83.3 
(4Укр)6-
8...0,1 
Н 69 

Нитченко Д.  
Листи письменників : збірник. Вип. 5 / Д. Нитченко ; Ніжинський 
держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гуманіт. співпраці з укр. 
діаспорою [та ін.]. – Мельборн ; Ніжин, 2001. – 252 с. : портр. – 
(Література української діаспори; вип. 27) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До книги увійшли листи відомих письменників Олекси 
Веретенченка, Олекси Ізарського, Василя Онуфрієнка, Миколи Степаненка, 
Івана Стоцького, листи Дмитра Нитченка до Володимира Гжицького, 
Миколи Жулинського, Григорія Сивоконя, Володимира Мельника, Романа 
Іваничука, Валерія Шевчука, Юрія Бойка-Блохина, Петра Карпенка-Криниці, 
Марії Влад та ін. 
 

39.  74 
О-38 
 

Огнев'юк В.О.  
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : 
монографія / В.О. Огнев'юк; В.О. Онгев'юк. – К. : Знання 
України, 2003. – 448 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), КП №2 (1) 
Анотація:    Монографія є новітнім дослідженням вітчизняної сфери 
освіти в контексті цінностей сталого людського розвитку. Автор на основі 
філософського осмислення історично зумовлених тенденцій у розвитку 
сучасної освіти пропонує її нову модель, що нині формується в процесі 
трансформації українського суспільства та глобальних змін у світі. 
 

40.  83.7 
я73-1 
О-54 
 

Олійник О. Б.  
Основи ораторської майстерності : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. Б. Олійник ; М-во освіти і науки України. – К. : 
Кондор, 2010. – 182 с. 



 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (3), А2 (7) 
Анотація: Риторика – наука і мистецтво мислити, формувати світогляд, 
отримувати знання і виражати свою життєву позицію в слові. 
 

41.  84(4Укр)
6-4кр 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Образа : повісті / Б. П. Педченко. – Черкаси ; Сміла : Тясмин, 
2002. – 136 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До нової книги автора включені дві різнопланові повісті. Обидві 
вони відображають реалії нашого сьогодення, закликають читача глибше 
замислитися над сутністю життя, над тим як зберегти душі від 
честолюбства й егоїзму, гонитви за наживою і ненаситництва. 
 

42.  80 
П 32 
 

Південний архів : зб. наук. пр. : Філологічні науки. Вип. 37 / М-
во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т ; голов. 
ред. О. В. Мішуков. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 152 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 38. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 140 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 39. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 125 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 40. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 151 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 41. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 123 с. 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 42. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 122 с. 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 45. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – 165 с. 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковому збірнику подано статті з питань 
літературознавства і компаративістики, мовознавства, 
мистецтвознавства, краєзнавства, художнього перекладу, методики 
вивчення творів Дніпрової Чайки в школі та вузі. 
 

43.  84(4Укр)
6-5кр 
П 32 
 

Піка К.  
Любов вічна / К. Піка. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 128 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Книга канівської поетеси містить поезії, які були написані у 
Каневі і дають можливість читачеві відчути глибоку любов поетеси до 
рідного міста, до української Святині – Тарасавої гори. У ній сповідь про 
зустрічі в Кобзаревому домі, враження від хвилюючих миттєвостей 
спілкування з колективом та гостями Шевченківського національного 
заповідника. 
 

44.  84(4Укр)
6кр 

Постолака В. С.  



П 63 
 

Киселівко моя, Киселівко : [поезії, пісні] / В. Постолака. - 
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2006. – 128 с. : ноти, ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця збірка містить вірші та пісні, присвячені мальовничому 
селу Киселівка на Черкащині. Автор збірки – композитор-пісняр і поет-
гуморист. Кожен рядок книги випромінює велику і трепетну любов та 
високий патріотизм до своєї малої батьківщини. Також у ній 
розповідається про історію села Киселівка, про видатних людей, які жили і 
живуть у ньому, прославляючи своїми добрими справами. 

45.  84(4Укр)
6кр 
П 63 
 

Постолака В. С.  
Мальви коло хати : поезії / В. Постолака. – Черкаси : Чабаненко 
Ю. А., 2008. – 184 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця збірка ліричних віршів композитора-пісняра, поета і 
прозаїка присвячена рідному краю. Вона написана з любов'ю та вдячністю 
рідній землі, що виростила та викохала невтомного трудівника та 
патріота, співця рідної України.  
 

46.  85.319.4
(4Укр)
кр 
П 63 
 

Постолака В. С.  
Мелодії шкільного дзвінка : (зб. пісень) / В. С. Постолака. – 
Черкаси : Інлес, 2002. – 124 с. : муз. твір., ноти 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Це видання відомого на Черкащині композитора принесе вам 
радість спілкування із справжнього поезією, покладеною автором збірки на 
музику. 
 

47.  85.319.4
(4Укр)
кр 
П 63 
 

Постолака В. С.  
Україночка : [зб. дит. пісень] / В. С. Постолака. – Черкаси : 
Відлуння-плюс, 2007. – 168 с. : ноти, муз. твір. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Збірник дитячих пісень, укладений відомим композитором, 
автором музики - чудова нагода дітям молодших і середніх класів 
виконувати пісні з цієї збірки на уроках музики. 
 

48.  81.2Ук-
433 
П 69 
 

Практичний російсько-український словник приказок / НАН 
України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України ; 
упорядкув. Г. Млодзинський ; за ред. М. Йогансена. – Відтвор. 
вид. 1929 р. – К. : Державне видавництво України, 2009. – 108 с. – 
(Із словникової спадщини; Вип. 8) 
 Кількість примірників: 5 – А2 (2), ЧЗ №2 (2), ІБВ (1) 
Анотація: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану 
здійснити перевидання 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. 
 

49.  81.2Ук-
434 
П 69 
 

Практичний словник виробничої термінології / НАН України, 
Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України ; авт.-упоряд. І. М. 
Шелудько. – відтвор. вид. 1931 р. – К. : Інститут 
енциклопедичних досліджень, 2008. – 122 с. – (Із словникової 
спадщини; Вип. 4) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація: Виробничий словник містить назви технічних деталей, машин, 
приладів, назви фахових робіт, виробничих процесів, продуктів виробництва 
та підприємств, а також назви професій виробництва. До словника 
входять терміни і назви з таких основних циклів техніки, як 
машинобудування, енергетика, будівництво, транспорт, хімічна та 
механічна технологія. 
 

50.  84(4Укр)
6-4 
П 88 
 

Пуздровський Є.  
Дари лісів : новели / Є. Пуздровський. – Сімф. : Н. Оріанда, 2011. 
– 88 с. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: В гостросюжетних новелах в оригінальній формі змальовано 
життя населення Західної України під час перебування у складі Польщі. В 
автобіографічних коротких оповіданнях представлені фольклорні мотиви, 
побуту, звичаї сільських людей, їх вірування, сподівання та мрії. Багато 
власних вражень використано в сюжетах, пов'язаних з природою Галичини, 
Карпат та Полтавщини. 
 

51.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
П 90 
 

Пухонська О. Я.  
Творчість Ігоря Павлюка: проблематика та тропіка : [монографія] 
/ О. Я. Пухонська. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 88 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У роботі вперше цілісно представлена художня система, 
окреслено своєрідну поетику творів сучасного автора Ігоря Павлюка. 
Також відстежено філософську рефлексію в ліриці поета, досліджено 
формально-змістову структуру його тексту. 
 

52.  83.3 
(4Укр)
5-8...2 
П 92 
 

Олена Пчілка і Гадяч : наук. зб. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України. – К. : Аратта, 2010. – 95 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У науковому збірнику опубліковані доповіді та виступи 
науковців, краєзнавців, освітніх, музейних та архівних працівників з проблем 
вивчення життя та діяльності відомої української письменниці, вченого, 
етнографа і громадського діяча, матері Лесі Українки Олени Пчілки (Ольги 
Петрівни Косач, 1849-1930), виголошені на науковій конференції в м. Гадячі 
22 травня 2009 р.  
 

53.  83.3 
(4Укр)

Райбедюк Г. Б.  
Вивчення творчості київських неокласиків : навч.-метод. посіб. / 



6я73-1 
Р 18 
 

Г. Б. Райбедюк, О. Ф. Томчук ; ред. : О. А. Зарудняк. – Ізмаїл : 
СМИЛ, 2010. – 348 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У посібнику висвітлюються теоретичні та історико-
літературні проблеми, пов'язані з творчістю київських неокласиків (М. 
Зерова, "дорозгромного" М. Рильського, П. Филиповича, М. Драй-Хмари, О. 
Бургардта-Юрія Клена) – вершинного явища української культури ХХ 
століття. Їхня творча спадщина представлена у найяскравіших і 
найприкметніших проявах, аналізується в національному та європейському 
духовному контексті. 
 
 

54.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Р 83 
 

Руднєв С.  
Жарини слів : поезія / С. Руднєв. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 
2009. – 258 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця збірка поезій талановитого поета є суттєвою складовою 
творчого патріотичного спрямування автора – проекту "Ця земля – усі мої 
поради". Це не просто яскрава неповторність поезії, це поезія філософії і 
філософія поезії, спроба осягнення світу видатного поета Василя 
Симоненка. 
 

55.  81.2Р 
Р 88 
 

Русистика : сб. науч. тр. Вып. 7 / Украинская ассоц. 
преподавателей рус. яз. и л-ры, Киевский нац. ун-т им. Т. 
Шевченко, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; глав. 
ред. Л. А. Кудрявцева. – К. : Киевский университет, 2007. – 90 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В сборнике рассматриваются актуальные проблемы 
семантики языковых единиц, коммуникативной лингвистики, 
лингвокульторологии, истории литературы и поэтики. Публикуются 
материалы, характеризующие современный литературный процесс, 
рецензии, хроника, информация. 
 

56.  81.2Р 
Р 88 
 

Русистика : сб. науч. тр. Вып. 8 / Украинская ассоц. 
преподавателей рус. яз. и л-ры, Киевский нац. ун-т им. Т. 
Шевченко, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; глав. ред. 
Л. А. Кудрявцева. – К. : Киевский университет, 2008. – 100 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), А2 (1) 
Аннотация: В сборнике рассматриваются актуальные проблемы 
семантики языковых единиц, лингвистики эмоций, коммуникативной 
лингвистики, истории языка и литературы и поэтики. Публикуются 
материалы, характеризующие современный литературный процесс, 
рецензии. хроника, информация. 
 

57.  83.3 
(4Укр)
6-8...2 

Сердюк-Баран Л. С.  
Літопис Щербанівського роду, роду В. А. Симоненка / Л. С. 
Сердюк-Баран ; ред. Г. Я. Шквар. – Черкаси : Відлуння-плюс, 



С 32 
 

2003. – 64 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Літопис Щербанівського роду автора Любов Степанівни 
Середюк-Баран відображає родовід українського поета Василя Симоненка. 
 

58.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
С 34 
 

Сизоненко Н. М.  
Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : 
монографія / Н. М. Сизоненко ; наук. ред. : Т. С. Пінчук ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Полтавська держ. 
аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2011. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії з'ясовується жанрова своєрідність прози Василя 
Шевчука; досліджуються способи художнього втілення авторської 
концепції історії та особистості; визначаються принципи сюжетно-
композиційної організації, особливості хронотопу та типу оповіді художніх 
текстів письменника; розглядаються якісні характеристики ідіостилю В. 
Шевчука. 
 

59.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник геологичної термінології / НАН України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. ; авт.-уклад. П. А. Тутковський. – 
Відтвор. вид. 1923 р. – К. : Інститут енциклопедичних 
досліджень, 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини; Вип. 5) 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), А2 (2) 
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. 
 

60.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; авт.-упоряд. : П. 
Василенко, І. Шелудько. – Відтвор. вид. 1931 р. – К. : Інститут 
енциклопедичних досліджень, 2008. – 160 с. – (Із словникової 
спадщини; Вип. 6) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація: Словник охоплює такі розділи гірничої справи: гірничі 
інструменти та роботи, пошуки, попередні та детальні розвідки, 
свердлувальні роботи, копальневий вивіз, водовідливання, підіймання, 
підземне освітлення та струмопостачання, пожежна справа та ін.  
 

61.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник музичної термінології / НАН України, Ін- 
енциклопедичних дослідж. НАН України. – Відтвор. вид. 1930 р. 
– К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. – 112 с. – (Із 
словникової спадщини; Вип. 7) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 



Анотація: Словник містить не лише терміни з теорії музики, гармонії, 
контрапункту, інструментування, форми, а також обіймає і явища 
музичної педагогіки, історії музики, соціології. Словник також  містить 
терміни старо-церковної музики. 
 

62.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник термінів педагогіки, психології та шкільного 
адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. 
НАН України ; авт.-упоряд. П. Горецький. – Відтвор. вид. 1928 р. 
– К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. – 112 с. – (Із 
словникової спадщини; Вип. 2) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), ІБВ (1), А2 (1) 
Анотація: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану 
здійснити перевидання 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. 
 

63.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник технічної термінології : мірництво / НАН України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; авт.-упоряд. : Ю. 
Трихвилів, І. Зубков. – Відтвор. вид. 1930 р. – К. : Інститут 
енциклопедичних досліджень, 2009. – 168 с. – (Із словникової 
спадщини; Вип. 9) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація: Це 9-й випуск серії "Із словникової спадщини". До цього 
словника ввійшли терміни з таких розділів техніки: розроблення й 
систематичний опис різних методів міряння землі; зображення їх на папері; 
способи опоряджування мап та планів; прилади для вимірювання. 
 

64.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник фізичної термінології / НАН наук України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; ред. В. В. Фаворський. 
– відтвор. вид. 1932 р. – К. : Інститут енциклопедичних 
досліджень, 2009. – 240 с. – (Із словникової спадщини; Вип. 10) 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація:  Даний словник – 10-й випуск серії "Із словникової спадщини" 
під редагуванням В. В. Фаворського. Головне настановлення словника – 
дати українську фізичну термінологію, яка б задовольнила потреби 
соціалістичного будівництва, широкої маси освіти української школи, тому 
в основу словникового реєстру покладено переважно літературу 
підручникового характеру. 
 

65.  81.2Ук-
434 
С 48 
 

Словник хемічної термінології / НАН України, Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; авт.-упоряд. О. 
Курило. – відтвор. вид. 1923 р. – К. : Інститут енциклопедичних 
досліджень, 2008. – 120 с. – (Із словникової спадщини; вип. 1) 



 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), А2 (2) 
Анотація: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України 
започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану 
здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених  
на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи 
були заборонені й вилучені з ужитку. Словник хімічної термінології складено 
ще 1918 – 1920 рр. і в ньому вжито старий російський правопис, бо зміна 
правопису вимагала б цілковитого його технічного перероблення. 
 

66.  84(4Укр)
6-4 
С 49 
 

Слюсар А.  
Интимные рассказы деда / А. Слюсар. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 
2003. – 256 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Эта книга достойна представлять современную поп – 
литературу и заслуживает занять место у героя нашего времени рядом с 
компакт-дисками любимой музыки. Читая ее, вы участливо прочувствуете, 
благодаря силе художественного слова, чистую небесную любовь и 
неотъемлемый красивый земной секс таким, каким они есть в реальной 
жизни. 
 

67.  84(4Укр)
6-5 
С 85 
 

Стрічан І.  
Весна неозорима : [поезії] / І. Стрічан ; вип. у світ : О. Усачов. – 
К. : Український клуб, 2007. – 128 с. – (Літературний форум) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Збірка поезій талановитого українського поета дає змогу 
небайдужому читачеві заглибитися у внутрішній світ поета, людини, якій 
вдалося попри все знайти своє місце в житті. Вірші у ній  одразу 
привертають увагу своєю мелодичністю, пульсуючою ритмікою, тим, що 
називають пісенністю. 
 

68.  84(4Укр)
6кр 
Т 19 
 

Таран К. П.  
Веселки над калюжами / К. П. Таран. – Черкаси : Чабаненко Ю. 
А., 2010. – 100 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Книга – це життєрадісний, часом, іронічний, то й 
саркастичний погляд на життя, яке потрапило в об'єктив і залишилось за 
кадром телестудії "Рось"  черкаської ОДТРК, якій у 2011 минає 20+1 рік 
(перші випуски були пілотними тобто пробними). 
 

69.  83.3 
(4Укр)
6-8 
Т 28 
 

Творчість Григорія Кочура у контексті української культури 
ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали 
IV Міжнарод. наук. конф., м. Львів, 15-17 листопада 2008 р. / М-
во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 
редкол. : Р. Зорівчак (голова) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 
Франка, 2009. – 328 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику вміщено матеріали IV Міжнародної наукової 



конференції, яка відбулася у Львові 15-17 листопада 2008 р. Доповіді 
присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному 
доробку Григорія Кочура.  
 

70.  84(4Рос)
6-5 
Т 86 
 

Турапин В.  
И будет радость... : стихи / В. Турапин. – М. : Лучина, 2005. – 128 
с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Новый лирический сборник известного поэта современности 
Владимира Турапина, в который вошли как новые, так и стихотворения из 
ранее опубликованных книг. 
 

71.  84(4Укр)
6-5 
Т 88 
 

Туровський Ф.  
У безтінь : [поезії] / Ф. Туровський. – К. : Український клуб, 2008. 
– 94 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Лірична збірка віршів талановитого сучасного поета Фелікса 
Туровського про силу і вічність кохання, про нев'янучу красу матінки 
природи, про осінь у душі... 
 

72.  84(4Укр)
6-5 
У 31 
 

Удовиченко О. Г.  
Мої журавлі : поезії / О. Г. Удовиченко. – Миколаїв : Гудим І., 
2011. – 80 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Поезіям, що увійшли до цієї збірки, властиві достовірність, 
безпосередність, щирість інтонації. Більшість з них відзначаються 
високим громадянським звучанням, проникнуті почуттями патріотизму та 
незрадливої любові до рідної землі. Їх ліричний герой – людина багатого 
духовного світу та глибоких душевних переживань. 
 
 

73.  84(4Укр)
6-5 
Ч-49 
 

Черненко С. М.  
Призабуте : [поезії] / С. М. Черненко. – Золотоноша : 
Золотоніське поліграфічне підприємство, 2011. – 36 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Збірка віршів уродженки Черкащини, бібліотекаря Києво-
Святошинської районної бібліотеки в м. Боярка наповнені любов'ю до рідної 
Батьківщини, до рідного дому, до коханої людини. 
 
 

74.  84(4Рос)
6-4 
Ш 19 
 

Шамрай Т.  
Заговор обезьян : [роман] / Т. Шамрай. – Прага : VT-World 
Communication Agency, 2010. – 688 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Человека можно преследовать годами, и он готов 
вытерпеть все до конца. Но конца не видно. Стае гонителей мало изводить 
узника тюремным режимом, бессмысленным следствием и бесконечными 



судами, с ним хотят покончить раз и навсегда. Осталось только загнать в 
ловушку. И тогда узник решается на отчаянный шаг – побег… 
 
 

75.  83.3 
(4Укр)
6-6 
Ш 24 
 

Шаповал М.  
Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб'єктні реляції 
української драми : монографія / М. Шаповал ; наук. ред. О. Г. 
Астаф'єв. – К. : Автограф, 2009. – 352 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Досліджено українську драматургію в аспекті впливу 
міжтекстових та міжсуб'єктних відношень на семантику, стилістику, 
жанрову природу драматичного твору. На основі уточненої класифікації 
інтертекстуальних елементів та адаптованої до специфіки драми 
комунікативної моделі художнього твору проаналізовано найбільш 
інформативний корпус сучасної української драматургії. 
 
 

76.  83.3 
(4Укр)
4-8...4 
Ш 37 
 

Шевчук В. О.  
Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними 
очима : розмисли / В. О. Шевчук. – К. : Пульсари, 2008. – 528 с. : 
ілюстр. – (Українці у світовій цивілізації) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Книга розмислів про Г. Сковороду сучасного Українського 
літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука є новим 
словом у сковородознавстві – читач  знайде тут невідомий фактаж про 
життя і творчість філософа і зможе реально пізнати його моральне 
вчення про людину та світ. 
 

77.  84(4Укр)
6-4 
Я 64 
 

Яновський Ю.  
Майстер корабля ; Вершники : твори / Ю. Яновський. - Донецьк : 
БАО, 2008. – 352 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До книжки увійшли відомі твори неперевершеного майстра 
української прози Юрія Яновського. "Майстер корабля" – один з 
найоригінальших творів періоду  Розстріляного Відродження – сьогодні 
повертається до читача. Це романтичний пригодницький роман, у якому 
яскраво втілено тему подвигу, кохання, відданості дитячій мрії.  
 

78.  81.2Ан-
923 
Д 45 
 

Dickens Ch.  
The chimes = Колокола / Ch. Dickens. – К. : Знання, 2011. – 144 с. 
– (Библиотечка для изучающих английский язык; № 6) 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: В повести сочетаются сатира и мягкий лирический юмор, 
реальность и фантастика, причем сказка и действительность, причудливо 
переплетаясь, иногда как бы меняются местами. 
 

79.  81.2Ан- Lear E.  



923 
Л 62 
 

A book of nonsense = Книга нонсенса / E. Lear. – К. : Знання, 2011. 
– 160 с. : il. – (Библиотечка для изучающих английский язык;  
№ 3) 
 Кількість примірників: 5 – ЦА (5) 
Аннотация: В эту книгу вошли сборник  стихов "Книга нонсенса", а 
также несколько наиболее известных стихотворений из сборника 
"Бессмысленные песни, истории, ботаника и азбуки". 
 

80.  81.2Ан-
923 
С 80 
 

Stevenson R. L.  
The rajah's diamond = Алмаз раджи / R. L. Stevenson. – К. : Знання, 
2011. – 164 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык;  
№ 5) 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Вниманию читателей предлагаются цикл его увлекательных, 
проникнутых тонкой иронией рассказов "Алмаз раджи" из сборника "Новые 
арабские ночи", в которых повествуется о приключениях современного 
Харуна ар-Рашида – вымышленного богемского принца Флоризеля. 

81.  81.2Ан-
923 
С 80 
 

Stevenson R. L.  
The suicide club = Клуб самоубийц / R. L. Stevenson. – К. : Знання, 
2011. – 160 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык;  
№ 4) 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Вниманию читателей предлагается цикл увлекательных, 
проникнутых тонкой иронией рассказов "Клуб самоубийц" (1878), в 
которых повествуется о приключениях и борьбе с преступниками 
вымышленного богемского принца Флоризеля и его друзей. 

 



 

 
  
1.  85.101 

(4Укр)
л6 
С 31 
 

Catalogue of cultural propetry stolen from Ukrainian state 
museums, reserves, institutions and private collections (1999-
2009): Каталог культурних цінностей, вкраденних з 
українських державних музеїв, установ і приватних колекцій 
(1999-2009 )/ Ministry of Culture and Tourism of Ukraine. – К., 
2010. – 102 p. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: Пропоноване видання містить перелік культурних 
цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ і 
приватних колекцій з1999 по 2009 рр. Видання ілюстроване, складається 
з 9-ти розділів за видами викрадених культурних цінностей і містить 
більш як тисячу позицій. 
 

2.  85.314.1
(4Укр) 
я73-1 
Б 46 

Бенч-Шокало О.  
Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Бенч-Шокало ; ред. 
О. А. Шокало. – К. : Український світ, 2002. – 440 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Цей навчальнмй посібник осмислює питання генези й 
традиції хорового співу українців. Нині, в умовах нівеляції духовних 
цінностей, коли доводиться виборювати національну своєрідність 
мистецтва, неповторність творчого самовияву носіїв традиції, 
надзвичайно гостро постає проблема екології культури. У праці 
запропоновано новий підхід до виявлення феномену українського хорового 
співу.  
 

3.  85.113 
(4Укр) 
В 53 
 

Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" : [зб. наук. 
ст.]. Чис. 18 / Ін-т Укрзахідпроектреставрація; редкол. ; М. 
Бевз [та ін.]. – Л. : Центр Європи, 2008. – 316 с. 
 Кількість примірників:  1 – ЦА (1) 
Анотація: Збірник наукових праць пропонує читачам висвітлення 
питань історії архітектури та містобудування, пам’яткознавства, 
мистецтвознавства, теорії та практики наукової реставрації. 
 

4.  85.334 
(4Укр)6 
Г 85 
 

Гринишина М.  
Містові й світові : драматургія А. П. Чехова на українському 
кону в інтерконтекстуальних зв'язках із світовим сценічним 
простором / М. Гринишина ; Ін-т проблем сучасного 
мистецтва. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Вперше в українському театрознавстві підсумований досвід 
театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. 
Також у книзі представлений корпус спектаклів, знакових для того чи 



іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. 
5.  71.4 

(4Рос) 
П 15 
 

Пам'ятки російської історії і культури в Україні, XVII-ХХІ 
ст. / [авт. кол. : Л. Новохатько (кер.), Д. Табачник] ; ред. рада : 
Д. Табачник (голова), Ю. Богуцький  (відп. секр.) [та ін.]. – К. : 
Д.В.К., 2003. – 252 с. : ілюстр., фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга пропонує своєрідний реєстр цінних пам'яток, яких в 
Україні зберігається велика кількість, пов'язаних із життям та 
діяльністю видатних російських державних і громадськіих діячів, учених, 
письменників, митців. В. Вернадський, І. Пірогов, П. Нахімов, В. 
Корнілов, І. Рєпін, І. Шишкін, І. Крамськой, В. Васнєцов, В. Короленко, О. 
Горький, О. Пушкін, А. Чехов, Н. Гоголь, В. Даль, І. Ільф і Є. Петров, В. 
Мейєрхольд – це тільки невелика частина переліку видатних творчих 
особистостей, які жили і працювали в Україні. 
 

6.  85.118 
П 78 
 

Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техніч. зб. 
Вип. № 1 / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; 
голов. ред. М. В. Омельяненко. – К. : НАУ, 2009. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики 
архітектури, містобудування, територіального планування, 
будівництва.  
 

7.  85.118 
П 78 
 

Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. 
Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – К. 
: НАУ, 2009. – 195 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У збірнику висвітлюються проблеми теорії та практики 
архітектури, містобудування, територіального планування, 
будівництва. 

8.  85.123(
4Укр)-
8 
Ч-34 
 

Чегусова З. А.  
Людмила Жоголь : чарівниця художнього текстилю / З. А. 
Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. О. Придатко ; голов. ред. В. 
Куценко. – К. : Либідь, 2008. – 264 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книгу присвячено народному художнику України, академіку 
Української академії архітектури Людмилі Євгенівні Жоголь, яка 
уславилась як видатний майстер художнього текстилю, зокрема 
гобелена. Саме вона першою в Україні ввела гобелен і декоративні 
тканини в громадські інтер'єри, надавши їм національного колориту. 
 

9.  85.113 
(4Укр-
4Чек) 
Ч-48 

Черкаси в призмі часу = Cherkasy in the light of time: [альбом] 
/ авт.-упоряд. : О. І. Прилуцька, О. О. Прилуцький ; рец. : В. В. 
Масненко, Ю. Г. Лега, О. М. Костюкова ; пер. В. В. Горбань. – 
Черкаси : ІнтролігаТОР, 2011. – 80 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (3) 
Анотація: Це видання, присвячене Черкасам, викличе живий інтерес, 



відкриє для читача новий і особливий образ рідного міста. Це альбом 
фотосвітлин минулого і сучасного.    
 

10.  71.0 
Ш 39 
 

Шейко В. М.  
Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в 
добу глобалізації : монографія / В. М. Шейко, М. В. 
Александрова ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – 
К. : Ін-т культурології АМУ, 2009. – 312 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено еволюції історико-культурної 
думки України від середини XVIII до початку ХХІ ст. На 
фундаментальному історико-культурному матеріалі висвітлено процеси 
генезису й трансформації цивілізаційних проблем культури в добу 
глобалізації. Аналізується формоутворювальна роль культури у 
визначенні цивілізації, характеризуються методологічні можливості 
синергетичної парадигми в розгляді історико-філософської думки 
України. 
 

11.  71.0 
Ш 39 
 

Шейко В. М.  
Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: 
історико-культурологічний аспект : монографія / В. М. Шейко, 
В. Г. Лєвіна ; Ін-т культурології Нац. Акад. мистецтв України. 
– К. : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 208 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії на широкому колі джерел та літератури 
висвітлюються концептуальні засади філософії української національної 
ідеї, еволюцію якої проаналізовано на матеріалах творчості одного із 
фундаторів національного модерну – Миколи Хвильового. З'ясовується 
формоутворююча роль культури в процесах трансформації філософії 
української національної ідеї. Показано особливості її розвитку в Україні 
середини ХІХ – першій третині ХХ ст.  
 

 



 

 
 

1.  87.3 
(4Нім)6 
Б 71 
 

Блюменберг Г.  
Світ як книга / Г. Блюменберг ; пер. з нім., передм., комент. В. 
Єрмоленко, наук. ред. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2005. – 544 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Метафора "книги світу",  має давню історію. 
Старозаповітний пророк, середньовічний вчений, ренесансний 
природознавець чи натурфілософ-романтик – усі вони, так чи не так, є 
персонажами герменевтики універсуму, читачами "книги світу". Історії 
цієї метафори, від її релігійних джерел до ХХ ст., і присвячено цю книгу. 
 

2.  87.216 
Г 77 
 

Грані людського буття: позитивні та негативні виміри 
антропокультурного : [монографія] / НАН України, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди; відп. ред. Є. І. Андрос. – К. : 
Наукова думка, 2010. – 352 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: Монографію присвячено аналізові людського буття, взятому 
у взаємодії позитивних та негативних параметрів людського єства та 
світу людини. Відслідковуються причини виникнення негативного у сфері 
антропокультурного. Засадничою думкою є те, що негативне у людському 
єстві та світі людини, яке виникло у зв'язку із її біологічною 
недостатністю та неусталеністю, завжди було, є й буде. 
 

3.  86.38 
І-87 
 

Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього 
Всеукр. конкурсів ісламознавчих дослідж. молодих учених ім. 
А. Кримського / Всеукраїнська асоціація громадських 
організацій "Альраід" ; уклад., наук. ред. М. І. Кирюшко. – К. : 
Ансар Фаундейшн, 2009. – 320 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірку складають роботи, представлені на другому та 
третьому всеукраїнському конкурсі ісламознавчих досліджень молодих 
учених, які відбулися у 2006 та 2007 роках відповідно. Роботи 
презентують різні підходи до вивчення ісламу та мусульманської 
спільноти з позицій різних суспільних наук.  
 

4.  87.3 
(4Нім)6 
М 13 
 

Маєр-Абіх К. М.  
Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К. 
М. Маєр-Абіх ; пер. з нім. А. Єрмоленка ; наук. ред. В. 
Єрмоленко. – К. : Лібра, 2004. – 196 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Країни реального соціалізму, підійшовши до безодні кризи 
довкілля ще ближче, аніж країни з ринковою економікою, з крахом своєї 
економічної системи дістали ще один шанс просунутися у напрямі 



розвитку ринкової економіки. Безтурботність і недалекоглядність, з 
якими цей шанс осягається, містять небезпеку принаймні таких самих 
руйнацій, які проявилися на щаблі піднесення економіки після Другої 
світової війни.  
 

5.  87.777
я73-1 
М 38 
 

Машир Н. П.  
Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Н. П. Машир. – К. : Кондор, 2010. – 216 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику простежується виникнення і сутність етикету. 
Велика увага надається етикету у сфері обслуговування, нормам та 
правилам поведінки за різних етикетних ситуаціях. 
 

6.  87.3(0)6 
М 57 
 

Мигович І.  
Марксизм для всіх. Пізнаймо живу душу могутнього вчення /  І. 
Мигович ; ред. рада : П. М. Симоненко, І. В. Алексєєв, Г. В. 
Буйко [та ін.] ; наук. ред. М. О. Шкепу. – К. : Бізнесполіграф, 
2011. – 384 с. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і 
будівнича практика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У пропонованій книзі робиться спроба стисло і дохідливо 
висвітлити ідейні витоки і соціальні передумови марксизму, його зміст, 
історичні здобутки, творчий розвиток послідовниками, зростаючий вплив 
у глобалізованому світі ХХІ ст., причини актуалізації в сучасній Україні. 
 

7.  87.3 
(4Чех)6 
П 20 
 

Паточка Ян  
Негативний платонізм ; Вічність та історичність ; Єретичні есе 
про філософію історії / Ян Паточка ; пер. з чес. : Б. Марусик, О. 
Косенко, Г. Сиваченко, І. Мельниченко. – К. : Основи, 2001. – 
376 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До книги увійшли три філософські праці визначного чеського 
філософа Яна Паточки (1907 – 1977): "Негативний платонізм" – про 
виникнення, проблематику та загибель метафізики і питання, чи може 
філософія існувати і після неї, а також "Вічність та історичність" і 
"Єретичні есе про філософію історії". 
 

8.  86.372 
(4Укр)
я73-1 
П 68 
 

Православ'я: український вимір : навч. посіб. / П. Ю. Саух, О. 
П. Магеря, Л. Б. Пилявець [та ін.] ; за заг. ред. П. Ю. Сауха. – К. 
: Кондор, 2008. – 382 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 10 – ЦА (10) 
Анотація: У книзі розкривається місія і доля православ'я в Україні, 
становлення Української православної церкви з її національно-самобутніми 
рисами. Православна релігія і церква розглядаються як явище культури, 
через призму української духовності й національно-визвольних змагань за 
незалежність держави й автокефалію церкви. 



 
9.  87.22 

Р 46 
 

Речицкий В. В.  
Символическая реальность и право : [монография] / В. В. 
Речицкий ; науч. ред. В. Навроцкий. – Л. : ВНТЛ Классика, 2007. 
– 732 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Эта книга посвящена символической реальности и ее 
правовому обеспечению. В ней рассматриваются вопросы о роли 
символического начала в жизни современного человека, о предназначении и 
характере интеллектуального труда и интеллектуальной свободы, а 
также о продуктах человеческого воображения и иных, связанных с 
наукой, искусством и образованием явлениях и вещах. 
 

10.  86.372 
(4Укр)-
3 
Х 30 
 

Хведченя С. Б.  
Илья Муромец – святой богатырь / С. Б. Хведченя. – К. : 
Географика, 2005. – 242 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В ближних пещерах Киево-Печерской Лавры на 
протяжении восьми столетий бережно сохраняются нетленные мощи 
преподобного Ильи из града Мурома. Все, кто побывал здесь, 
задумывается: тот ли это знаменитый былинный богатырь Илья 
Муромец? Автор книги утвердительно отвечает на поставленный вопрос. 
На основе богатого исторического материала, собранного за долгие годы, 
он обосновывает свою версию. 
 

11.  86.3 
(4Укр)-
3 
Х 30 
 

Хведченя С. В.  
Таємниці лаврських святинь / С. В. Хведченя. – К. : Географіка, 
2004. – 284 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У своїй книзі відомий дослідник старовини, кандидат 
географічних наук згадує декілька цікавих фактів. В 1842 році поряд з 
Десятинною церквою віднайшли під землею золото і дорогоцінностями, 
котрі ледь помістилися в два великі мішки. А через десятиліття недалеко 
від того ж міста вирили горщик с золотими монетами! 
 

12.  87 
Z 68 
 

Zima P.  
Die Dekonstruktion / P. Zima. – Tubingen : Francke, 1994. – 252 p. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У цій книзі автор представляє теорії деконструкції Жака 
Дерріда, а також теорії Поля де Мана, Дж. Хілліса Міллера, Джеффрі 
Хартмана і Гарольда Блума в її філософському та естетичному 
контексті. Він аналізує, інтерпретує, коментує та критикує деякі 
положення теорії деконструкції як філософсько-теоретичної основи 
естетики постмодернізму. 
 

13.  87 
Z 68 
 

Zima P.  
Was ist Theorie? = Що таке теорія? / P. Zima. – Tubingen : 
Francke, 2004. – 308 p. 



 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Що таке теорія і наскільки важливі ідеологія та ціннісні 
судження про неї? Як виглядають культурні та соціологічні концепції 
теорії? Ця книга відповість на ці питання.  Автор пропонує визначення 
економічніих теорій в різних областях науки, пропонує різні підходи до 
діалогічної теорії у чистому вигляді, умови і наслідки різних теоретичних 
дискусій 20-го ст. 
 

 



 

 
 

1.  91.322 
А 69 
 

Анотований покажчик дисертацій, захищених у 
спеціалізованій вченій раді Інституту історії України 
Національної академії наук України (1991-2011 рр.) : 
Бібліографія / НАН України, Ін-т історії України ; редкол. : В. 
А. Смолій (голов. ред.) [та ін.] ; уклад. : Л. І. Синявська, О. З. 
Силка, І. С. Азарх. – К. : Ін-т історії України НАН України, 
2011. – 442 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені 
у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України за 
1991 – 2011 рр. дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та 
доктора історичних наук за трьома спеціальностями: 07.00.01 – 
"Історія України", 07.00.02 – "Всесвітня історія", 07.00.06 – 
"Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни". 
 

2.  92.0 
Е 64 
 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во 
ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К. : 
Поліграфкнига. – 2001 
Т. 10: З – Зор / голов. редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський 
(співголови), М. Г. Железняк (відп. секр.) [та ін.]. – 2010. – 712 
с. : фото 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (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.  91.9:83 
К 30 
 

Володимир Качкан : біобібліогр. покажч. / НАН України, 
ЛНБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; уклад. 
та авт. передм. М. М. Романюк. – Л. : Вид-во ЛНБ ім. В. 
Стефаника, 2005. – 204 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Біобібліографічний покажчик присвячено багатогранній 
творчості відомого ученого – історика і теоретика української 
літератури та етнокультури, академіка АН ВШ України з 1993 р. У 
ньому представлено перелік публікацій у колективних монографіях, 
збірниках, інших книжкових виданнях, публікацій у періодичних виданнях: 
альманахах, вісниках, журналах. Також покажчик містить перелік 
матеріалів про наукову, письменницьку та суспільно-культурну 
діяльність вченого. 



 
4.  91.9:83 

К 48 
 

Юрій Клен : бібліограф. покажч. / Національна академія наук 
України, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 
Наукове товариство ім. Шевченка в Європі ; склав : І. Лучків. – 
К. : [б. в.], 2009. – 182 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація:  Видання містить вичерпний перелік творів Ю. Клена 
(поезія, проза, переклади), перелік книжок і журналів, ним редагованих. 
Окремий розділ присвячено літературі про життя і творчість поета – 
перелік біографічних, бібліографічних та практичних матеріалів, 
присвят, епіграм, рецензій та відгуків на окремі твори; перекладів його 
творів іншими мовами.  
 

5.  91.9:66 
Л 64 
 

Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / 
НАН України, Ін-т історії України, Книжкова палата України 
ім. І. Федорова ; кол. уклад. : М. І. Сенченко (кер.), О. М. 
Устіннікова, П. М. Сенько [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій. – 2-
е вид., переробл. і допов. – К. : КММ, 2011. – 296 с. : фото 
 Кількість примірників: 2 – ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: Бібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня 
народження та 30-річчя початку наукової діяльності вченого-історика, 
академіка Національної академії наук України, академіка Академії 
правових наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної 
премії в галузі науки і техніки, відомого українського політика 
Володимира Михайловича Литвина. До покажчика включено 
бібліографічні описи матеріалів про життя, наукову та політичну 
діяльність В. М. Литвина; друкованих праць ученого. 
 

6.  91.9:72 
Л 83 
 

Луговской А. Г.  
Краткая библиография по истории науки и техники Украины 
(1783 – 1917) / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта ; М-во транспорта 
и связи Украины, Центр исслед. истории науки и техники им. 
А. П. Бородина. – К. : Науковий світ, 2007. – 32 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Аннотация: В издании отражены основные труды по истории науки 
и техники Украине 1783 – 1917 гг. 
 

7.  91.9:72 
Н 34 
 

Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т 
енциклопедичних дослідж. НАН України ; уклад. : М. Г. 
Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – К. : 
Академперіодика, 2010. – 476 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Метабібліографія подає огляд бібліо- та бібліографічних 
персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ–ХХІ 
століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, 
розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь, 
вчене звання науковця із значенням років їх присудження, а також 



повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчику. 
Довідково-допоміжний апарат складають перелік імен науковців, 
іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень.  
 

8.  91.9:33 
П 32 
 

Геннадій Григорович Півняк : [бібліогр. покажч.] / НАН 
України ; авт. вступ. ст. В. С. Стогній ; уклад. : А. В. Дибріна, 
А. К. Горенко ; пер. на англ. Л. О. Токар. – К. : Наукова думка, 
2010. – 120 с. – (Біобібліографія вчених України) 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Етапи життя, наукової, педагогічної та громадської 
діяльності відомого українського вченого в галузі гірничої і металургійної 
електроенергетики, доктора технічних наук, професора, академіка 
Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки 
України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і 
техніки, лауреата премії НАН України ім. Лебедєва, члена бюро 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, віце-
президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректора 
Національного гірничого університету Г. Г. Півняка. 
 

9.  91.9:63 
П 32 
 

Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії : 
бібліогр.-фактогр. покажч. / Упр. культури Черкаської 
облдержадміністрації, Комунальний заклад "Обласна 
універсальна наук. б-ка ім. Т. Шевченка" Черк. обл. ради ; 
уклад. : Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. 
Круглякова. – Черкаси : ОУНБ , 2011. – 40 с. 
 Кількість примірників: 3 – ІБВ (1), ЦА (2) 
Анотація: У виданні представлені описи книг, збірників наукових праць 
та публікацій в періодичних виданнях, які вийшли друком переважно 
протягом останніх років. 
 

10.  91.9:83
.3кр 
С 87 
 

Струни творчості Сергія Носаня : біобібліогр. покажч. / Обл. 
універсальна наук. б-ка ім. Т. Шевченка ; уклад. Т. Савчук ; 
авт. тексту В. І. Захарченко. – Черкаси : ОУНБ ім. Т. 
Шевченка, 2011. – 108 с. : фото. – (Черкащини славетні імена) 
 Кількість примірників: 3 – ІБВ (1), ЦА (2) 
Анотація: Перший розділ бібліографічного посібника містить 
літературу про життя і діяльність письменника. Другий розділ 
складають твори С. Носаня, які для зручності, виділені за жанрами. 
Матеріали подаються за хронологією публікацій, а в межах року – за 
алфавітом авторів або назв творів. 
 

11.  92.2 
Ш 26 
 

Шаров І.  
100 особистостей України, 1991–2011 / І. Шаров ; відп. ред. В. 
Вакулич. – К. : Арт Економі, 2011. – 472 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Книга кандидата історичних наук, народного депутата 
України містить роздуми сучасних відомих українських політиків, 



державних діячів, вчених, майстрів культури й мистецтва, 
письменників, підприємців і спортсменів – тих, хто виборював 
Незалежність України, хто своєю наполегливою і сумлінною працею, 
конкретними справами утверджував її протягом 1991–2011 років. 
 

 
 
 

                             


