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До уваги читачів! 

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам 

чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього 

видання – поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої 

бібліотеки за січень 2017 – квітень 2018 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 правила складання. 

Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документа в 

структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 

подано й стислі анотації (мовою видання), які допоможуть користувачам 

краще зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 

принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-

математичні, хімічні та біологічні науки», «Технічні науки та комп’ютерні 

технології», «Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», 

«Юридичні науки», «Військова справа. Воєнна наука», «Журналістика», 

«Наукознавство», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична культура та 

спорт», «Філологічні науки», «Культура і мистецтво», «Філософські науки та 

релігієзнавство», «Архівознавство та бібліотечна справа», «Бібліографічні 

покажчики». 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  

на кафедри 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. 

37-й випуск інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» 

видано лише в електронному вигляді та розміщено на сайті наукової 

бібліотеки. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

                                                кандидат історичних наук, доцент 
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1.  43.425

Г 62 
 

Голубець М. А. Основи відновлення функціональної суті кар-

патських лісів / М. А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАН 

України. – Львів : Манускрипт, 2016. – 144 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: На підставі багаторічних досліджень історії формування, 

екологічних властивостей, вікової динаміки, видового складу, просторової 

структури, продуктивності, антропогенних перетворень і сучасного 

стану лісового покриву Українських Карпат обгрунтовано невідкладні 

еколого-лісівничі засади відтворення його водорегуляційної, грунтозахисної, 

кліматотворної та рекреаційної функцій. 

 

2.  613:39

Г 65 

Гончаренко М. С. Етновалеологія : навч. посіб. / М. С. Гонча-

ренко, І. Є. Набока ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Бу-

рун Книга ; Київ : КНТ, 2012. – 296 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить характеристику стану здоро-

в'я українського народу у різних регіонах країни; розкриває особливості 

світогляду, моральних цінностей та виховних ідеалів українців, відбиває 

специфіку родинного виховання, сімейної обрядовості та оздоровчих 

технологій в етнокультурі українського етносу.  

 

3.  52.81 

Д 31 

 

Демченко І. С. Попередження поширення фальсифікованих 

лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : 

[монографія] / І. С. Демченко, О. С. Соловйов. – Київ : [б. в.], 

2014. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми 

фальсифікованих лікарських засобів, що є нагальною, як для міжнародної 

спільноти, так і для України. Поряд із розглядом теоретичних аспектів 

проблеми фальсифікованих лікарських засобів, їх співвідношення із су-

міжними категоріями, авторами розглядаються й практичні аспекти 

врегулювання даної проблеми на міжнародному, регіональному та наці-

ональному рівнях. 
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4.  614.8 

К 67 
 

Корнєєнко С. В. Безпека життєдіяльності під час проходження 

польових навчальних практик : навч. посіб. / С. В. Корнєєнко ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський університет, 2014. – 96 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Призначено для ознайомлення студентів з основними поло-

женнями й структурою польових навчальних практик, вимогами дотри-

мання техніки безпеки та правилами надання першої медичної (долікарсь-

кої) допомоги. Особливу увагу приділено практичним рекомендаціям із без-

пеки життєдіяльності в польових умовах під час проходження практик. 
 

5.  26.0в6 

М 36 

 

Маца К. А. Теоретико-методологические основы географиче-

ского исследования земли как планетарной системы : моногра-

фия / К. А. Маца ; Полтавский ун-т экономики и торговли. – 

Полтава : Изд-во ПУЭТ, 2015. – 266 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Изложены теоретические и методологические основы ис-

следования Земли как целостной системной иерархии. Обосновывается 

концепция земной планетарной системы (ЗПС), разработанная автором. 

Исследуется планетарная ниша человека и общества, дается новое опре-

деление их природы. Показана методологическая роль концепции ЗПС в 

развитии географической науки, географического образования и геогра-

фической культуры в Украине. 

 

6.  57.334

О-38 
 

Огнев В. А. Эпидемиология астмы и аллергии у детей : [моно-

графия] / В. А. Огнев. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. – 

336 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Монография посвящена эпидемиологическим особенно-

стям аллергических заболеваний среди детского населения. В книге обоб-

щены и проанализированы многолетние эпидемиологические исследования 

в рамках международной медицинской программы "ISAAC". 

 

7.  28.903 

О-75 
 

Особливості формування та становлення психофізіологічних 

функцій в онтогенезі : матеріали симпозіуму до 100-річчя з дня 

народж. В. О. Трошихіна / НАН України, МОН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця [та ін.] ; редкол.: В. С. Лизогуб 

(відп. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого, 2006. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Матеріали симпозіуму присвячені проблемам формування і 

становлення властивостей вищої нервової діяльності, вегетативних 

функцій в процесі індивідуального розвитку та особливостям психо-

фізіологічних функцій в онтогенезі. 

 

8.  52.52я

73-1кр 

Рибалко А. В. Типові патологічні процеси : навч.-метод. посіб. 

з дисципліни загальна патологія / А. В. Рибалко, Л. І. Кудій ; 
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Р 49 

 

МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 108 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Відповідно до навчальної програми у посібнику подані прак-

тичні  рекомедації до змістовного модулю "Типові патологічні процеси" 

курсу "Загальна патологія" для студентів спеціальності 7.01020101 

"Фізичне виховання", 6.010203 "Здоров'я людини". У кожній темі передба-

чені теоретичні та експериментальні завдання, спрямовані на досягнення 

провідної мети заняття – з'ясування основних закономірностей виник-

нення, розвитку та наслідків типових патологічних процесів.  

 

9. 553.99 

Р 83 

 

Рудько Г. І. Родовища бурштину України та їх геолого-еко-

номічна оцінка / Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк ; за ред. Г. І. 

Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – 

Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 240 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У пропонованій авторами праці виконано комплексний аналіз 

палеогеографічних умов формування, геологічної будови та поширення по-

кладів бурштину; наведено їх геолого-промислову характеристику; розг-

лянуто правові, теоретичні й методичні аспекти з геолого-економічної 

оцінки родовищ і проявів бурштину. Особливу увагу автори приділили еко-

логічним наслідкам видобування бурштину та шляхам їхнього подолання. 

 

10.  26.234

С 41 

Ситник О. І. Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Чер-

каської області : монографія / О. І. Ситник, Т. Г. Трохименко. – 

Умань : Сочінський М. М., 2016. – 192 с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії охарактеризовано особливості кліматичних та 

мікрокліматичних умов Черкаської області, їх зміни за минулі десяти-

ліття у зв'язку з глобальними змінами клімату та антропогенним впли-

вом. Описані агрокліматичні ресурси, їх значення для сільськогосподарсь-

кого виробництва та динамічні зміни, які відбулися на початку XXI ст.  

зазначений вплив погоди і клімату на умови проживання населення та гос-

подарство регіону. 

 

11.  631.5

Щ 61 

 

Щербань І. М. Основи агрометеорології : навч. посіб. / І. М. 

Щербань ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-во 

КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 223 с.  

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(1), ЦА(1) 

Анотація: Автором досліджено сучасні методи оцінки клімату з позицій 

сільськогосподарського виробництва та принципи агрокліматичного району-

вання, вплив змін клімату на сільськогосподарське виробництво. Розглянуто 

небезпечні для сільського господарства явища погоди та обгрунтовано за-

ходи боротьби з ними. 
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1.  530.192 

А 67 

 

Анісімов І. О. Синергетика : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / І. О. Анісімов ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 512 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Перша частина книги присвячена термодинаміці відкритих 

систем і передумовам порушення стійкості їхніх однорідних стаціонар-

них станів. У другій частині послідовно розглядаються основні класи відо-

мих на сьогодні регулярних дисипативних структур: квазігармонічні ав-

тохвилі, біжучі автохвилі в сильнонелінійних середовищах, стаціонарні 

дисипативні структури, зумовлені розвитком аперіодичної нестійкості 

та розподіленим зворотним зв'язком. Нарешті, у третій частині розгля-

дається турбулентність у гамільтонівських та дисипативних розподіле-

них системах і показується, що в багатьох випадках вона зводиться до 

хаотичної динаміки систем із багатьох ступенями вільності. 

 

2.  577.2.3 

А 94 

                                         

. 

Афанасьєва К. С. Фізичні методи в молекулярній генетиці : 

навч. посіб. / К. С. Афанасьєва ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Викладено теоретичні основи найбільш вживаних фізи-

чних методів, які широко використовуються у молекулярній генетиці 

– спектрофотометрія білків та нуклеїнових кислот, флуоресцентні ме-

тоди дослідження макромолекул, методи центрифугування та електро-

форетичного розділення молекул. Описані сучасні підходи до аналізу стру-

ктури та функцій біополімерів у системах in vivo та in vitro, окреслений 

спектр застосування різних фізичних методів у молекулярно-біологічних 

дослідженнях тощо. 

 

3.  57.017

Б 63 

 

Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посіб. 

для студентів вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-кваліфік. 

рівнем бакалавра з напряму підгот. "Біологія" / М. Е. Дзержин-

ський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк ; упоряд. Н. 

В. Скрипник ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 272 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Подано аналіз основних процесів ембріогенезу й детальний 

опис оригінальних мікрофотографій ембріологічних препаратів та пи-

тання для підсумкового контролю. Практичні заняття з біології індивіду-

ального розвитку доповнюють і конкретизують лекційний матеріал 

курсу. 
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4.  574.4 

Б 63 

 

Біотопи Гірського Криму = Biotopes of the Crimean Mountains 

: [монографія] / Я. П. Дідух, Ю. І. Мала, Н. А. Пашкевич [та ін.] 

; ред. Я. П. Дідух ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод-

ного. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 292 с. : іл. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №1(1) 

Анотація: Монографія є продовженням серії "Біотопи України". У томі 

представлено продовження обгрунтування біотопічної концепції, 

висвітлено еколого-географічні особливості Гірського Криму. Наводиться 

ієрархічна схема класифікації 126 типів біотопів, їх характеристика 

(співідношення з європейськими класифікаціями, характерні та діагно-

стичні види, структура, екологічні умови, поширення, значення та охо-

рона).  

 

5.  512.64

Б 40 
 

Безущак О. О. Завдання до практичних занять з лінійної ал-

гебри : навч. посіб. / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін, Є. А. Ко-

чубінська ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– Київ : Київський ун-т, 2016. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Наведено завдання для практичних занять з лінійної алгебри 

в першому семестрі в обсязі, передбаченому планами механіко-матема-

тичного факультету. Посібник містить завдання для аудиторної роботи 

та задачі для домашніх завдань. Наявність великої кількості задач різної 

складності дозволяє використовувати посібник як збірник задач. 

 

6.  546 

Б 87 

 

Бричка С. Я. Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок 

: монография / С. Я. Бричка. – Киев : Кий, 2016. – 256 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Цель монографии – углубление и развитие представления 

о влиянии на наноразмерный эффект не только физического размера и 

электронной структуры частиц, но и морфологии. Важность развития 

такого научного направления обусловлена и многообразием продукции с 

наноматериалами, выведенной на рынок. Ядром монографии является 

цикл обобщений автора, которые опубликованы в реферированных жур-

налах.  

 

7.  578 

В 52 
 

Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, 

особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика 

: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. М. Андрійчук, 

Г. В. Коротєєва, О. В. Молчанець, А. В. Харіна ; за ред. В. П. 

Поліщука ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– Київ : Київський ун-т, 2014. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Подано сучасну інформацію про вірусні інфекції людини та 

тварин. Детально викладено теоретичні й експериментальні основи па-

тогенезу та епідемології вірусних інфекцій, розглянуто питання противі-

русного імунітету, хіміотерапії та профілактики вірусних інфекцій. 
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8.  57.086

Г 51 

 

Гістологія : практикум : навч. посіб. / М. Е. Дзержинський, Г. 

В. Островська, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна ; упоряд. Н. В. 

Скрипник ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– Київ : Київський ун-т, 2014. – 176 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: До посібника вміщено основні теоретичні відомості щодо гі-

стологічної структури та функції різних груп тканини, наведено деталь-

ний опис оригінальних мікрофотографій гістологічних препаратів, елект-

ронограм та подано питання для самостійного опрацювання та підсум-

кового контролю. При складанні посібника використано описи препара-

тів, розроблених колективом кафедри цитології, гістології та біології ро-

звитку, а також запозичених із посібників інших авторів з урахуванням 

спеціальності. 

 

9.  530.145

Г 69 

Горкавенко В. М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність 

розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посіб. для сту-

дентів фізико-мат. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Горкавенко ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2014. – 262 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Детально розглянуто формалізм діаграмної техніки Фейн-

мана для опису процесів квантової електродинаміки та стандартної мо-

делі. Необхідні теоретичні відомості з теорії поля, наведені в додатках, 

робить посібник самодостатнім. 

 

10.  547 

Г 83 
 

Григоренко О. О. Органічна хімія в реакціях : навч. посіб. / О. 

О. Григоренко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Наведено практичні завдання, що стосуються основних ти-

пів хімічних реакцій в органічній хімії. Розглянуто основні відомості, що 

стосуються нуклеофільного заміщення в аліфатичному ряду, аліфатич-

них амінів та амінування, конденсації карбонільних сполук, окиснення та 

відновлення органічних сполук тощо.  

 

11.  519.16

Г 94 
 

Гуляницький Л. Ф. Прикладні методи комбінаторної оп-

тимізації : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2016. – 143 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В посібнику розглянуто результати сучасних досліджень із 

розробки й упровадження прикладних методів комбінаторної оптиміза-

ції, питання формалізації, класифікації та оцінювання обчислювальної 

складності задач комбінаторної оптимізації, сучасні підходи до розв'язу-

вання зазначених задач. Основну увагу приділено метаевристичним мето-

дам. 
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12.  911.375 

Д 75 

 

Дронова О. Л. Геоурбаністика : навч. посіб. / О. Л. Дронова ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2014. – 420 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Матеріал посібника викладено відповідно до новітніх погля-

дів на геоурбаністику як на інтегральну дисципліну, що поєднує знання ба-

гатьох наук, але базується на географічному аналізі еволюції міських по-

селень. Детально розглянуто проблеми, що існують у міському середо-

вищі, підкреслено важливість переосмислення сучасної загальносвітової 

політекономічної практики, що впливає на розвиток міст і необхідність 

переходу до збалансованого розвитку. 

 

13.  550.3 

Е 50 

 

Електрометрія: посібник із навчальної геофізичної практики : 

навч. посіб. для студентів геол. спец. вищ. навч. закл. / С. А. 

Вижва, М. В. Рева, І. І. Онищук, В. І. Онищук ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2014. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках посібника викладено фізико-геологічні основи 

електрометричних методів досліджень. Розглянуто методи електроро-

звідки на постійному та змінному струмі, надано практичні рекомендації 

їхньої реалізації в процесі навчальної геофізичної практики. 

 

14. 519.21

Є 41 

 

Єжов С. М. Задачі з теорії ймовірностей та математичної стати-

стики: методи розв'язання : навч.-метод. посіб. / С. М. Єжов, Л. 

В. Шмельова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 172 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник містить необхідні теоретичні відомості, формули 

і задачі з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Розглянуто методи розв'язання типових задач і наведено їх розв'язки. 

 

15.  514.12 

З-41 

 

Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посіб. для сту-

дентів мат. ф-тів ун-тів / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; 

за ред. В. В. Кириченка ; уклад.: В. М. Бабич, С. В. Білун, В. М. 

Журавльов [та ін.]. – Вид. 4-е, стер. – Кам'янець-Подільський : 

Аксіома, 2015. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник об'єднує задачі з теми "Векторна алгебра", "Сис-

теми координат", "Геометричні образи першого порядку", "Криві та по-

верхні другого порядку", що традиційно входять до програми річного ку-

рсу аналітичної геометрії. Кожен параграф посібника містить короткі 

теоретичні відомості, необхідні для ефективного розв'язування задач, до 

переважної більшості яких наводяться відповіді та вказівки. 
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16.  517 

К 82 
 

Кривошея С. А. Математичний аналіз: неперервність, похідна, 

інтеграл : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів / С. 

А. Кривошея, Н. В. Майко ; МОН України, Київський нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Опублікований матеріал повинен допомогти студентам у їх 

самостійній роботі над вивченням нормативного курсу "Математичний 

аналіз". Посібник складається із вступу, п'яти розділів (модулів) і до-

датку. Це і теоретичні відомості, методичні поради, і приклади розв'я-

зування задач. 

 

17.  524 

К 88 

 

Кудря Ю. М. Позагалактична астрономія / Ю. М. Кудря, І. Б. 

Вавилова ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, Астрон. 

обсерваторія КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – 

2016 

Кн. 1 : Галактики: основні фізичні властивості. – 344 с. : іл. 

Кількість примірників: 2 – А3(1), ЧЗ №1(1) 

Анотація: У першій книзі навчального посібника з позагалактичної ас-

трономії розглянуто питання визначення морфології та основних фізич-

них і фотометричних властивостей нормальних галактик, а сме: їхні лі-

нійні розміри, кінематику, світність і маси. Подано дані про нашу Галак-

тику, методи встановлення відстаней до галактик, сучасні спостере-

жувані огляди і каталоги галактик. Наведено як новітні спостережувані 

й теоретичні результати, так і усталені класичні   

погляди щодо галактик за даними в оптичному діапазоні електромаг-

нітного спектра. 

   

18.  519.876

К 90 

 

Кулян В. Р. Математичне моделювання та оптимізація фінан-

сово-економічних процесів : навч. посіб. / В. Р. Кулян, В. В. Ру-

тицька, О. О. Юнькова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 111 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Викладено теоретичні та практичні основи побудови й до-

слідження математичних моделей для сучасних задач інвестиційного ме-

неджменту. Розглянуто застосування методів імітаційного моделювання  

самоорганізації моделей для аналітичного й числового моделювання на фон-
довому ринку, у задачах банківського сектора економіки та моделювання 

стратегій фінансово-промислових корпоративних структур.  

 

19.  581.9 

М 18 

 

Мала Ю. І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична 

оцінка (на прикладі Правобережної України) = The boundary 

between forest-steppe and steppe zones: eco-coenotic assessment 

(case study of the Right-Bank Ukraine) : [монографія] / Ю. І. Мала 
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; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ : Нау-

кова думка, 2016. – 167 с. :  іл. кол. – (Проект "Наукова книга" 

(Молоді  вчені)). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(1), ЦА(1) 

Анотація: У монографії викладено наукові основи і алгоритм дослі-

дження геоботанічних меж з використанням сучасних методів і принци-

пів вивчення флористичних, фітоценотичних та екологічних аспектів ро-

слинного покриву. Детально розглянуто розвиток основних теорій, пов'я-

заних з формуванням контакту між рослинними угрупованнями, зокрема 

теорію континуальності-дискретності, теорію екотонів і меж. На ос-

нові фізико-географічних ознак показано формування перехідної смуги 

між зонами.  

 

20.  517.97 

М 74 
 

Моклячук М. П. Збірник задач з варіаційного числення та ме-

тодів оптимізації : навч. посіб. / М. П. Моклячук ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2014. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Викладено методи розв'язування задач варіаційного числення,  

способи розв'язування класичних задач Лагранжа, Больца, ізопериметри-

чних задач. Наведено основні положення теорії оптимального керування, 

в основу якої покладено принцип максимуму Понтрягіна та принцип опти-

мальності Беллмана. Розв'язано задачі Майєра, Лагранжа, Больца. 

Близько 500 задач запропоновано для самостійної роботи. 

 

21.  510.5 

Н 62 

 

Нікітченко М. С. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. С. Нікіт-

ченко, О. С. Шкільняк, С. С. Шкільняк ; МОН України, Київсь-

кий нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 

240 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках посібника викладено основи теорії алгоритмів. 

Вивчаються формальні моделі алгоритмів і обчислювальних функцій, пи-

тання розв'язності. Розглянуто складність обчислень і елементарні фун-

кції, звітності, ефективні оператори на функціях та множинах, абстра-

ктну обчислюваність. Наведено численні приклади, у кінці розділів запро-

поновано запитання для самоконтролю, задачі та вправи для самостій-

ного розв'язання. 

 

22.  538.9 

Н 25 

 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. Т. 

15. Вип. 2 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдю-

мова ; ред. рада: А. Г. Наумовець (голова) [та ін.] ; редкол.: В. Б. 

Молодкін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во Ін-ту металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова, 2017. – 390 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику наведено оригінальні статті за результатами 

робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом "Фундаментальні про-

блеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій". Основну увагу 
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приділено розгляду проблемних питань нанофізики та наноелектроніки, 

будові наноструктурованих матеріалів, з'ясуванню їхніх хімічних, елек-

тричних, термічних, механічних і реологічних властивостей, поверхневих 

явищ і самоорганізації. Представлено результати фабрикації, оброб-

лення, тестування й аналізування нанорозмірних частинок, наномас-

штабних структур і багатофункціональних наноматеріалів технічного 

та біомедичного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. Розгля-

нуто особливості технологій одержання, діагностики та характеризації 

наносистем. 

 

23.  54 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр. : 

Серія Хімія. Вип. № 1 (37) / МОН України, Ужгородський нац. 

ун-т ; редкол.: С. Ю. Чундак (голова), І. Є. Барчій, С. М. Сухарев 

[та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2017. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник наукових праць друкує статті, які містять теорети-

чні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього 

природного середовища, а також методики викладання хімії та екології 

у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових про-

блем у галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ 

«УжНУ». 

 

24.  539.18

О-31 
 

Овечко В. С. Атомна фізика. Фізичний практикум : навч. посіб. 

/ В. С. Овечко, Н. П. Харченко ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2013. – 183 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація:  Практикум знайомить студентів з основними експеримен-

тами та методами дослідження в атомній фізиці. Кожна лабораторна 

робота практикуму містить теоретичні відомості в обсязі, достатнь-

ому для її практичного виконання. Значення необхідних констант, схем 

приладів, таблиці спектральних ліній і діаграми енергетичних рівнів та 

електронних конфігурацій наведено в додатках. 

 

25.  54(075) 

П 12 

 

Павленко В. О. Вступ до хімії : навч. посіб. / В. О. Павленко, 

Ю. М. Давиденко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 320 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1)  

Анотація: Розглянуто базові поняття й закономірності атомно-моле-

кулярного вчення, класифікацію та номенклатуру неорганічних сполук, 

структуру й закономірності Періодичної системи елементів Д. І. Менде-

лєєва, типи хімічних реакцій. До кожного розділу посібника наведено при-

клади розв'язання задач, вправи, тести для самоконтролю й завдання для 

самостійного опрацювання. 

 

26.  552 

П 12 
 

Павлов Г. Г. Петрографія : підруч. для студентів геол. спец. 

вищ. навч. закл. / Г. Г. Павлов ; МОН України, Київський нац. 
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ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 528 с. : іл., 

табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику надається систематичний опис магматичних і 

метаморфічних порід, їхні структурні та текстурні характеристики, а 

також дані про розповсюдженість і формаційну належність. Розглянуто 

питання систематики і номенклатури гірських порід. Подано сучасні на-

укові уявлення на виникнення магматичних розплавів, їхні властивості, за-

кони їхньої кристалізації та утворення метаморфічних порід. Системний 

опис магматичних і метаморфічних порід наводиться відповідно до 

"Петрографічного кодексу України" з урахуванням Міжнародної петро-

графічної класифікації. 

 

27.  519.6 

П 44 

 

Подлевський Б. М. Чисельні методи розв'язування багатопара-

метричних спектральних задач : [монографія] / Б. М. Подлевсь-

кий, В. В. Хлобистов ; НАН України, Ін-т прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Київ : Наукова 

думка, 2017. – 148 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Монографію присвячено лінійним та нелійним за спек-

тральними параметрами двопараметричним та багатопарамет-

ричним задачам на власні значення. Для їхнього розв'язування авто-

ром запропоновано та обгрунтовано два підходи до побудови числе-

них методів та алгоритмів.  

 

28.  519.2 

Р 15 

 

Радченко О. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб. / О. М. Рад-

ченко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-

е вид., випр. та допов. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник призначено для початкового вивчення теорії 

ймовірностей. Він містить детальний розгляд випадкових  подій, випад-

кових величин, граничних теорем та основних випадкових процесів. Може 

служити як посібник, так і довідник з відповідних питань. Наявність 

значної кількості задач дозволяє використовувати посібник як задачник. 

 

29.  54(075) 

С 48 

 

Слободяник М. С. Хімія з основами геохімії : навч. посіб. / М. 

С. Слободяник, О. В. Петренко, Е. С. Яновська ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2015. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автором викладено основні поняття й закони загальної хімії, 

хімічний зв'язок, найважливіші положення хімічної термодинаміки, тео-

рію електролітичної дисоціації й розчинів, окисно-відновні процеси. Про-

слідковано тісний зв'язок між будовою атомів хімічних елементів, їхнім 

положенням у Періодичний системі й хімічними властивостями. Подано 

загальну хімічну характеристику металічних і неметалічних елементів. 

Окремим розділом викладено характеристику найважливіших класів не-

органічних сполук. 
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30.  531/534

(075.8) 

С 48 
 

Слободянюк О. В. Механіка : підручник / О. В. Слободянюк ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2016. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику розглянуто основні поняття та закони меха-

ніки Ньютона, а також основи релятивістської механіки переважно в ас-

пекті її порівняння з механікою Ньютона, висвітлено застосування цих 

законів до уряду класичних задач. Охоплено всі розділи фізичних спеціаль-

ностей університетів, які традиційно містяться  в навчальних програ-

мах. Значну увагу приділено коректному введенню базових понять і фізич-

них величин, описанню й тлумаченню лекційних демонстрацій тощо.  
 

31.  517.9 

С 82 

 

Стоян В. А. Методи математичного моделювання в задачах ди-

наміки товстих пружних плит : монографія / В. А. Стоян ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2016. – 278 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автором викладено основи математичного моделювання 

стану неповно ( за початково-крайовими збуреннями) спостережуваних 

просторово розподілених динамічних систем і розв'язання задач керування 

ними. З використанням останніх у прямій та оберненій постановках ро-

зв'язувано всі практичні можливі задачі тривимірної динаміки поверхнево 

завантажених товстих пружних плит з довільною торцевою геометрією. 

Розв'язання та аналіз розв'язків задач базуються на методах псевдообер-

нення лінійних алгебраїчних, інтегральних і функціональних систем. 

 

32.  519.711 

Ф 50 
 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні техно-

логії : наук. зб. Вип. 24 / НАН України, Центр мат. моделювання 

Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача ; редкол.: Є. Чапля (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : 

Вид-во ІППММ, 2016. – 144 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Вип. 25. – 2017. – 188 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У випусках збірника публікуються статті з механіки, фізико-

математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-

дискретних систем і процесів.  
 

33.  510.5

Ш 66 

 

Шкільняк С. С. Теорія алгоритмів. Приклади й задачі : навч. 

посіб. / С. С. Шкільняк ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Київ : Київський ун-т, 2012. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автор наводить приклади розв'язання типових задач із тео-

рії алгоритмів, питання для самоконтролю, вправи й задачі для самостій-

ного розв'язання. Стисло викладений теоретичний матеріал дає змогу ко-

ристуватися посібником як довідником з основ теорії алгоритмів. 
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1.  004.415 

А 21 

 

Авраменко А. С. Тестування програмного забезпечення : навч. 

посіб. / А. С. Авраменко, В. С. Авраменко, Г. В. Косенюк ; МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, 2017. – 284 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються основні поняття в галузі тесту-

вання програмного забезпечення, критерії вибору тестів, оцінки відтес-

тованості проекту. Значна увага приділяється модульному та  інгтегра-

ційному тестуванню, інтеграційному тестуванню для об'єктно-орієнто-

ваного програмування. Розглядаються питання автоматизації тесту-

вання тощо. 

 

2.  004.415 

А 21 
 

Авраменко В. С. Проектування інформаційних систем : навч. 

посіб. / В. С. Авраменко, А. С. Авраменко ; МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького, 2017. – 434 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику детально описані методи аналізу та проекту-

вання інформаційних систем з використання мови UML. 

 

3.  31.3 

А 76 

 

Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів ге-

нерування, транспортування та споживання теплової енергії : 

[монографія] / В. П. Бабак, В. С. Берегун, З. А. Бурова [та ін.] ; 

за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техніч. теплофізики. – 

Київ : Вид-во Ін-ту технічної теплофізики НАН України, 2016. 

– 298 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуті сучасні методи і засоби моніторингу 

теплоенергетичного обладнання на етапах генерування, транспортування 

та споживання теплової енергії, методи та засоби контролю якості палива, 

нові перетворювачі теплового потоку для систем моніторингу та діагнос-

тики енергетичного обладнання, моделі акустичних діагностичних сигналів 

та методи їх статистичного опрацювання тощо.  

 

4.  38.331 

К 60 

 

Колесник Д. Ю. Радіаційно-хімічна модифікація бетону 

функціональними силіконами : [монографія] / Д. Ю. Колесник. 

– Київ : Інтерсервіс, 2014. – 146 с. : іл. 
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Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В монографії викладені основи модифікації бетону 

кремнійорганічними мономерами з їх твердінням під дією прискорених 

електронів. Основною ідеєю роботи є проведення синтезу захисних 

кремнійорганічних плівок безпосередньо в поровому просторі бетону з мо-

номерів, шляхом радіаційного ініціювання їх твердіння. Ця технологія доз-

воляє відмовитися від багатостадійних процесів синтезу полімерів в ре-

акторах та нанесення їх розчинів на бетон. 

 

5. 681.5  

К 78 

 

Крак Ю. В. Теорія керування для інформатиків : підручник / Ю. 

В. Крак, А. В. Шатирко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Автором розглянуто основні поняття постановки задач теорії 

керування та підходи до їх розв'язання, сформульовано базові теореми. Особ-

ливу увагу приділено методам варіаційного числення, принципу максимуму 

Понтрягіна та динамічного програмування. Досліджено задачі як із непе-

рервним, так і з дискретним часом. Розглянуто алгоритм фільтрації Кал-

мана-Б'юсі, указано на зв'язок між задачами оцінювання та оптимального 

керування.  

 

6.  32.844

К 84 

 

Кругляк Ю. А. Наноэлектроника "Снизу – Вверх"/ Ю. А. Круг-

ляк. – Одесса : ТЭС, 2015. – 536 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: В книге подробно рассмотрена обобщенная модель транс-

порта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, одина-

ково пригодная для 0D, 1D, 2D и 3D резисторов произвольного масштаба, 

характеризуемых любой наперед заданной дисперсией и работающих в 

баллистическом, диффузионном и промежуточных режимах. В первой 

части рассматривается классический транспорт, а во второй – кванто-

вый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной элек-

троники, на основе метода неравновесных функций Грина в матричном 

представлении вплоть до квантовой природы классики.  

 

7.  004.43

П 78 
 

Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. 

для студентів вищ. навч. закл. / А. Ю. Дорошенко, С. Д. По-

горілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко ; за ред. А. В. Анісімова ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2013. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: В посібнику викладено основні відомості про засоби та ме-

тоди програмування мовою Python, яка є універсальною інтерпретова-

ною, об'єктно-орієнтованою мовою програмування високого рівня, що ро-

звивається у відкритих початкових кодах на багатьох платформах і 

надається безкоштовно для загального користування. 

 

8. 004.43

П 78 

Програмування числових методів мовою Python : підруч. для 

студентів вищ. навч. закл. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, 



18 
 

 С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ; за ред. А. В. Анісімова ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2015. – 640 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Викладено основні відомості про засоби та методи програ-

мування мовою Python, яка є універсальною інтерпретованою, об'єктно-

орієнтованою мовою програмування високого рівня, що розвивається у ві-

дкритих початкових кодах на багатьох платформах і надається безкош-

товно для загального користування. 
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1.  94(477) 

А 16 

 

Абразумова О. М. Суспільно-політична активність селянства 

УСРР у роки НЕПу : монографія / О. М. Абразумова, С. В. Кор-

новенко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукове т-

во істориків-аграрників. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького, 2017. – 190 с. 

Кількість примірників: 3 – ЦА(2), ЧЗ №3(1) 

Анотація: У дослідженні проаналізовано соціально-економічні та сус-

пільно-політичні витоки та особливості проявів громадського життя 

українського села. Зроблено висновок про те, що опозиційні настрої насе-

лення коливалися від збройних методів опору владі на початку та напри-

кінці 1920-х років до демократичних спроб співпраці шляхом обговорення 

комплексу соціальних проблем та утворення незалежних громадських се-

лянських організацій. 

 

2.  66.2 

В 58 

 

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем 

внутрішньої політики : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк ; Націо-

нальний ін-т стратегіч. дослідж. – Київ : Вид-во НІСД, 2016. – 

528 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор розглядає науково-методологічні підходи до форму-

вання системи національної безпеки, висвітлює еволюцію загроз національній 

безпеці,  досліджує питання формування української національної іденти-

чності, людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки 

держави та реформування сектору безпеки, аналізує проблеми забезпе-

чення національної безпеки України в умовах російської агресії. 

 

3.  32-

027В 

72 

 

Волянюк О. Я. Суспільна пам'ять і політика: мистецтво мож-

ливого : монографія / О. Я. Волянюк ; Український ін-т нац. 

пам'яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 172 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена комплексному політичному аналізу 

суспільної пам'яті як самостійної цінності політичного життя та значи-

мої умови формування і розвитку демократичної політичної свідомості. 

Проаналізовано теоретичні підходи до вивчення феномену суспільної 

пам'яті та її структури.  
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4.  63.3 

Г 51 
 

Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор української мо-

дерної нації : до 150-річчя з дня народження М. Грушевського / 

І. Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – 840 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі знаного грушевськознавця Ігоря Гирича надруковані 

його найголовніші праці про життя та діяльність великого історика і 

громадсько-політичного діяча – Михайла Грушевського, написані у 1990-х 

– 2010-х роках. Наголос у студіях зроблено на суспільно-політичний ас-

пект діяльності історика, його внеску в ідеологію українського руху кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. 

 

5.  94(477) 

Г 68 

 

Горєлов М. Цивілізаційний крах Переяславського проекту 

(Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) : [мо-

нографія] / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський ; наук. ред. М. 

Михальченко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. 

І. Ф. Кураса. – Київ : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. – 256 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори монографії, котрі сповідують фундаментальний 

джерельний аналіз, покладений на аналітико-синтезуючий досвід попере-

дніх напрацювань, зосередили увагу не тільки на дослідженні витоків Пе-

реяславської ради та її змісту, але й на аналізі існуючих теорій і концепцій 

її наслідків.  

 

6.  94 

Г 95 
 

Гуржій О. І. Спогади про батька та навколо нього / О. І. Гуржій 

; наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – 

Київ : Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2016. – 322 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі йдеться про життя та діяльність І. О. Гуржія – од-

ного з провідних українських радянських істориків, час становлення якого 

припав на сталінську диктатуру, хрущовську "відлигу", початок брежнєв-

ського "застою". Показано його тернистий шлях від черкаської сільської 

глибинки, через вчителювання з 17 років, жахи голодомору, трагізм і ге-

роїку Другої світової війни – до висот вітчизняної науки.  

 

7.  323.1 

Е 88 
 

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у 

сучасній Україні : [монографія] / НАН України, Ін-т політ. і ет-

нонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: О. Рафальський (го-

лова), В. Войналович, Л. Нагорна. – Київ : Вид-во ІПіЕНД ім. І. 

Ф. Кураса, 2017. – 512 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У тексті книги викладено результати дослідження етно-

політичних аспектів динаміки сутнісних змін соціокультурних трансфор-

мацій у сучасній Україні у контексті причин і чинників суспільної кризи. 

Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації напрямів 
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та механізмів етнополітики в Україні, національної та суспільної кон-

солідації українського соціуму.  

 

8.  316.776

Ж 35 

Жарков Я. М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній 

сфері : навч. посіб. / Я. М. Жарков ; МОН України, Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 391 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В посібнику розглянуто основні науково-теоретичні проблеми ін-

формаційно-психологічного протиборства у воєнній сфері, а також пи-

тання теорії і практики інформаційно-психологічного впливу – основного 

способу ведення інформаційцно-психологічної боротьби. 

 

9.  63.221 

З-14 

 

Загреба М. М. Монети України, 1992–2015 : каталог / М. М. 

Загреба. – Вид. 11-е перероб. та допов. – Київ : Логос, 2016. – 

288 с. : іл. кол. – (Бібліотека журналу "Нумізматика і фалери-

стика"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Каталог містить зображення, технічні параметри та ринкові 

ціни на монети України 1992–2015 рр. карбування у трьох станах збере-

ження. До каталогу включено сувенірну продукцію Монетного двору НБУ: 

пластини (плати), жетони, медалі. Різновиди обігових монет штемпель-

ного характеру  зведено у таблиці. 
 

10.  930.2 

З-43 
 

Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підручник / 

Л. Л. Звонська ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 311 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі описується історія грецької рукописної справи від до-

алфавітної доби до книжного письма. Автором представлені типи грець-

кого письма й оформлення тексту в різні історичні періоди (крито-мікен-

ський, архаїчний, класичний, елліністичний, візантійський) та на різних 

видах писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені таблички, 

папірус, пергамент, папір.  

 

11. 94(477) 

І-24 

 

Іващенко В. А. Податкова політика національних урядів в 

українському селі періоду революції (1917–1920 рр.) : моно-

графія / В. А. Іващенко, С. В. Корновенко ; МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Чер-

каси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 160 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: Дослідження присвячене податковій політиці національних урядів 

в українському селі у період 1917–1920 рр. Вивчено нормативно-правове забезпе-

чення, оподаткування селянства. Проаналізовано основні фіскальні заходи рес-

публіканських урядів УНР, Гетьманату та Австро-німецького командування, 

також з'ясовано ставлення селянства до фіскальних заходів влади. 

 



22 
 

12.  63.3 

І-67 

 

Іноземці про українських політв'язнів : спогади / Музей-архів 

і документаційний центр українського самвидаву при видав-

ництві "Смолоскип" ; голов. ред. О. Зінкевич ; упоряд. О. Голуб. 

– Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропонуємо увазі читачів унікальну добірку спогадів 25 іноземців 

(росіян, євреїв, вірмен, естонців, австрійця, литовця, італійця та інших) про 

українських політв'язнів, разом з якими протягом 1950–1980-х рр. вони відбу-

вали покарання на теренах колишнього Радянського Союзу (в Омських, Мор-

довських і Пермських концтаборах, у Владимирській тюрмі, на Печорі, в 

ГУЛазі та ще багатьох сумнозвісних місцях).  

 

13. 63.3 

І-90 

Історія Криму в запитаннях та відповідях / О. Галенко, О. Ба-

жан, О. Бачинська [та ін.] ; відп. ред. В. Смолій ; упоряд. Г. Бо-

ряк ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 

2015. – 528 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Популярне за жанром і формою, видання водночас має нау-

ковий характер. До нього вміщено понад 120 статей – виважених і 

здебільшого узагальнених, що базуються на новітніх наукових підходах і 

широкій джерельній базі. Крім деяких загальновідомих фактів, традицій-

них оцінок та інтерпретацій, наводяться й цілком новаторські спостере-

ження, оригінальні авторські думки, погляди й підходи, а також - поде-

коли несподівані висновки і прогнози... 

 

14.  63.3 

К 17 
 

Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір : 

монографія / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; 

НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – 

Київ : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 496 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках монографії з’ясовується сутність цивілізацій-

ного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в ук-

раїнській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цивіліза-

ційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування 

взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методо-

логічне підґрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її ви-

токів, зародження і найважливіших етапів розвитку.  

 

15.  94(477)

К 29 
 

Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / за заг. ред. Л. 

Івшиної ; упоряд. М. Семенченко ; відп. ред. А. Мотозюк. – Київ 

: Українська прес-група, 2016. – 296 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Ця книга – про тих, хто пішов боронити нашу землю та збе-

регти єдність країни. Про тих, хто робив героїчні вчинки, просто добре 

виконуючи свою роботу і залишаючись вірним присязі. Вона – про силу, 

волю, мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто вижив, пройшов, 

пережив… 
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16.  930.2 

К 56 

 

Ковальська Л. А. Джерелознавчий дискурс історії радянського 

руху опору (1941–1945 рр.) : [монографія] / Л. А. Ковальська ; 

наук. ред. П. В. Добров ; МОН України, Донецький нац. ун-т. – 

Донецьк ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 462 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено джерелознавчому аспекту парти-

занського та підпільного руху на території України в 1941–1945 роках. 

Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії парти-

занського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспек-

тивних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища 

років війни в динаміці.  

 

17.  63.3(0)

64 

К 78 

 

Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. 

наук. пр. / Ін-т всесвітньої історії НАН України ; редкол.: А. Г. 

Бульвінський (заг. ред.), П. М. Рудяков (відп. ред.), В. О. Стель-

мах. – Київ : Вид-во Ін-ту всесвітньої історії НАН України, 

2016. – 306 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику наукових праць автори досліджують модернізацію 

пострадянських країн у контексті глобальних та регіональних інтеграційних 

процесів; основні тенденції та сучасний стан модернізації соціуму у постра-

дянських країнах; вплив історичних, культурних, цивілізаційних чинників на 

перебіг модернізаційних процесів; зарубіжний досвід модернізації та мож-

ливості його використання у пострадянських країнах. 

 

18.  327 

К 84 
 

Крушинський В. Ю. Зовнішня політика Великої Британії 

(1997–2007) : монографія / В. Ю. Крушинський ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2015. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Матеріал присвячено пріоритетним напрямам зовнішньої по-

літики Великої Британії в період уряду лейбористів на чолі з Е. Блером (1997–

2007). Проаналізовано відносини Великої Британії зі Сполученими Шта-

тами, досліджено особливості формування і реалізації політики щодо євро-

пейської інтеграції. Розглянуто участь Великої Британії в урегулюванні кон-

фліктів на Близькому Сході, у колишній Югославії, Африці. 

 

19.  94(100) 

К 84 

 

Крушинський В. Ю. Ялтинсько-потсдамська система 

міжнародних відносин: факти, події, коментарі : навч. посіб. / В. 

Ю. Крушинський, В. А. Манжола ; МОН України, Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., випр. – Київ : Київський 

ун-т, 2015. – 196 с. : іл., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: В оригінальній формі викладено основні міжнародні події, 

конфлікти, доктрини, угоди післявоєнного періоду (1945–1991). Побудова-

ний за хронологічним принципом, навчальний посібник дає можливість 

прослідкувати розвиток тієї чи іншої події, її наслідки. 
 

20.  94 

Л 59 

 

Лінія фронту Канів. Хроніка подій. Як служать в АТО наші 

земляки: на основі публікацій канівської газети "Дніпрова 

Зірка". Ч. 1 / збір, упоряд. тексту М. Гламаздіна ; проект Є. Брус-

линовського. – Канів : Канівська Прес-Група, 2016. – 88 с. : 

фото. – (Воєнна бібліотека газети "Дніпрова Зірка"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга містить розповіді про бійців, про їх службу в зоні АТО, 

побут, сподівання й надії, про які вони розповідали кореспондентам "Дніп-

рової Зірки" у телефонних розмовах або особисто, завітавши до редакції 

під час короткочасних відпусток із фронту. 

 

21.  94(477) 

Л 61 
 

Липинський В. К. Повне зібрання творів, архів, студії : [у 25 

т.] / В. К. Липинський ; голов. ред. Я. Пеленський ; Східноєвро-

пейський дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського. – Київ : Укр. письменник : Простір, 2015 

Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908–1917) / ред.: І. Гирич, О. 

Проценко. – 2015. – 782 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3(1), ЦА(2) 

Анотація: До першого тому творів В'ячеслава Липинського увійшли 

статті, надруковані в часописах "Przegląd Krajowy" (1909), "Рада" (1908–

1912), "Літературно-науковий вісник" (1908–1912), "Украинская жизнь" 

(1912), окремі твори: "Шляхта на Україні" (1909) та ін. 

  

22.  63.3 

Л 84 
 

Лукінюк М. В. Руйнуймо міфи! : полемічні нотатки до україн-

сько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора 

в Інтернеті / М. В. Лукінюк. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Київ : 

Укр. пріоритет, 2016. – 576 с. – (Історичні студії). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це вже третя борозна автора на ниві міфологізації історії 

України, Криму та Росії, рясно засіяній антиісторичними вигадками, що 

створюють видимість істинності, а насправді майстерно фальсифіку-

ють дійсність. У своїй новій праці автор, віддавши належне задавненим 

стереотипам, значну увагу приділив новотворам сучасних міфотворців, 

що продукуються буквально в нас на очах. 

 

23.  327.7 

М 58 

 

Міжнародні організації : підручник / В. В. Копійка, Ю. С. Ско-

роход, В. М. Матвієнко [та ін.] ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : 

Київський ун-т, 2015. – 784 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 
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Анотація: У підручнику розкрито основні поняття, терміни та кате-

горії, що становлять суть теорії міжнародних організацій, розглянуто їх 

принципи та механізми функціонування. Подано інформацію про історію 

створення, структуру й основні напрями діяльності міжнародних органі-

зацій системи ООН, провідних міжнародних міжурядових багатоцільових 

і функціональних регіональних організацій, а також регіональних органі-

зацій союзного типу. 

 

24.  60.75-5 

М 58 
 

Міжнародна термінологія у сфері міграції : укр.-англ. тлумач. 

слов. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 100 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Словник охоплює основні області міграційних процесів: кла-

сифікацію, питання громадянства та возз’єднання сім’ї, питання приту-

лку та процедур повернення, безпеки документів (у тому числі питання 

біометрії та захист персональних даних), права мігрантів, управління ко-

рдонами, візи та консульські питання, інструменти та організацію в га-

лузі міжнародного співробітництва з міграції тощо.  
 

25.  66.3 

М 13 

 

Мадрига Т. Б. Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ 

століття (на прикладі західних областей України) : монографія / 

Т. Б. Мадрига ; наук. ред. В. В. Марчук. – Івано-Франківськ : 

Нова зоря, 2015. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія є однією з спроб комплексного дослідження регі-

ональних особливостей виборчих кампаній початку XXI століття. У ро-

боті систематизовано основні теоретико-методологічні підходи до ви-

вчення виборчої кампанії, які склалися у вітчизняній та зарубіжній полі-

тичній науці, побудовано цілісний науковий концепт такого політичного 

явища як "регіональна виборча кампанія", виходячи з вимог та обставин, 

що зумовлені локальними особливостями політичних трансформацій в за-

хідних областях України.  

 

26.  323.1 

М 14 
 

Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі / О. М. 

Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. 

Ф. Кураса. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во ІПіЕНД ім. 

І. Ф. Кураса, 2017. – 448 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі на основі аналізу різноманітних фактів з історії між-

народних відносин, у яких політичним чинником їхньої еволюції виступала 

етнічність, пропонується теоретико-концептуальне наближення до на-

укового підходу, який полягає у застосуванні положень загальної теорії 

систем до суспільних явищ. 

 

27.  94(477)

М 14 
 

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах : [спогади] 

/ Український ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. При-

валко. – Київ : К.І.С., 2016. – 304 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: У збірнику подані фрагменти спогадів очевидців протестних 

акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 

2014 року і названі Революцією Гідності. Інтерв'ю зібрані Українським ін-

ститутом національної пам'яті у рамках проекту "Майдан: усна істо-

рія". До видання увійшли спогади митців, що представляють різні жанри, 

види та напрямки мистецтва. У спогадах творчих людей відображено 

їхній суб'єктивний досвід пережитого та узагальнені міркування про роль 

мистецтва у протестних акціях Революції Гідності. 

 

28.  94 

М 48 

Мельниченко В. М. Черкащина в добу української революції, 

1917–1921 рр. : навч. посіб. / В. М. Мельниченко ; ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців 

України. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 200 с. : іл. 

Кількість примірників: 21 – ЧЗ №3(2), ЦА(19) 

Анотація: У навчальному посібнику на основі проблемно-хронологічного 

методу висвітлюються події Української революції 1917–1921 років, які 

відбувалися на Черкащині в контексті історії України цього періоду, ви-

світлюється участь черкащан у боротьбі за незалежність і соборність 

України. Зміст посібника доповнюють вміщені в ньому документи, хроно-

логічна таблиця подій, перелік історичних місць доби революції, ілюстра-

тивний матеріал. 

 

29.  316.42

Н 31 

 

Населення України: демографічні складові людського ро-

звитку : [монографія] / НАН України, Ін-т демографії та соц. до-

слідж. ім. М. В. Птухи ; за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Сочін-

ський, 2015. – 180 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Мета роботи – всебічно розглянути демографічні складові та-

кого багатогранного поняття як людський розвиток. Найбільш докладно 

розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смерт-

ність, шлюбно-сімейні відносини, міграція. 
 

30.  94 

О-23 
 

Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців : 

кол. монографія / К. Івангородський, В. Масненко, Ю. Михай-

люк [та ін.] ; наук. ред. В. Масненко ; ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 

с. : іл. – (Історіографічні студії). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі з позицій компаративної історіографії розглянуті 

особливості відображення спільного минулого в українській і білору-

ській історичній науці та колективній пам'яті.  Звернута увага на кон-

цептуальні аспекти формування білоруської та української історіо-

графії у модерний час та рецепцію провідних дослідників (М. Грушев-

ського та М. Довнар-Запольського). 

 

31.  94 

О-35 

Овчаренко О. І. Історія міжнародних відносин (1918 р. – поча-

ток ХХІ ст.) : навч.-метод. посіб. для студентів ННІ історії та 
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 філософії (напрям підгот. "Історія") / О. І. Овчаренко ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького. – Черкаси : АММО, 2014. – 333 с. 

Кількість примірників 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: Посібник включає програму курсу "Історія міжнародних 

відносин (1918 р. – початок XXI ст.)", питання для обговорення тем 

семінарських занять, значний список джерел і наукової літератури, 

контрольні завдання, запитання підсумкового контролю студентів. 

Обрані проблеми і блок питань побудовані на основі тематики 

семінарських занять, самостійної і індивідуальної роботи студентів.   

 

32.  63.3 

П 33 
 

Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадсь-

кого: персональний вимір / Р. Я. Пиріг ; НАН України, Ін-т 

історії України. – Київ : Вид-во Ін-ту історії України НАН 

України, 2016. – 518 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі функціонування Ради Міністрів Української Держави 

1918 р. висвітлюється через персональну участь кожного з членів уряду в 

законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в ос-

новних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські, особистісні 

якості міністрів, вплив їх політичних поглядів на державне будівництво, 

відносини з гетьманом, німецькими військовими та дипломатами. Про-

стежено епілог долі кожного з урядовців. 
 

33.  66.3 

П 50 

 

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із 

зарубіжними країнами : [монографія] / Ф. М. Рудич, Р. В. Бала-

бан, С. Г. Брехаря [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Рудича ; НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : 

Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. – 488 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджується взаємовідносини влади та опо-

зиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних дже-

рел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній 

Україні, визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом про-

цесів, які відбуваються в Україні, у монографії розглядаються взаємовід-

носини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД і 

Балтії, Східної і Західної Європи.  

 

34. 321-044 

 Р 31 

 

Реалізація антикризової державної політики стрижневими 

країнами світу в умовах ризиків : монографія / В. І. Шарий, О. 

В. Черевко, В. М. Мойсієнко [та ін.] ; Черкаський нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 300 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(1), ЦА(4) 

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи 

щодо обгрунтування сутності криз і ризиків у соціально-економічних сис-

темах. Вивчено стратегію й тактику реалізації антикризової державної 

політики країнами Заходу, динаміку розгортання криз за різних режимів 
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грошово-кредитної політики. Досліджено державну політику провідних 

країн із мінімізації ризиків в умовах глобалізації. Вивчено нормативно-пра-

вове забезпечення державного регулювання банкрутства та особисті 

здійснення антикризової державної політики в країнах ЄС і Північної Аме-

рики. Систематизовано енергетичні ризики та обгрунтовано їх вплив на 

генополітичні та геоекономічні трансформації. 

 

35.  66.4 

Р 75 

 

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні за-

грози та виклики сьогодення : матеріали наук.-практ. конф. 

(Київ, 2016 р.) / наук. ред., упоряд. П. Гай-Нижник. – Київ : МП 

Леся, 2016. – 348 с. : фото. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

 Анотація: Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки 

та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Росій-

ській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного терори-

зму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. 

внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи 

зміцнення системи національної безпеки України. 

 

36.  316.42 

С 12 
 

Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне вклю-

чення в оцінці суспільного розвитку : монографія / Ю. Б. Са-

вельєв ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Київ : Київський ун-т, 2017. – 448 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії проаналізовано соціокультурні виміри мо-

дернізації українського суспільства в загальноєвропейському контексті. 

Розроблено теоретичну модель соціального включення як виміру суспіль-

ного розвитку і соціальної якості. Автор має на меті вдосконалити тео-

рію модернізації, методологію та методи досліджень соціальних змін. 

 

37.  63.1 

С 24 

 

Світленко С. І. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в 

українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. 

І. Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 312 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як вче-

ного і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке 

представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуаль-

них, групових та колективних зв'язків, контактів, комунікацій, структур, 

інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії.  

 

38.  94 

С 60 
 

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії 

України, 1917–1920 рр. : [монографія] / В. Ф. Солдатенко ; НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : 

Наукова думка, 2017. – 748 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Запропонована до уваги читача праця є однією з перших 

спроб відтворення дуже непростої цілісної партійної історії революцій-

ної доби, автором пропонується конструктивний шлях реалістичної ре-

конструкції тогочасних суспільних процесів, що, у свою чергу, дає змогу 

осягнути сутність і логіку складних, суперечливих подій революційної доби 

та дати об’єктивну оцінку їх наслідків. 

 

39.  63.442

С 79 

Степанов М. В. Скифский хтонический миф и его отражение в 

погребальном обряде : [монография] / М. В. Степанов. – Киев : 

Філюк О. В., 2015. – 178 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Монография посвящена реконструкции скифского хтони-

ческого мифа, в соответствии с которым, определялись отношения 

между мифологическими персонажами мира мертвых и умершими ски-

фами. Особое внимание уделяется семантике курганоподобных храмов 

хтонического культа. Высказывается предложение, что взрывное рас-

пространение хтонической символики в курганах IV в. до н. э. было одним 

из последствий религиозной реформы проведенной Скифским государ-

ством в третьей четверти V в. до н. э. 

 

40.  63.1 

Т 38 

 

Тельвак В. В. Львівська історична школа Михайла Грушевсь-

кого : [монографія] / В. В. Тельвак, В. П. Педич ; Українське іст. 

т-во. – Львів : Світ, 2016. – 424 с. – (Грушевськіяна ; т. 9). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розглянуто проблему становлення та 

функціонування львівської історичної школи Михайла Грушевського. 

Відтворено її історіографічні образи, проаналізовано евристичний потен-

ціал залучених джерел. Реконструйовано структуру та персональний 

склад школи, показано особливості комунікативних практик, з’ясовано 

питання лідерства та психологічного клімату, проблему рецепції моло-

дими істориками творчості вчителя.  
 

41.  94 

Т 41 
 

Тимошик М. С. "Українець я є, і ніщо українське не сміє бути 

мені чужим": націоналістична ідея в житті й діяльності Євгена 

Онацького / М. С. Тимошик. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 

2015. – 60 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вперше в Україну повертається постать відомого досі більше 

на Заході Євгена Онацького – талановитого журналіста, редактора, ви-

давця, дипломата, одного з провідних діячів Організації Українських Наці-

оналістів у період її становлення, соратника, і побратима засновника 

ОУН Євгена Коновальця. Рідкісний фактаж, драматичні колізії життя й 

діяльності героя, сюжетний розвиток подій, викладені у властивій авто-

рові захопливій манері розповіді, не залишить байдужим будь-якого чи-

тача цієї книги. 

 

42.  94 

Т 59 

Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого Луганська / В. 

Торба ; за заг. ред. Л. Івшиної ; відп. ред. А. Мотозюк. – Вид. 2-
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 е, перероб. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 384 с. : фото. 

– (Бібліотека газети "День"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей 

у «Дні», які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи без 

світла, інколи без надії на звільнення, інколи без можливості повідомити 

про себе з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на пастку. Та 

він був переконаний, що читачі в Києві чи Одесі, Харкові чи Львові мають 

зсередини бачити, як Зло розпинає схід нашої країни...  

 

43.  94 

Т 65 

 

Трачук О. В. Чорна металургія в соціально-економічному 

житті східних слов'ян на території України (друга половини V-

X ст.) : [монографія] / О. В. Трачук ; МОН України, Переяслав-

Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-

Хмельницький ; Київ : Філюк О. : Центр учбової літератури, 

2017. – 308 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена дослідженню організації племінного  

виробництва заліза у східних слов’ян другої половини V–Х ст. Проаналізо-

вана наявність "гнізд" поселень у антів, склавінів, хорватів, древлян, воли-

нян, сіверян, тиверців, полян, уличів; їх забезпечення залізом, наявність си-

ровини – руди, деревного вугілля, флюсів, розглянуто технологічний про-

цес утворення криці, розроблено інтегровані схематичні карти 

пам’яток чорної металургії східнослов’янських племен. 
 

44.  63.3 

У 45 
 

Українська держава (квітень – грудень 1918 року) : доку-

менти і матеріали : у 2 т. / НАН України, Ін-т історії України, 

Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; ред. рада: 

В. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – (Джерела 

до вивчення історії Української революції). 

Т. 1 / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Р. Пиріг 

(кер.) [та ін.]. – 2015. – XVIII+790 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику подано великий комплекс документів вищих ор-

ганів влади Української Держави – Гетьмана Павла Скоропадського, 

уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного 

державотворення на засадих консервантивно-ліберальної ідеології, його 

детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської 
імперської спадщини. У першому томі публікуються журнали засідань 

Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів за травень – грудень 1918 року. 

Т. 2 / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Р. Пиріг 

(кер.) [та ін.]. – 2015. – XX+412 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У другому томі публікуються Гетьманські грамоти, закони, 

постанови, накази, інші документи урядових структур. 
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45.  94(477) 

У 75 
 

Усна історія російсько-української війни (2014–2016 роки) : 

[спогади]. Вип. 2. 55-а окрема артилерійська бригада / Україн-

ський ін-т нац. пам'яті, Запорізький нац. ун-т, Іст. ф-т, За-

порізька облдержадміністрація [та ін.] ; редкол.: Г. Васильчук 

[та ін.]. – Київ : К.І.С., 2016. – 464 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику наведено результати опитування учасників війни 

на Сході України 2014–2016 рр. дослідниками історичного факультету 

Запорізького національного університету. До другого випуску серій 

увійшли спогади бійців 55-ї окремої бригади Збройних Сил України – 

найбільшого з'єднання, що базується у місті Запоріжжя. Розкривається 

специфіка участі у війні артилерійських підрозділів. Інтерв'ю доповнені 

фотографіями із зони бойових дій. 

 

 

46.  63.3 

Ф 33 

 

Федоренко Я. А. Українське село на рубежі тисячоліть (1990–

2014 рр.) : монографія / Я. А. Федоренко. – Черкаси : Третяков 

О. М., 2015. – 318 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3(1), ЦА(2) 

Анотація: У монографії автор аналізує суспільно-політичні та соціально-

економічні перетворення в українському селі у 1990–2014 роках. Зокрема, до-

сліджено процес реформування системи агровиробництва та показано по-

милки і прорахунки, зроблені під час його реалізації. Охарактеризовано ро-

звиток нових організаційних форм підприємства. Приділено увагу питан-

ням, пов'язаним із співвідношенням: прибутковість виробництва – еко-

логічна безпека в сільському господарстві.  

 

47.  94 

Х 76 

 

Хомчук О. О. Аляска після Росії / О. О. Хомчук, Т. О. Хомчук. 

– Чикаго ; Київ : КВІЦ, 2016. – 896 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі, розрахованій на істориків-фахівців та широке коло 

читачів, подано детальну реконструкцію історичних подій, побуту і 

стану населення на Алясці в перші кілька років після її продажу Сполуче-

ним Штатам, в загальноісторичному контексті розвитку православної 

церкви в Америці до і після 1867 року. 

 

48.  63.3 

Х 91 
 

Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ – початку ХІХ ст. / Кор-

сунь-Шевченківський державний історико-культурний за-

повідник ; упоряд. С. Ю. Степенькін. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2015. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні подано матеріали з історії Корсунщини від ХІ ст. 

до початку ХІХ ст. У ньому вміщено документи часів Русі, Великого 

князівства Литовського, Речі Посполитої, української козацької держави, 

початку панування Російської імперії. Хрестоматія складається з істо-

ричних джерел та уривків з наукової літератури. Документи наведені в 

хронологічній послідовності. 
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49.  63.3 

Ч-82 

 

Чувпило О. О. Ідейно-політична боротьба в індійському націо-

нальному конгресі (20–30-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / О. О. 

Чувпило ; МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, Всеукр. асоц. індологів. – Харків : Смугаста типографія, 

2015. – 322 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії вперше всебічно досліджена ідейно-політична 

боротьба в Індійському національному конгресі з актуальних питань 

визвольного руху, висвітлюється процес формування найголовніших угру-

повань конгресистів, аналізується їхня програма й тактика, докладно 

описується робота сесій Конгресу та його керівних органів, а також 

діяльність конгресистів щодо організації масових ненасильницьких ан-

тибританських кампаній.  

 

50.  351 

Ш 25 

 

Шарий В. І. Теорії, технології та особливості реалізації адміністра-

тивних реформ у стрижневих країнах світу : монографія / В. І. Ша-

рий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 316 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(1), ЦА(4) 

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи 

щодо реалізації адміністративних реформ у провідних країнах світу, вив-

чено специфіку їх здійснення, виокремлено особливості реформування в 

стрежневих країнах світового співтовариства, досліджено прикладні ас-

пекти функціонування нових моделей публічного управління, що виника-

ють у постмодернізаційний період. 

 

51.  94(100) 

Щ 92 
 

Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка 

для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / Український 

ін-т нац. пам'яті ; ред. Дж. Певез ; наук. ред. В. Яременко ; пер. 

з англ. М. Марченко. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цій унікальній збірці ви знайдете різноманітні розповідні 

стилі, зокрема й свідчення від першої особи. Ви побачите різноманіття 

мов, культур і культурних традицій. Короткі передмови до кожної країни 

мають допомогти учням зрозуміти розповіді в історичному контексті. 

Інформаційні вставки в тексті пояснюють деякі факти і теми загального 

інтересу. 

 

52.  94(477) 

Я 45 
 

Якимович Б. З. Українська військова та воєнна історія : [зб. 

наук. пр.]. Ч. 1. Події, постаті, символи / Б. З. Якимович ; ред-

кол.: П. Ткачук (авт. ідеї, голов. упоряд. і наук. ред.) [та ін.]. – 

Львів : НАСВ, 2015. – 231 с. 

Ч. 2 : Нехай вічна буде слава... – 216 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Збірник адресований українським воїнам, учасникам вітчиз-

няної війни, що розпочалася 2014 року, у великий ювілей українського Про-

рока Тараса Шевченка. Патріот, захисник Батьківщини має знати рідну 

непросту історію... 
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1.  65.050.1 

Б 75 
 

Боделан В. Р. Державне управління громадсько-державним 

партнерством: теоретико-методологічний аспект : монографія / 

В. Р. Боделан. – Одеса : Астропринт, 2015. – 268 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках монографії мова йде про державне управління 

новими взаємовідносинами держави і суспільства, які грунтуються на ро-

звитку нової галузі економіки – громадського господарства. Автором про-

понується нова модель державного управління громадсько-державним 

партнерством, побудована з врахуванням досвіду більш ніж 35 держав 

світу. 

 

2.  339.7 

Б 82 

 

Боринець С. Я. Теорія та практика світових фінансів : підруч-

ник / С. Я. Боринець ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику автор розглядає сутність світових фінансів, 

розвиток і сучасний стан світової фінансової системи, діяльність сві-

тових ринків золота, валюти, цінних паперів, сучасні міжнародні кре-

дитні відносини, систему міжнародного оподаткування, економічні 

передумови та наслідки інтеграції України в систему світових фінан-

сів.  

 

3.  33.021 

Г 14 

 

Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні, 1991–2017 = 

UnForgotten reforms in Ukraine, 1991–2017 / П. І. Гайдуцький. – 

Київ : ДКС-центр, 2017. – 852 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення 

економічних реформ в Україні за роки незалежності 

 

4. 911.3 

Г 35 

 

Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : 

навч. посіб. / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева, І. О. Мостова, В. 

С. Сайчук ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– Київ : Київський ун-т, 2014. – 191 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Викладено сутність термінологічного апарату географії 

праці, відтворення трудових ресурсів, регулювання зайнятості населення. 

Розглянуто концепти ринку праці та регіонального ринку праці. Розкрито 

сучасні риси Світового ринку праці, охарактеризовано національний та 

регіональні ринки праці України. Наведено методику суспільно-географіч-

ного дослідження і прогнозування регіональних ринків праці. 
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5. 339.92 

Є 24 

 

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека : 

[навч. посіб.] / В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко, Л. 

Я. Самойленко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чаба-

ненко Ю. А., 2017. – 278 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(2), ЦА(3) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено процеси європейської та 

міжнародної інтеграції, особливості здійснення міжнародного публічного 

управління, специфіку міжнародного публічного управління в сфері без-

пеки, моделі державної (публічної, цивільної) служби в провідних країнах 

Західної Європи, а також США, системи публічної влади та управління 

Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та Велико-

британії. 

 

6. 65.052

Є 91 

 

Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: гло-

бальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : 

[монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Ака-

демія фінансового управління. – Київ : Вид-во Акад. фінанс. 

упр., 2015. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографія є результатом багаторічних досліджень пи-

тань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

сучасних умовах господарювання в Україні й у країнах із розвинутою рин-

ковою економікою. Наведено пропозиції щодо інституціонального забез-

печення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення націо-

нальної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних 

стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стан-

дартів бухгалтерського обліку тощо…  

 

7.  338.488 

І-37 

 

Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і пе-

ревезень туристів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / 

В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. – Харків : Бурун Книга, 2011. 

– 112 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(2) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто роль і значення транс-

порту в організації перевезень туристів, представлено його взаємодію з 

туристичним сектором національної економіки. Послідовно розкрито 

техніко-економічні особливості, матеріальну базу і організацію переве-
зень туристів основними видами транспорту – авіаційним, залізничним, 

водним та автомобільним.  

 

8.  339.92 

Е 45 

 

Економічна асоціація України з Європейським Союзом : мо-

нографія / О. І. Шнирков, В. І. Муравйов, Р. О. Заблоцька [та ін.] 

; за ред.: О. І. Шниркова, В. І. Муравйова ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 

416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 
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Анотація: У монографії розглянуто економічні механізми асоціації Ук-

раїни з ЄС, інструменти лібералізації взаємної торгівлі, основні напрями 

регулярної конвергенції із правилами Європейського Союзу. Проаналізо-

вано економічні ефекти поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі. 

 

9.  330.368 

Е 60 

 

Емерджентні методи для емерджентної економіки : моно-

графія / МОН України, Одеський нац. екон. ун-т, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.] ; за заг. ред.: В. М. Соловйова, Л. О. 

Кібальник. – Одеса ; Черкаси : Вовчок О. Ю., 2017. – 324 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Ця монографія є колективною науковою працею вітчизня-

них та зарубіжних авторів у контексті висвітлення найактуальніших 

проблем розвитку емерджентної економіки, розробки найсучасніших 

методів її аналізу та прогнозування, а також забезпечення інновацій-

них факторів економічного зростання на мікро- та макрорівні. 

 

10.  65.291 

Ж 35 

 

Жарська І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, те-

сти, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська ; МОН 

України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та за-

вдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес прове-

дення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків 

споживчих та промислових товарів. Приділено увагу показникам  оцінки 

ефективності маркетингової діяльності. 

 

11.  336.11 

З-17 

 

Зайчикова В. В. Теоретико-методологічні засади та супереч-

ності реалізації фінансової політики регіонального розвитку : 

монографія / В. В. Зайчикова ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 424 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Автор здійснив комплексне дослідження теоретичних, мето-

дологічних і практичних засад формування та реалізації фінансової полі-

тики у сфері регіонального розвитку. Пропонує до розгляду інституційне 

та нормативне правове забезпечення фінансової політики держави та ор-

ганів місцевого самоврядування. Визначає фінансові інструменти та 

складові фінансової політики у мультирівневих суспільних фінансах, 

тощо. 

 

12.  334.7 

З-28 

 

Занора В. О. Управління підприємствами: планування техно-

логічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття 

управлінських рішень : монографія / В. О. Занора, С. В. Войтко 

; МОН України, Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний ін-

ститут ім. І. Сікорського". – Київ : Вид-во КПІ ім. І. Сікорського, 

2017. – 224 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 
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Анотація: В монографії пропонуються до розгляду теоретико-методи-

чні основи управління підприємствами, зокрема:  планування технологіч-

них витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських 

рішень. Досліджено виробничо-комерційну діяльність машинобудування 

підприємств та оцінено ризики у цій діяльності промислових підприємств. 

Розроблено економіко-математичний інструментарій прийняття управ-

лінських рішень щодо управління витратами з урахуванням ризику.  

 

13.  65.290 

К 28 

 

Касярум Я. О. Безпека інформації в економічній діяльності : 

навч. посіб. / Я. О. Касярум. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 86 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для професійної підго-

товки майбутніх економістів до роботи в корпоративних інформаційних 

обчислювальних системах. У його змісті розкрито основні тенденції  ро-

звитку корпоративних систем захисту інформації, представлено сучасні 

технології захисту інформації. Основна увага приділена сутності вио-

кремлених вимог до роботи економіста в умовах електронної взаємодії ло-

кальних та відкритих інформаційних систем. 

 

14.  338:339 

К 65 

 

Концептуальні засади економічного і правового забезпечення 

безпеки держави в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2015 р., Одеса-Черкаси / М-во 

внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Одеса : Вид-во ОДУВС, 2015. – 

223 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми уп-

равління економічною політикою держави та суб'єктів господарської ді-

яльності в контексті економічної безпеки. 

 

15. 659.4 

К 68 

Королько В. Г. Связи с общественностью: научные основы, ме-

тодика, практика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / 

В. Г. Королько, О. В. Некрасова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 

Киев : Києво-Могилянська академія, 2013. – 868 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Лучший учебник по связям с общественностью (паблик ри-

лейшнз), в котором в развернутом виде отражены современные дости-

жения теории и практики и искусства коммуникаций между организаци-

ями и важными для них группами особенного интереса. Он отвечает как 

международным стандартам, так и постановлениям руководящих орга-

нов Украины относительно подготовки специалистов в этой области.  

 

16.  65.010 

К 78 
 

Краус Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах ін-

ституціональних змін : монографія / Н. М. Краус ; М-во фінансів 

України, Акад. фінансового управління. – Київ : Центр учбової 

літ., 2015. – 596 с. 



38 
 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглянуто характерні особливості інституці-

онального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх клю-

чових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти 

й антропологічний вимір інституціонального базису інноваційної еконо-

міки та тенденції інституціональних змін, рушійні сили становлення еко-

номіки інноваційного типу тощо… 

 

17.  65.052

М 17 

 

Максимів Ю. В. Комплексне використання сировини для виро-

бництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: 

обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю. В. Максимів ; 

наук. ред. Н. І. Пилипів ; МОН України, Прикарпатський нац. 

ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 

с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографічне дослідження присвячене розробці теоретич-

них, методичних і організаційних положень, а також практичних рекоме-

ндацій щодо вдосконалення обліку та аналізу  комплексного використання 

деревини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних 

джерел енергії.  

 

18.  338.24

П 27 
 

Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господа-

рювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV 

Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 берез. 2016 р., Черкаси / 

МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2016. – 283 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми уп-

равління економічною політикою держави та суб'єктів господарської ді-

яльності в контексті економічної безпеки. 

 

19.  65.9 

С 37 
 

Симоненко В. К. Пятилетка крутого пике : экономические эссе 

/ В. К. Симоненко. – Киев : Довіра, 2016. – 328 с. : схемы. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В новой книге Героя Украины, доктора экономических 

наук, члена-корреспондента НАНУ Валентина Симоненко собраны эконо-

мические эссе, которые последовательно и системно описывают и анали-

зируют причинно-следственные связи в государстве и обществе, влияю-

щие на реформирование социально-экономической сферы в Украине. Ав-

тор выявляет причины ошибок и просчетов, предлагает конкретные 

пути их устранения.  

 

20.  65.291 

С 67 
 

Сотніков Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням 

пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков ; МОН України, 

Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 
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Анотація: Посібник містить короткий опис основних методів стати-

стичного аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації. 

Розглянуто приклади практичного використання кожного методу 

аналізу, наводяться детальні покрокові інструкції користування програ-

мою SPSS, показано, як проводити поетапну інтерпретацію отриманих 

результатів. 

 

21.  338 

С 69 
 

Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри євро-

пейської інтеграції України : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-

практ. конф., 07–09 черв. 2017 р. Ч. 1 / МОН України, Київський 

нац. торговельно-економ. ун-т, Вінницький торговельно-еко-

ном. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; редкол.: Н. Л. Замкова (голова) [та ін.]. 

– Вінниця : Вид-во ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 512 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику розглядаються питання сталого розвитку сус-

пільства: можливості розвитку місцевих громад; управління інноваційно-

інвестиційним розвитком підприємства в сучасних умовах; актуальні 

проблеми менеджменту та фінансові механізми забезпечення розвитку 

економіки України; проблеми обліково-аналітичного, контрольного та ін-

формаційного забезпечення управління підприємства.  

 

22.  338.2-

049.5 

У 67 
 

Управління системою економічної безпеки суб'єктів господа-

рювання: обліково-аналітичне забезпечення : кол. монографія / 

МОН України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького ; за ред.: О. В. Черевка, Л. В. Гнилицької, 

І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 196 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У монографії розкрито теоретичні та методологічні підходи 

до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання. Приділено 

увагу вивченню економічної безпеки як практичного напряму діяльності, 

так і актуального курсу викладання. Запропоновано грунтовні пропозиції 

щодо обліково-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення 

управління економічною безпекою суб'єктів господарювання. 

 

23.  339.9 

Ф 53 

 

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: політика : 

підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2015. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні ас-

пекти міжнародної економічної політики. Головну увагу приділено моде-

лям і стратегіям міжнародної торговельної політики, політики 

міжнародних інвестицій, міграції робочої сили. Розкрито особливості ви-

яву економічної політики на рівні фірми (ТНК), держави, регіональних ін-

теграційних об'єднань та глобальному рівні. 
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24.  65.291

Ч-88 
 

Чукурна О. П. Концепція маркетингового ціноутворення в гло-

бальній економіці : [монографія] / О. П. Чукурна. – Одеса : Аст-

ропринт, 2016. – 336 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: В монографії досліджені основні фактори ціноутворення в 

глобальній економіці та обґрунтовано їхній вплив на формування глобаль-

них ланцюгів нарахування вартості в маркетинговому ціноутворенні.  

 

25. 659 

Ш 18 

 

Шальман Т. М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посіб. / 

Т. М. Шальман ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках посібника розкрито основоположні поняття 

реклами у сфері освіти. Досліджено імідж в рекламі та роль репутації у 

створенні іміджу навчального закладу. Вивчено типологію та групи 

цільової аудиторії за видом навчального закладу, теоретичні засади ство-

рення презентаційних матеріалів рекламного характеру для вищих нав-

чальних закладів. 

 

26.  65.01 

Я 62 

 

Янковий О. Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О. Г. 

Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 170 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках монографії наводяться поняття та теоре-

тичні засади латентних ознак в економіці, визначається їх місце серед 

якісних і кількісних властивостей об’єктів. Доводиться, що для латент-

них ознак економічних об’єктів можливий дрейф вздовж шкал 

вимірювання на основі застосування оцінок, одержаних за допомогою ба-

гатовимірних статистичних і математичних методів та моделей. 

Надається огляд захищених дисертацій та наукових публікацій, в яких за-

стосовувались математико-статистичні методи оцінювання латентних 

ознак у різних галузях економіки України за останні роки.  
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1. 342.9.03 

А 31 

 

Адміністративне процесуальне право України : навч.-метод. 

посіб. / І. О. Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. Осадчий, Г. М. 

Сарибаєва ; МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська ака-

демія». – Київ : Фенікс, 2016. – 400 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник допоможе студентам і слу-

хачам, які вивчають дисципліни "Основи адміністративного права 

України" та "Адміністративне право України". Може бути використа-

ний під час вивчення відповідної теми базових дисциплін "Адміністра-

тивне процедурне право України" і "Адміністративна відповідальність". 

 

2.  67.402 

Г 54 

 

Глібко С. В. Актуальні питання правового регулювання ринків 

фінансових послуг в Україні : монографія / С. В. Глібко, Г. М. 

Шовкопляс, І. О. Ониськів ; Нац. акад. правових наук України, 

НДІ правового забезп. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2016. 

– 186 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена дослідженню проблем регулювання 

відносин на ринках фінансових послуг. Проаналізовано компетенцію 

НКЦПФР та відповідальність міжнародним принцапам регулювання 

нагляду на ринку цінних паперів. Розглянуто питання інвестування та 

удосконалення законодавства, що регулює діяльність на фондовому ринку, 

при колективному інвестуванні. 

 

3.  342.72 

Г 61 

 

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Кон-

ституційного Суду України / А. С. Головін. – Вид. 2-е допов. та 

перероб. – Київ : Логос, 2017. – 400 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: До наукового видання увійшли роботи автора з питань інтер-

претаційної діялноісті Конституційного Суду України. Автор розкриває 

смислове значення кожного з досліджуваних актів (рішення і висновки 

Конституційного Суду України). Дослідницька праця представляє інтерес 

як для суб’єктів правозастосування, так і для тих, хто розуміє, наскільки 

наукові підходи допомагають використовувати офіційну інтерпретацію, 

яка творчо народжується в конституційному правосудді. 

 

4. 340.141

І-22 

 

Івановська О. П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий ас-

пект : навч. посіб. / О. П. Івановська, П. О. Івановський ; МОН 
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України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2014. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках посібника вперше зроблено спробу про-

стежити розвиток традицій звичаєвого права в різних галузях права. Хре-

стоматійні додатки унаочнюють інкорпорацію усного права українців у 

народно-поетичному тексті та його паралельне функціонування із зако-

нами. Посібник задовольнить навчальні потреби студентів філологічних 

факультетів університетів спеціальності "Фольклористика", стане в 

нагоді всім, кого цікавлять проблеми становлення та розвитку звичаєвої 

культури українського народу. 

 

5. 347.211 

К 67 

 

Корновенко С. В. Право інтелектуальної власності науково-пе-

дагогічного працівника : монографія / С. В. Корновенко, О. А. 

Кульбашна, О. С. Парамонова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 

– 328 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню права 

інтелектуальної власності науково-педагогічного працівника. Грунтовно 

проаналізовано суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням 

об'єктів права інтелектуальної власності у вищому навчальному закладі. 

Розглянуто підстави виникнення і реалізації права науково-педагогічного 

працівника та способи його захисту. 

 

6.  343 

М 33 

 

Матвійчук В. К. Забруднення, засмічення та виснаження вод-

них об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та за-

побігання : [монографія] / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. – 

Київ : КНТ, 2007. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії проведено комплексне наукове дослідження 

кримінально-правової охорони водних об’єктів від забруднення, засмічення 

та виснаження, досудового і судового слідства із зазначеної категорії 

справ та запобігання цим злочинам. На підставі глибокого та всебічного 

вивчення досліджуваних відносин розкриваються витоки та історія охо-

рони водних об’єктів та сучасний стан проблеми, досліджуються 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих діянь, пропонується вдосконалення 

чинного законодавства та практики застосування правових приписів у за-
значеній сфері.  

 

7.  347.9 

М 55 

 

Механізми захисту прав в Україні (деякі науково-практичні 

аспекти) = Mechanisms for protecting rights in Ukraine / Ю. Дзера, 

Н. Дроздова, Б. Квятковська [та ін.] ; під ред. Є. Б. Кубка ; Юри-

дична фірма "Салком". – Київ : Юридична практика, 2016. – 656 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: У книзі висвітлюються наукові та практичні проблеми вико-

ристання механізмів захисту прав в Україні, розглядаються загальні тео-

ретичні питання реформування судової системи України, запровадження 

судового прецеденту, участі держави в публічно-правових та приватноп-

равових відносинах, удосконалення господарського, цивільного та адмініс-

тративного судочинства, а також інші заходи захисту прав юридичних і 

фізичних осіб. 

 

8. 342.9 

Н 23 

 

Наливайко Л. Р. Адміністративно-правові основи регулю-

вання діяльності неурядових правозахисних організацій : моно-

графія / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай ; М-во внутр. справ 

України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-

Тек Прес, 2013. – 272 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №3(1) 

Анотація: В монографії проаналізовано загальнотеоретичні положення 

щодо поняття та ознак неурядових правозахисних організацій, розгля-

нуто сучасні тенденції адміністративно-правового регулювання діяльно-

сті неурядових правозахисних організацій та визначено види неурядових 

правозахисних організацій як суб’єктів адміністративно-правових відно-

син. 

 

9. 351 

П 76 

 

Пріоритети публічного управління в Україні: європейський 

досвід і вітчизняна практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-

практ. конф., 30 трав. 2017 р. № 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.] ; редкол.: О. В. Черевко (голова), В. І. 

Шарий, В. М. Мойсієнко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2017. – 465 с. 

Кількість примірників: 6 – ЦА(1), ЧЗ №3(1), (4) 

Анотація: Збірник об'єднує матеріали Всеукраїнської науково-практич-

ної конференції з актуальних проблем публічного управління та адмініст-

рування. Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо реалізації 

адміністративних реформ у провідних країнах світу, вивчено специфіку їх 

здійснення, виокремлено особливості реформування публічного управління 

в країнах-членах ЄС і США.  

 

10. 347.6 

Р 70 

 

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник : акад. 

курс / З. В. Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : 

Правова єдність, 2009. – 500 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У цій книзі автор з'єднала воєдино аналіз українського сімей-

ного права (традицій, звичаїв, моралі, закону), практики його застосу-

вання, науку, національну сімейну філософію, красне письменство. 

 

11.  343.98

Т 33 
 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. 

наук. пр. Вип. 16 / М-во юстиції України, Харківський НДІ ін-

ститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса [та ін.] ; редкол.: 
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О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько (співголови) [та ін.]. – Харків : 

Право, 2016. – 495 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику подано матеріали щодо висвітлення сучасних про-

блем криміналістики, вирішення загальних питань теорії судової експер-

тизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експерт-

ної діяльності, а також розділи, що формувалися із праць, у яких розк-

рито теоретичні й практичні проблеми за окремими класами, родами, ви-

дами та підвидами судових експертиз. 

 

12.  342.26

Я 44 

 

Як перейменувати вулицю. Правові засади перейменування 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та 

інших споруд, розташованих на території населених пунктів : 

метод. зб. / Український ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: С. В. Бутко, 

Н. М. Мужикова ; редкол.: В. М. В'ятрович (голова) [та ін.]. – 

Київ ; Чернігів : Часопис, 2014. – 148 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику викладено правові засади перейменування площ, 

проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків населених 

пунктів.  
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1.  68.516 

К 56 

Коваль М. В. Довготривала фортифікація на теренах України 

напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії. Ч. 1 

/ М. В. Коваль ; Нац. ун-т оборони України, Центр дослідж. іс-

торії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'я-

нець-Подільському нац. ун-ті ім. І. Огієнка. – Хмельницький : 

Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2012. – 418 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Ч. 2. – 604 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Ч. 5. – 554 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Ч. 6. – 278 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Ч. 7. – 338 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Семитомник генерал-полковника Михайла Коваля присвяче-

ний історії створення довготривалих фортифікаційних споруд, інженерні 

особливості того чи іншого укріпленого району, про його можливості, по-

тенціал та про людей, що їх будували. 

 

2.  355.451 

П 58 
 

Попова Т. В. Стратегічні комунікації : словник / Т. В. Попова, 

В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана ; М-во інформ. політики 

України, М-во оборони України [та ін.]. – Київ : Ліпкан О. С., 

2016. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається 

з позицій системного підходу феномен стратигічних комунікацій. У ньому 

зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері стра-

тегічних комунікацій, а також користуються при реалізації кожного їх 

компонента. 

 

3.  355.4 

С 24 
 

Світова гібридна війна: український фронт : [кол. монографія] 

/ Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. і упоряд. В. П. 

Горбулін. – Київ : Вид-во НІСД, 2017. – 496 с. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: У колективній монографії детально досліджено явище сві-

тової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сут-

ність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової 

безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння.  

4.  68.53кр 

Х 65 
 

Хмельковский Ф. Л. Дневник лейтенанта (1986–1987) / Ф. Л. 

Хмельковский. – Черкассы : Третьяков А. Н., 2016. – 272 с. 

Количество экземпляров: 2 – ЦА(2) 

Аннотация: Флотский дневник лейтенанта Феликса Хмельковского – 

особенная страница формирования неординарной личности. Изданный 

текст не поддавался современному редактированию, остался ярким до-

кументом эпохи. Очевидно, дневник писался не для публикации, тем не ме-

нее стиль изложения подкупает искренностью, показывает нам сильную 

сформировавшуюся личность… 
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1.  72.3 

S 53 

 

Shenderovsky V. May The light Of Science Never Die = Нехай не 

гасне світ науки / V. Shenderovsky. – Kyiv : Akademperiodyka, 

2016. – 388 p. – (Проект "Українська наукова книга іноземною 

мовою"). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Книга містить 50 нарисів про українських про вчених, яким 

належить вагомий доробок до скарбівні світової науки і культури. Автор 

розповідає нашим сучасникам про видатних особистостей, яких в радян-

ські часи замовчували, писати про них було заборонено, їх цілком штучно 

вилучали з наукової та культурної спадщини України.  

 

2.  061 

В 53 

 

Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журнал. 

№ 1 (100) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Він-

ницький нац. техн. ун-т ; голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : Вид-

во ВНТУ, 2012. – 222 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

№ 2 (101). – 2012. – 228 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

№ 1 (106). – 2013. – 166 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та 

практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних 

наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих 

наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбу-

лися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти. 

 

3.  061 

В 53 

 

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. 

ст.]. № 1 (32) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол.: Т. 

І. Пішеніна (голова) [та ін.] ; відп. за вип. Р. О. Язиніна. – Київ : 

Вид-во КІБіТ, 2017. – 135 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

№ 2 (33) / редкол.: О. В. Яковлева (голова) [та ін.] ; відп. за вип. 

Р. О. Язиніна. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2017. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Наукові статті випусків збірника присвячені актуальним 

проблемам економіки, управління, інформаційних технологій, економіч-

ного аналізу сучасного стану України. 
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4.  92.0 

Е 64 
 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во 

ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ :  

Вид-во Ін-ту енциклопедичних дослідж. НАН України, 2001 

Т. 16 : Куз – Лев / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський 

(співголови) ; відп. секр. М. Г. Железняк. – 2016. – 712 с. : портр. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №3(1)  

Т. 17 : Лег – Лощ / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський 

(співголови) ; відп. секр. М. Г. Железняк. – 2016. – 712 с. : портр. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №3(1) 

Анотація: Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне ви-

дання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. 

Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інститу-

ціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі 

сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та 

постаті. У шістнадцятому томі подано 3004 статті, 2675 чорно-білих 

та 403 кольорові ілюстрації, 5 карт. А у сімнадцятому томі понад 2560 

статей, 2329 чорно-білих та 293 кольорові ілюстрації, 9 карт і 10 таб-

лиць. 

 

5. 72 

Ф 95 

 

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування : мо-

нографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2016. – 380 

с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія різнобічно розкриває сутність професійного ме-

тодологування, створює підгрунтя нового методологічного напряму – 

віта-культурної методології. Воднораз це не повно завершене теоретичне 

дослідження, а підсумок окремого етапу виконання науково-суспільної 

програми, що реалізується авторською науковою школою. 
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1.  85.118с 

Д 92 

 

Дьомін М. М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудів-

ний кадастр. Первинні елементи структури об'єктів містобуду-

вання та територіального планування / М. М. Дьомін, О. І. Син-

гаївська ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ 

: Фенікс, 2015. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Послідовно розглянуті теоретичні основи формування інформа-

ційної та організаційної структури системи інформаційного забезпечення міс-

тобудівної діяльності – містобудівний кадастр, містобудівний банк даних. 

 

2.  738.3 

І-24 

 

Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVI – першої 

половини ХХ століть = The Decor of Ukrainian Folk Ceramics of 

the 16-th – First Half of the 20-th Centuries : [монографія] / Г. 

Івашків ; відп. ред. С. Павлюк ; наук. ред. М. Станкевич. – Львів 

: Вид-во Ін-ту народознавства НАН України, 2007. – 544 с. : 

карти, іл. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розглядаються питання декору української народної 

кераміки як цілісної мистецької та семантичної системи. Проаналізовані осно-

вні техніки декорування глиняних виробів, зокрема акцентується на визначаль-

них та рідкісних мотивах і елементах, простежується їх трансформація, дос-

ліджуються основні типи композицій орнаменту, іконографія сюжетних зо-

бражень, вводиться в науковий обіг низка глиняних пам'яток. 

 

3.  85.154 

К 28 
 

Касьян Т. К. Рисунок : навч.-метод. посіб. / Т. К. Касьян, Л. І. 

Полудень ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмель-

ницького, 2012. – 124 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник є допоміжним матеріалом 

до вивчення рисунка. Він розкриває основні теоретичні і практичні ас-

пекти вивчення перспективи та побудови простих геометричних пред-

метів та нескладної гіпсової голови за допомогою олівця. 

 

4.  75.052

К 90 

Куліш О. А. Монументальне мистецтво : навч.-метод. посіб. / 

О. А. Куліш. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2016. – 72+28 с. : іл. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №3(1) 
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Анотація: У цій праці розкрито теоретичні засади з методики викла-

дання навчальної дисципліни Монументальне мистецтво як частини осві-

тнього процесу, а також розроблений практичний підхід стосовно вирі-

шення художніх завдань предмету. 

5.  71 

М 65 

 

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 

Вип. 63 / МОН України, Київський нац. ун-т будівництва і ар-

хітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : Вид-во КНУБА, 

2017. – 555 с. : іл., плани. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 64. – 582 с. : іл., плани. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 Анотація: У випусках збірника висвітлюються інженерні та економі-

чні проблеми теорії і практики містобудування, територіального плану-

вання, управління містобудівельними системами і програмами, комплекс-

ної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і 

житлової забудови. 

 

6.  7.071.1 

Н 12 
 

На межі ІІ-ІІІ тисячоліть: Художники Києва. Із древа життя 

українського образотворчого мистецтва. Живопис. Графіка. 

Скульптура / упоряд. В. Л. Андрієвської ; вступ. сл. Ю. В. 

Белічка. – Київ : Криниця, 2009. – 524 с. : репрод., портр., фото 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Мистецьке видання містить 1136 художніх творів (кольо-

рові та чорно-білі ілюстрації), що виконані в різних жанрах – живопис, 

графіка, скульптура. Вперше подано не лише каталожні та біографічні 

відомості, але і мистецтвознавче визначення творчості митців: після 

альбомної частини розміщено статті майже про кожного із представ-

лених художників. 

 

7.  78.071 

С 44 

 

Скорульська Р. М. Микола Лисенко. Дні і роки / Р. М. Ско-

рульська, М. В. Чуєва. – Київ : Музична Україна, 2015. – 744 с. 

: фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропоноване видання включає як широко відому, так і досі 

не введену в обіг інформацію про життя, творчість та громадську ді-

яльність М. В. Лисенка, зібрану за 30 років науковцями Музею Миколи 

Лисенка. 

 

8.  72 

С 91 

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. 

зб. Вип. 48 / МОН України, Київський нац. ун-т будівництва і 

архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. – Київ : Вид-во КНУБА, 

2017. – 544 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках збірника висвітлюються актуальні проблеми 

досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії 

архітектури, реконструкції існуючої забудови. 
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9.  85.125 

Т 49 
 

Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декора-

тивно-прикладного мистецтва (батик) : для вивч. курсу з дисци-

пліни "Декоративне прикладне мистецтво" з практикумом у 

навч. майстернях для студентів IV курсу в галузі знань 0202 Ми-

стецтво за напрямом підгот. 6.020205 - Образотворче мистецтво 

/ МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад. Т. К. Касьян. 

– Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 76 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У словнику-довіднику розкрито зміст найуживаніших по-

нять і термінів пов'язаних з декоративно-прикладним мистецтвом (ба-

тик). Видання містить понад 1000 понять і термінів. 

 

10.  85.125 

Ф 50 
 

Фізер І. В. Українська витинанка : метод. вказівки до вивч. 

курсу "Українська витинанка" з дисципліни "Декоративно-при-

кладне мистецтво" з практикумом у навч.-виробничих майстер-

нях для студентів 4 курсу напряму 0202 - Мистецтво, спеціаль-

ності - 7020208 - Образотворче та декоративно-прикладне ми-

стецтво / І. В. Фізер, В. М. Співак ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2007. – 48 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Мета методичних вказівок – ознайомити студентів з істо-

рико-етнографічними та художньо-композиційними особливостями ви-

тинанки, дати чітке уявлення про шляхи трансформації народного ми-

стецтва в художньо-образні структури сучасного професійного декора-

тивно-прикладного мистецтва. 

 

11.  7.01 

Ч-46 

 

Черепанова С. О. Проблема людини в українському мистецтві : 

навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. О. Черепанова ; 

Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львівсь-

кий наук.-практ. центр. – Львів : Світ, 2001. –296 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику обгрунтовано актуальність гуманістичної філо-

софії освіти, складовими якої є людина-культура-мистецтво-стиль мис-

лення, для реформування освітньої системи в Україні ХХІ століття. У 

контексті методології діалогу культур висвітлено виникнення образо-

творчої діяльності. 
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1.  74.262 

А 44 

 

Акуленко І. А. Елементи теорії множин у поглибленому курсі 

математики : розробки уроків для 8 класу з поглибленим вив-

ченням математики : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. 

навч. закл. / І. А. Акуленко, Ю. Ю. Лещенко ; МОН України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2009. – 72 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник містить поурочні розробки та загальні методичні 

рекомендації щодо змісту, організації й проведення уроків з алгебри у 8 

класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчаль-

них закладах при вивченні теми "Множина. Операції із множинами". 

 

2.  378.091

А 90 

Асадчих О. В. Методика формування мовленнєвих компетент-

ностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов) : посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / О. В. Асадчих, Л. Г. Смовженко ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. ки-

тайської, корейської та японської філології. – Київ : Видавничий 

дім Дмитра Бураго, 2015. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Посібник адресовано студентам-філологам та викладачам 

східних мов. Його мета – розкрити питання теорії та практики викла-

дання східних мов у вищих навчальних закладах України, ознайомити з го-

ловними компонентами теорії сучасного навчання східних мов і на цій ос-

нові навчити використовувати теоретичні знання для вирішення прак-

тичних завдань викладання та навчання східних мов, розкрити сучасні 

тенденції в навчанні японської, китайської та корейської мов як у нашій 

країні, та за її межами. 

 

3.  378.091 

А 90 

 

Асадчих О. В. Навчання японської мови у вищій школі: інте-

гративна система формування і розвитку академічної грамот-

ності : [монографія] / О. В. Асадчих ; наук. ред. В. М. Шовковий 

; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2017. – 356 с. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(1), ЦА(3) 

Анотація: Монографія є описом результатів багаторічного до-

слідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. 

Здобутком дослідження є обґрунтована концепція інтегративної за 
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змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення 

у вищій школі. Засадами концепції є прагматичний підхід до побудови лінг-

водидактичної моделі, значуща комунікативна ситуація, специфічні ака-

демічні жанри текстів, створені у процесах слухання, читання, усного та 

писемного говоріння й академічна грамотність як мета навчання. 

 

4.  74.24 

Б 75 

 

Боднар О. С. Управління аналітико-експертною діяльністю у 

сфері загальної середньої освіти регіону (Теоретико-приклад-

ний аспект) : монографія / О. С. Боднар. – Тернопіль : Крок, 

2013. – 544 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розглянуто теоретичні і методичні засади, 

структуру і зміст системи управління аналітико-експертною діяльністю 

у сфері загальної середньої освіти регіону та технологію її реалізації. По-

дано практичні рекомендації щодо застосування технології управління 

аналітико-експертною діяльністю, методів перевірки результативності 

та ефективності цього управління з використанням критеріального під-

ходу. 

 

5.  74.484 

В 43 
 

Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва: 

зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 жовтня, м. Чер-

каси / МОН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН 

України, ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; редкол.: Н. В. Касярум [та ін.]. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукові статті авторів розглядають проблеми формування 

освітнього і культурного простору сучасного вищого навчального закладу, 

проблеми наступності у світлі "освіти протягом життя" та підвищення 

якості вищої освіти у ВНЗ. Також окрему увагу приділено висвітленню 

професійно-важливим якостям у структурі моделі викладача вищої 

школи, педагогічній взаємодії у підсистемі "викладач-студент", та ком-

понентам комунікативної компетенції викладача вищої школи тощо. 

 

6.  373.5 

В 43 

 

Використання інтернет технологій для дослідження природ-

них явищ у шкільному курсі фізики : посібник / Ю. О. Жук, О. 

М. Соколюк, Н. П. Дементієвська [та ін.] ; за ред. Ю. О. Жука ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання. – Київ : Атіка, 2014. – 172 с. : табл. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №1(1), А3(4) 

Анотація: У посібнику розглянуто основи методики підготовки і прове-

дення навчальних досліджень у мережному просторі інформаційно-ко-

мунікаційних технологій, особливості використання комп'ютерних симу-

ляцій навчального експерименту з фізики. 

 

7.  378 

В 55 

Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів : зб. тез 

доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 квіт. 2017 р. / МОН 



54 
 

 України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; редкол.: С. С. Да-

нилюк, К. М. Гнезділова, Є. О. Лодатко [та ін.]. – Черкаси : Вид-

во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 212 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1) 

 Анотація: У збірнику висвітлено актуальні педагогічні, психологічні і 

соціальні проблеми вищої школи, пов'язані з національними пріоритетами 

і європейськими орієнтирами її розвитку. 

 

8.  88.2 

Г 37 
 

Герасімова Н. Є. Основи загальної психології: самостійна ро-

бота студентів : навч. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова 

; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 68 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Зміст навчального посібника сприятиме формуванню у сту-

дентів навичок самостійної роботи, а також виробленню в них дослідни-

цького підходу до вивчення курсу загальної психології. 
 

9.  74.262

Г 75 

 

Грабовий А. К. Ужитковий хімічний експеримент : наук.-ме-

тод. посіб. для студентів та вчителів хімії / А. К. Грабовий. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с. : 

табл. 

Кількість примірників: 34 – ЦА(32), ЧЗ №1(2) 

Анотація: В посібнику висвітлено один із шляхів удосконалення хіміч-

ного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах – викори-

стання ужиткового експерименту. Розглядається сутність ужиткового 

хімічного експерименту, його пізнавальне значення, функції, принципи до-

бору тощо.  

 

10.  74.483 

Д 65 
 

Доля моя єдина, правда моя одна...: до 60-річчя від дня народж. 

Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / за 

заг. ред. І. І. Ібатулліна ; уклад.: В. Ф. Калуга, Г. Г. Ніколаєнко, 

Д. М. Рудень [та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2016. – 240 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках книги розкрито основні віхи життя і діяльно-

сті доктора педагогічних наук, професора Станіслава Миколайовича Ні-

колаєнка, Академіка із народу, як він любить наголошувати, підкреслюючи 
власне походження і глибоку вкоріненість у народну культуру, яка базу-

ється на невичерпному досвіді, що передається з сивої давнини й донині.  

 

11.  74.100

Д 85 

 

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на хри-

стиянських цінностях : навч. програма та календарно-тематич-

ний план №1/11-19157 від 29.12.2015 для використання в до-

шкіл. навч. закл. / А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок [та ін.] 

; кер. проекту: Д. Новікова, М. Плаксін ; Нац. акад. пед. наук 
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України, Ун-т менеджменту освіти, Нац. ун-т "Острозька акаде-

мія" [та ін.]. – Київ ; Одеса : Східноєвропейська гуманітарна 

місія, 2016. – 122 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальна програма та календарно-тематичний план є са-

модостатнім комплектом християнської літератури Всеукраїнського 

благодійного фонду "Східноєвропейська гуманітарна місія". Програма ви-

користовується в дошкільних навчальних закладах і має позаконфесійний 

характер. 

 

12.  74.3(4) 

Е 24 
 

Европейское образование взрослых за пределами ЕС / Ин-т 

междунар. сотрудничества Немецкой ассоц. народ. ун-тов, Ев-

ропейская ассоц. образования взрослых ; пер.с англ. О. Вербо-

вой. – Киев : Энергия, 2010. – 212 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В книге представлены статьи о состоянии и перспективах 

развития систем образования взрослых в странах, не являющихся членами 

Европейского Союза. Наряду с анализом нормативно-правовой базы, ав-

торы рассматривают роль различных провайдеров, описывают струк-

туру участников, фиксируют проблемные моменты в научно-методиче-

ском обеспечении и подготовке персонала, представляют текущие меж-

дународные проекты, а также формулируют рекомендации националь-

ным правительствам и международным структурам по вопросам разви-

тия образования взрослых. 

 

13.  74.204 

З-13 

 

Завалко К. В. Самовдосконалення вчителя музики: теорія та 

технологія : [монографія] / К. В. Завалко. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 274 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У монографії представлено результати дослідження маловив-

ченої, але актуальної проблеми – самовдосконалення вчителя музики. 

Висвітлюються підходи до її вивчення, розробляється технологія самовдос-

коналення як єдність самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. 

 

14.  74.484 

И 66 

 

Инновационное развитие высшего образования : монография 

/ МОН Украины, Черкасский гос. бизнес-колледж [и др.] ; под 

ред. О. В. Куклина. – Черкассы : Изд-во ЧНУ им. Б. Хмельниц-

кого, 2013. – 316 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Коллективный труд ученых из Украины, России и США, 

посвящен современным проблемам инновационного развития высшего об-

разования. В первой части особое внимание уделяется роли высшего об-

разования в формировании инновационного развития национальных эконо-

мик. Во второй части рассматриваются  современные инновационные 

технологии обучения. 
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15. 373.5 

І-73 

 

Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному нав-

чальному експерименті : монографія / Ю. О. Жук, О. М. Соко-

люк, Н. П. Дементієвська, І. В. Соколова ; ред.: Ю. О. Жук ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів нав-

чання. – Київ : Атіка, 2014. – 196 с. : табл. 

Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2(1), ЧЗ №1(1), А3(4) 

Анотація: У монографії розкрито проблеми використання мережних те-

хнологій на всіх етапах проектування, реалізаціії та оцінювання результа-

тів здійснення навчальних експериментів із предметів природничо-мате-

матичного циклу в середній загальноосвітній школі. На основі аналізу пси-

холого-педагогічної літератури розглянуто особливості утворення та 

вживання в педагогічному обігу термінології, що пов’язана з використан-

ням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті тощо.  

 

16. 74.489 

І-74 

Інформаційно-методичні матеріали для проведення педа-

гогічної практики : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. пед. спрямування / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельниць-

кого, ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва ; уклад.: С. О. За-

харенко, О. О. Свириденко. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 68 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У пропонованих навчально-методичних матеріалах розгля-

дається система педагогічної, навчально-виховної, тренерської  прак-

тики студентів університетів.  

 

17.  74.484 

К 18 

 

Камінська О. В. Раціональне та ірраціональне в управлінні нав-

чальним закладом : [монографія] / О. В. Камінська ; за наук. ред. 

В. П. Беха. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 

192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автор звертає увагу на те, що сучасний менеджмент освіти 

вимагає всебічної соціально-філософської рефлексії закономірностей у ди-

наміці взаємодії раціонального і ірраціонального, тому що інші сучасні на-

укові підходи до аналізу цього явища через їхню однобічність і фрагмен-

тарність недостатні для розуміння його сутності змісту, а тому – і для 

ефективної соціально-управлінської практики. Передусім йдеться про 

зміну парадигми менеджменту освіти в умовах переходу людства до ін-

формаційного суспільства. 

 

18.  74.202

О-64 

 

Організація та функціонування мережі ресурсних центрів ди-

станційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : моно-

графія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і 

засобів навчання ; наук. ред. Ю. М. Богачков. – Київ : Атіка, 

2014. – 184 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 
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Анотація: Ця монографія є результатом ґрунтовного психолого-педа-

гогічного дослідження впровадження дистанційного навчання у ЗНЗ Ук-

раїни та проектування системи надання освітніх послуг учням у дистан-

ційній формі. Зміст охоплює питання організації, створення та функціо-

нування ресурсних центрів дистанційної освіти (РЦДО) та проектування 

їхньої мережі. 

 

 

19.  378.0 

П 24 

 

Педагогіка вищої школи : хрестоматія / МОН України, Київсь-

кий нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: В. А. Бугров, А. А. Ма-

рушкевич, Є. С. Спіцин. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 544 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Видання містить важливу інформацію для опанування сту-

дентами навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи", засвоєння ос-

новних положень рекомендованої в підручнику основної й додаткової  лі-

тератури. Матеріал хрестоматії структуровано відповідно до тем під-

ручника А. А. Марушкевич та Є. С. Спіцина "Педагогіка вищої школи". 

 

20.  74.102.4 

П 40 
 

Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і му-

зики в дошкільному навчальному закладі : [навч.-метод. посіб. : 

хрестоматія для вихователів] / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; 

МОН України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : 

КНТ, 2017. – 164 с. : іл., ноти. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: В основу посібника покладено багаторічні дослідження ав-

торів у галузі мистецького розвитку і виховання дітей дошкільного віку.  

 

21.  159.9.07

П 43 
 

Погорільська Н. І. Математичні методи в психологічних до-

слідженнях : навч. посіб. / Н. І. Погорільська, О. В. Ходанович ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2015. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито особливості застосу-

вання методів статистичної обробки та аналізу даних, отриманих у пси-

хологічних дослідженнях. Наведено рекомендації щодо формулювання 

статистичних висновків досліджень. Книга містить практикум з аналізу 

даних у психології на базі програми SPSS. 

 

22.  373.5 

П 68 

 

Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-ви-

робничих майстернях навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти : затв. наказом МОН України від 13 серпня 

2007 р. №730 / МОН України. – Харків : Індустрія, 2009. – 32 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), ЧЗ №2(1) 

Анотація: Правила встановлюють вимоги безпеки і виробничої санітарії 

під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях, дільницях 

і полігонах, автодромах, трактородромах, навчальних господарствах та 
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інших навчально-виробничих підрозділах навчальних закладів системи зага-

льної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, позашкільні та 

інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти. 

 

23.  159.9 

П 69 

 

Практикум із військової психології : навч. посіб. / С. П. Бала-

шова, С. П. Васильєв, Г. Р. Дубровинський, В. Л. Кирик ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2015. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Посібник підготовлено для посилення практичної спрямова-

ності підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи. 

Матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни "Військова психо-

логія", яка викладається курсантам та студентам спеціальностей "Пси-

хологія" та "Політологія". Враховано результати аналізу відгуків на 

випускників минулих років та військового стажування курсантів. 

 

24.  37 

П 84 
 

Профорієнтація : навч. посіб. / МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. Г. К. Юрчинська. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2016. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках посібника наведено коротку історію й загальну 

характеристику профорієнтації та профвідбору. Розглянуто основні аспе-

кти професійного самовизначення молоді, охарактеризовано мотиви вибору 

професії. Для відпрацювання навичок практичної роботи майбутнього про-

форієнтолога і профконсультанта запропоновано профорієнтаційні зав-

дання та методики. 

 

25.  159.9 

П 86 
 

Психологія вищої школи : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. 

Невідома ; за ред. О. І. Власової ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 406 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На основі методології компетентнісного підходу авторами 

узагальнено психолого-педагогічний досвід, теоретичні розробки та нові-

тні емпіричні дослідження актуальної психологічної проблематики сучас-

ного вищого навчального закладу, висвітлено психологічні питання орга-

нізації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості осно-

вних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та 

адміністрації вищих навчальних закладів. 
 

26.  37.091

Р 15 
 

Радул В. В. Соціальна зрілість особистості : [монографія] / В. 

В. Радул. – Харків : Мачулін, 2017. – 444 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії запропоновано та проаналізовано зміст кате-

горії соціальна зрілість особистості. Показано особливості її прояву в різ-

них соціальних контекстах та взаємозв'язках. Обгрунтовано вплив окре-
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мих ситуацій на інтенсивність формування соціальної зрілості особи-

стості. Запропоновано результати тривалої експериментальної роботи 

щодо формування соціальної зрілості. 

 

27.  378.091 

С 38 

 

Синявська Л. І. Музейна практика : навч.-метод. посіб. для 

студентів III курсу напряму підгот. 6.020302 "Історія" / Л. І. Си-

нявська, О. З. Силка ; наук. ред. В. В. Масненко ; ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, ННІ історії і філософії, Каф. історії України. – 

Черкаси : Гордієнко Є. І., 2017. – 96 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До уваги студентів пропонується опис музейної практики, 

форми і методи контролю під час її проведення та вимоги до оформлення 

звітної документації. 

 

28.  37.013

С 73 

 

Спокою в житті не знав : книга-спогад про освітянина Володи-

мира Клименка / авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, А. Ю. Логінов ; під 

заг. ред. Г. М. Голиша. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 240 с. : 

фото. – (Подвижники освіти Шевченкового краю ; вип. 3). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(1), ЦА(2) 

Анотація: Книгу присвячено відомому освітянинові Володимиру Федоро-

вичу Клименку (1926–1997 рр.), який третину століття очолював Золотоні-

ський районний відділ освіти. Джерельною базою книги стали насамперед 

архівні документи та матеріали синхронної з управлінською каденцією В. 

Клименка матеріали місцевої періодики. Чимало фактів взято із наратив-

них джерел: особистих щоденникових записів та доповідей героя оповіді, 

епістолярію.  

 

29.  159.98 

Т 35 
 

Терлецька Л. Г. Психологія здоров'я: арт-терапевтичні техно-

логії : навч. посіб. / Л. Г. Терлецька ; МОН України, Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 120 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекцій-

них, практичних і самостійних занять з дисципліни "Психологія здоров'я". 

Арт-терапевтечні технології представлені методами роботи з талісма-

нами, мандалами, метафорами й казками. Наведено приклади викори-

стання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психоко-

рекційній роботі практичного психолога з дорослими та дітьми. 

 

30.  378.4 

У 59 
 

Університет Святого Володимира: студентське життя, 1834–

1917 : [зб. док.] / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. 

Максимовича, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві ; за ред. 

Л. В. Губерського ; упоряд. В. А. Короткого. – Київ : Київський 

ун-т, 2014. – 416 с. : портр. – (Університетська минувшина). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: Збірник документів висвітлює становлення і розвиток ака-

демічного статусу студентів Університету Святого Володимира впро-

довж 1834–1917 років. 

 

31.  74.04к2 

У 67 
 

Управління освітою : монографія / МОН України, Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха. – Київ : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 544 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Моногафія присвячена визначенню актуальних проблем 

управління освітою на сучасному етапі її оновлення. Проаналізовано віт-

чизняний та зарубіжний дискурси теорії і практики управління освітою, 

осмислено суть сучасної освітньої політики. Визначено провідні тенденції 

та актуальні проблеми управління освітою в нових умовах розвитку 

світової спільноти, з’ясовано сутність, критерії та показники економіч-

ної і соціально-економічної ефективності освітньої діяльності тощо.  

 

32.  37:001

Ф 42 

 

Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : [моно-

графія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.] ; за ред. 

В. Г. Кременя ; Акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої ди-

тини. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 472 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії автори розкривають сутність інновації в її 

концептуальному, історичному та методологічному вимірах, розгляда-

ють вплив інноваційного мислення на розвиток економіки, політики, 

міжнародного права, культури, людини. Особливе місце в роботі займає 

аналіз інноваційного розвитку освіти в контексті творчості. 
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1.  75.1я7

3-1кр 

Г 24 
 

Гаценко В. П. Тренерська практика в вищому навчальному за-

кладі / В. П. Гаценко, Н. В. Слаутіна ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я, Каф. 

теорії і методики фізич. виховання. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2010. – 44 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Видання присвячено практичній підготовці фахівця до  

професійної діяльності через проходження практики. Зокрема можна 

ознайомитись з програмою тренерської практики, контрольними питан-

нями, які виносяться на захист тренерської практики та уточнити пере-

лік документів студента до захисту практичної діяльності. 

 

2.  75.656.

6я73 

М 51 
 

Меньших О. Е. Новітні фітнес-технології у роботі спортивних 

секцій вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / О. Е. 

Меньших, Н. В. Костогриз-Куликова, Ю. О. Петренко ; МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. фізич. виховання. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 84 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику в доступній формі розглянуто шляхи формування 

фітнес-культури студентської молоді. Особливу увагу звернено на ос-

новні поняття фітнесу, загальну характеристику та класифікацію фіт-

несу, фізіологічні та методичні основи організації навчально-тренуваль-

нух занять. 

 

3.  796 

О-64 

 

Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів 

із захворюваннями систем дихання та кровообігу : навч.-метод. 

посіб. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад.: О. П. 

Безкопильний, Н. В. Слаутіна, Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. 

– Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 80 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику представлено комплекси занять фізичною куль-

турою оздоровчо-реабілітаційної спрямованості та рухливі ігри для учнів 

молодшого шкільного віку з урахуваннями систем дихання та кровообігу, 

які сприятимуть підвищенню функціонального стану та адаптаційних 

можливостей організму, гармонізації фізичного розвитку та різносто-

ронньому розвитку фізичних якостей дітей із порушеннями в стані здоро-

в'я. 
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4.  75.081 

Ю 81 

 

Юрчук С. М. Харчування при фізичних тренуваннях : метод. 

рек. (для студентів та викл. ВНЗ, тренерів) / С. М. Юрчук, Ю. О. 

Петренко, О. Е. Меньших ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 48 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У пропонованій автором праці розкрито особливості раціо-

нального харчування спортсменів; висвітлено шляхи підвищення працезда-

тності та корекції маси тіла за допомогою чинників харчування. 
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1.  070:2Б 

77 
 

Бойко А. А. Релігійна журналістика : підручник / А. А. Бойко ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2016. – 306 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Висвітлено головні аспекти функціонування релігійної інфор-

мації в медіа України та світу. Виокремлено важливі аспекти релігійної 

журналістики, що їх розкриває логічно вмотивований навчальний мате-

ріал підручника та які засвідчують необхідність спеціалізації майбутніх 

журналістів на релігійній тематиці, зокрема такі: міфологічний дискурс 

у суспільно-масових і конфесійних ЗМІ, а відтак – можливість маніпуляцій 

і формування стереотипів; використання мови ворожнечі у матеріалах 

названих видань; взаємопроникнення релігії і політики та, як наслідок, по-

рушення журналістських стандартів редакційними колективами церков-

них і релігійних ЗМІ тощо. 

 

2.  070В 

53 
 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. : Серія Жур-

налістика. Вип. 41 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: 

М. Г. Житарюк (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2016. – 246 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У Віснику вміщено наукові праці українських та зарубіжних 

авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-

медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній ролі в утвер-

дженні національної ідентичності та універсальних цінностей. 

 

3. 655.523 

К 78 

 

Крайнікова Т. С. Коректура : підручник / Т. С. Крайнікова ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., перероб. – Київ 

: Київський ун-т, 2009. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Підручник розкриває суть і завдання коректорської діяльно-

сті; визначає параметри необхідної лінгвістичної підготовки, знання те-

хнічних правил складання та верстання, коректурних знаків, державних 

стандартів та інструкцій сучасним професіональним коректором; висві-

тлюється проблема співвідношення традиційної та комп'ютерної корек-

тури в сучасній практиці.  

 

4.  070 

Л 57 

 

Лілієнталь Ф. Розслідування / Ф. Лілієнталь ; пер. з нім. В. 

Климченко. – Київ : Центр Вільної Преси, 2016. – 135 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: Розслідування вважаються вищим пілотажем у професійній 

журналістиці. Фолькер Лілієнталь є визнаним майстром цієї справи. Він 
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щедро ділиться німецьким досвідом журналістських розслідувань. Це 

надзвичайно цікаво для українських реалій. 

 

5.  76.0 

М 80 

 

Морская журналистика Украины в лицах и текстах : [сб. ст. 

членов Ассоц. морских журналистов] / сост. К. А. Ильницкий. – 

Одесса : Порты Украины, 2016. – 308 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Сборник включает журналистские работы 34 авторов, яв-

ляющихся членами созданной в 2015 году Ассоциации морских журналистов 

(АМЖ), которые либо непосредственно работают в морских изданиях, 

либо постоянно выступают с публикациями морской тематики в различ-

ных СМИ. Сборник дает реальное представление о том, что собой пред-

ставляет морская журналистика Украины в ее лучших проявлениях. 

 

6.  070 

Н 84 
 

Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти = Journalismus: 

Was man Wissen und Konnen Muss : кн. для читання та підручник 

/ Г. Носке ; пер. з нім. В. Климченка ; Посольство Федеративної 

Республіки Німеччина (Київ). – Пер. 2-го, перероб. та допов. 

вид. 2015 р. – Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 

2017. – 312 с. : іл. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2(2), А2(3) 

Анотація: Автор у своїй книзі піднімає проблему необхідності професій-

них стандартів у журналістиці, показує, як виживати традиційній медіа 

в добу стрімкого наростання Інтернет-журналістики бо в усьому світі 

регіональні медіа мають набагато більший вплив, ніж загальнонаціо-

нальні. 

 

7.  76.173

Т 41 

 

Тимошик М. С. Українська книга і преса в Італії : [монографія] 

/ М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2015. – 352 с. 

: іл. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 5). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На основі опрацьованих автором архівів та бібліотечних схо-

вищ в Італії та США вперше узагальнено й осмислено феномен пресо- і 

книговидавничої діяльності українців в Італії. У хронологічний послідов-

ності висвітлюється поступ головних українських видавничих осередків 

цієї країни від початку XIX століття до наших днів. 
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1.  811.133

B 81 

Bourbelo V. B. Histoire de la langue francaise: la communication et 

les lettres au Moyen age : manuel pour le travail individuel = Історія 

французької мови: комунікація та словесність у середні віки : 

навч. посіб. / V. B. Bourbelo. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 176 

p. – (Бібліотека інституту філології). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

 

2.  811.111 

К 96 
 

Kuznetsova O. How English Works. A Training Course on the 

Functions of English Grammar : a texbook for ESP students = Вдос-

коналюємо англійську. Практикум із функцій англійської грам-

матики : для неспеціальних факультетів / O. Kuznetsova ; Minis-

try of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 208 p. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

 

3.  81-115 

А 37 
 

Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : 

навч. посіб. / Д. Айдачич, Л. Непоп-Айдачич ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2015. – 260 с. – (Бібліотека інституту філології). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник у слов’янській науковій та методичній лі-

тературі вперше висвітлює взаємовідносини, спільні та відмінні риси фразе-

ологічних систем зазначених слов’янських мов. На малоопрацьованому полі 

українсько-сербських фразеологічних зіставлень накопичилося багато за-

вдань, вирішення яких було можливе тільки шляхом занурення у фразеологі-

чні словники та звернення до наукових досліджень, порівняльних фразеологі-

чних словників, які збагачують польську, російську, українську, хорватську 

фразеологічну лексикографію та мовознавчу літературу.  

 

4.  811.161 

А 81 

 

Арібжанова І. М. Сучасна українська мова. Базові поняття син-

таксису : навч. посіб. / І. М. Арібжанова ; МОН України, Київсь-

кий нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 

160 с. – (Бібліотека інституту філології). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У посібнику розглянуті базові поняття синтаксису сучасної 

української мови: предмет і об'єкт синтаксичної науки, семантико-син-
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таксичні відношення та синтаксичні зв'язки між словами. Висвітлено ос-

новні напрями й аспекти вивчення синтаксису. Докладно описано різні по-

гляди на словосполучення; основну увагу зосереджено на функційні природі 

словосполучень у структурі речення. 

5.  811.161 

Б 20 
 

Балабан Г. Динамічні процеси у прийменниковій системі 

української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч : 

[монографія] / Г. Балабан. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бу-

раго, 2016. – 322 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 

Анотація: У монографії цілісно досліджено препозиціоналізацію нових 

форм та словосполук в українській літературній мові 80–90-х років ХХ – 

першого десятиріччя ХХІ сторіч, установлено визначальні тенденції в ро-

звитку її прийменникової системи. Запропоновано критерії розмежування 

двох функціональних типів прийменникових новотворів, визначено кількі-

сне поповнення семантичних груп, підгруп та мікрогруп прийменників, 

з’ясовано лексико-семантичні відношення препозиціоналізованих одиниць 

із нормативними просторовими, часовими та логічними прийменниками. 

 

6.  81'1 

Б 81 

 

Бондаренко І. П. Актуальні напрями і проблеми сучасної 

лінгвістики : навч. посіб. для студентів-сходознавців / І. П. Бон-

даренко, Т. К. Комарницька ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2014. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить детальний історичний огляд 

процесу зародження та розвитку національних лінгвістичних шкіл Ки-

таю, Кореї і Японії, а також головних праць відомих китайських, корей-

ських та японських лінгвістів.  
 

7.  82(520) 

Б 81 

 

Бондаренко І. П. Японська література : курс лекцій. Ч. 1. Дав-

ній і класичний періоди / І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Ви-

давничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Пропонований теоретичний курс лекцій з японської літера-

тури охоплює як народну уснопоетичну творчість, зокрема давні японські 

казки (мукаші-банаші), синтоїстські церемоніальні молитви (норіто), які 

є органічною складовою національної літератури, так і значну частину 
авторської спадщини відомих японських письменників та поетів давнього 

і класичного періодів (VII–XII ст.) історії літератури Японії. 

Ч. 2 : Період шьогунатів / І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча Фер-

рейра. – 2015. – 440 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Друга частина видання пропонує теоретичний курс лекцій з 

японської літератури що охоплює основні етапи розвитку японського пи-

сьменства періоду правління трьох шьоґунатів (ХІІІ–XIХ ст.). У центрі 

уваги – головні прозові, поетичні і драматичні жанри, які виникли і розви-
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валися в Японії протягом більше шести століть і стали органічною час-

ткою національної літератури, а також і значна частина авторської 

творчої спадщини відомих японських письменників та поетів Японії. 

Ч. 3 : Література новітнього часу / І. П. Бондаренко, Ю. В. 

Осадча Феррейра. – 2016. – 488 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Заключний том курсу лекцій з історії японської літератури 

присвячено японському письменству нової доби кіндай як періоду закла-

дення теоретичних основ сучасного літературного дискурсу, зародження 

модерної літературної критики і літературознавства. Увагу авторів го-

ловним чином зосереджено на ключових моментах становлення нового ін-

формативного, культурно-освітнього, художньо-літературного та кри-

тичного простору в Японії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., оформ-

ленню провідних літературних течій і шкіл у поезії та прозі, представле-

них тут окремими персоналіями. 
 

8.  811.521 

Б 90 

 

Букрієнко А. О. Стилістика японської мови : [підручник] / А. 

О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 318 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні пи-

тання стилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, ін-

дивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична 

семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну 

традицію. Червоною ниткою крізь увесь текст пропонованого підручника 

проходить тема шанобливості, ввічливості, етикетності спілкування, 

що завжди була і залишається однією з головних характерних рис японсь-

кої лінгвокультури. 

 

9.  811.521 

Б 90 

 

Букрієнко А. О. Теорія і практика перекладу. Японська мова : 

[підручник]. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бу-

раго, 2014. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Т. 2. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Пропонований підручник допоможе майбутнім фахівцям з 

японської лінгвістики та перекладу дізнатися про ключові поняття пере-
кладознавства, лінгвістичні методи дослідження перекладу, різні основи 

перекладознавства, окремі актуальні питання лексикограматичного і 

стилістичного плану, головні віхи в історії розвитку перекладознавства 

та визначені досягнення у цій галузі на сьогоднішній день.  

 

10.  811.521 

Б 90 

 

Букрієнко А. О. Японсько-український переклад : практичний 

курс : [підручник]. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2016. – 242 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 
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Анотація: Підручник адресований, насамперед, студентам, які володі-

ють японською мовою на середньому та вищому рівні, достатньою мірою 

обізнані із засадничими питаннями загальної теорії перекладу й мають 

необхідні теоретичні знання, що стосуються особливостей перекладу те-

кстів різних типів, а також навички теоретичного осмислення перекла-

дацького процесу взагалі та його окремих ланок, украй необхідних для ква-

ліфікованого перекладача з японської мови.  

 

11.  80 

В 67 
 

Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та жур-

налістики ; редкол.: М. В. Моклиця (відп. ред.) [та ін.]. – Луцьк 

: Вид-во Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки, 

2014 

Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 332 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виданні висвітлені актуальні проблеми сучасного шевчен-

кознавства. Зокрема розглянуто проблеми поетики, історико-літератур-

ний і фольклористичний аспекти, рецепцію творчості, питання історії 

шевченкознавства та ін. Окремий розділ присвячено мовознавчим дослі-

дженням. 

 

12.  81.0-92 

В 85 

 

Вступ до мовознавства : тести : навч.-метод. посіб. для сту-

дентів напряму підгот. 6.02030301 "Українська мова і літера-

тура" / уклад.: В. В. Калько, М. І. Калько. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: З огляду на мету та завдання "Вступу до мовознавства" як 

початкового, пропедевтичного курсу, що розпочинає вивчення лінгвістичних 

дисциплін, створює наукову базу для їхнього засвоєння, посібник пропонує 

систему контрольних тестів, що максимально охоплюють тематику ку-

рсу, та короткий словник лінгвістичних термінів, без знання яких немож-

ливе успішне засвоєння програмового матеріалу. 
 

13.  83.3 

Д 13 
 

Давня українська література : словник-довідник : 650 статей 

/ авт.-уклад.: Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко ; за ред. П. Білоуса. 

– Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Nota Bene). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник довідник містить художню і наукову інформацію з 

української літератури XI–XVIII ст.: основні поняття медієвістики, відо-

мості про актуальні персоналії і художні твори. Сукупність його статей 

(їх 650) – своєрідна літературознавча мозаїка, яка відображає особливо-

сті розвитку української художньої словесності Середньовіччя і доби Ба-

роко, а також стан супровідних явищ – фольклору, конфесійних орієнта-

цій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та естетичних кон-

цепцій. 
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14.  83.3 

Д 67 
 

Донченко Л. О. Художні моделі національної ідентичності : 

[монографія] / Л. О. Донченко. – Київ : КНТ, 2014. – 220 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії йдеться про художні моделі національної іденти-

чності в українській літературі. Означено поняття "національний харак-

тер” і "ментальність” у філософському та культурологічному дискурсах. 

Розкрито своєрідність висвітлення національної ідентичності у творах 

письменників 20-30-х років. Окреслено міфологічні параметри необарокової 

прози, визначено духовно-ментальні засади українства. Проаналізовано ав-

торські версії національного характеру, простежено специфіку вираження 

ментальних спонукань, міфологем і архетипів народної культури як струк-

туруючих чинників художніх творів. 

 

15.  82  

Д 75 

Дробний І. С. Син мужицький. Золоте коріння... / І. С. Дробний. 

– Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 216 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірка поєднала в собі спогади про зустрічі й спілкування з 

Василем Симоненком та його черкаським літературним оточенням: пое-

тами Миколою Негодою і Миколою Єременком. Окремий розділ книги 

складають нові твори автора. Є також нариси Вікторії Шапошник про 

творчість самого поета. 

 

16.  811'02

Е 64 

 

Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, 

Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків [та ін.] ; за ред. Л. Л. Звон-

ської ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Київ : Київський ун-т, 2015. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виданні вміщено майже 700 статей із теоретичної та 

історичної граматики, загальномовознавчих та специфічних законів 

давньогрецької та латинської мов, а також спеціальних фахових на-

прямків класичної філології. Словникові статті містять багатий ілю-

стративний матеріал з автентичних текстів. Представлена інформа-

ція про відомих дослідників класичних мов від античних граматистів до 

сучасних учених з бібліографією їхніх праць. 

 

17.  82.09 

З-15 

 

Задорожна Л. М. Шевченкові ремінісценції в поетичному 

світобаченні Щоголева : монографія / Л. М. Задорожна ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2014. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автор досліджує історіософські ремінісценції у творчості 

Т. Шевченка та Я. Щоголева, феноменологічний рівень осягнення ними 

чинника буття і небуття людини, віртуальний вимір буття людини в по-

етичному доробку обох митців, а також феномен обрядовості в поезії Я. 

Щоголева. 
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18.  821 

З-16 
 

Зажинок. Антологія красного письменства Тальнівщини : по-

езія, проза, літературознавство, мистецтво / упоряд.: В. Ф. Ми-

цик, В. П. Мовчан. – Київ : КВІЦ, 2015. – 356 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В збірнику подано творчість понад 112 авторів – уродженців 

Тальнівщини: безіменних авторів народної творчості, Романа Ракушки-Ро-

мановського, Меланки Берегової, Василя Доманицького, Володимира 

Штангея, Федора Мицика, Кузьми Гриба, Павла Богданова-Розгона, Ми-

коли Кирилюка, Михайла Півторака, Валентини Штангей-Семеняк та 

молодшого покоління, твори людей з окремих сіл, як літературних осере-

дків так і родин. Вперше публікуються народні вірші, оповідання як само-

достатні твори. Збірник ілюстровано творами митців з Тальнівщини. 

 

19.  82-93 

К 30 
 

Качак Т. Б. Українська література для дітей та юнацтва : під-

ручник / Т. Б. Качак. – Київ : Академія, 2016. – 352 с. – (Альма-

матер). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(1), (2) 

Анотація: Підручник пропонує естетично вмотивовану періодизацію іс-

торії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, мето-

дику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів 

від давнини до сьогодення. 
 

20.  84 

К 38 
 

Кикоть В. 25 американських поетів у перекладі Валерія Кикотя 

= 25 American Poets translated by Valeriy Kykot / В. Кикоть. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга вибраних творів видатних американських поетів XIX–

XX століття знайомить читача з кращими зразками поезії США та їх 

українськими перекладами.  

 

23.  821-

94К 43 
 

Кириченко С. Люди не зі страху. Українська сага : спогади / С. 

Кириченко ; переднє слово Ю. Бадзя. – Київ : Смолоскип, 2013. 

– 920 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Спогади автора відзначаються багатогранним змістом і 

своєрідним художнім стилем. Це історичного масштабу унікальні свід-

чення про себе та епоху, про відомі провідні постаті новітньої доби на-

шого національного пробудження, про десятки рядових творців суспіль-
них обставин. До видання увійшли також вибрані статті авторки.  

 

24.  81'02 

К 47 

 

Класичні мови і сучасне мовознавство : хрестоматія для сту-

дентів-класиків / МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка ; упоряд.: І. О. Голубовська, В. М. Шовковий. – Київ : 

Київський ун-т, 2015. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: Хрестоматія "Класичні мови і сучасне мовознавство" міс-

тить навчальні матеріали з мовознавчих та класичних дисциплін, які виклада-

ються студентами на рівні бакалаврату та магістрату у рамках спеціа-

льності "класичні мови і література, західноєвропейські мови". 
 

25.  811.111 

К 63 

 

Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна : 

підручник / А. Е. Левицький, І. В. Трищенко, Ю. А. Лобода [та 

ін.] ; за ред. А. Е. Левицького ; МОН України, Київський нац. ун-

т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 544 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Підручник є одним із перших в Україні виданням із дисципліни 

"Комунікативні стратегії англійської мови як другої іноземної", що викла-

дається студентам магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та літера-

тура". Виклад текстів уроків грунтується на комунікативній спрямова-

ності сучасних пошуків у галузі методики викладання іноземних мов. 
 

26.  811.161 

К 68 

 

Корольова В. В. Комунікативно-прагматична організація су-

часної української драми : монографія / В. В. Корольова ; МОН 

України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро 

: Ліра, 2016. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії досліджено комунікативно-прагматичну орга-

нізацію сучасного українського драматургійного дискурсу. Виявлено спе-

цифіку внутрішньої й зовнішньої драматургійної комунікації. Подано ти-

пологію мовних особистостей персонажів та засоби індивідуалізації їх-

нього мовлення, з'ясовано прагматику авторської позиції в сучасних дра-

матургійних текстах. 
 

27.  82.09 

К 76 
 

Кошова І. За словом колір : інтерпретації художніх текстів / І. 

Кошова ; [навч. посіб.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 

182 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник пропонує варіанти інтерпретацій худо-

жніх текстів Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Драй-

Хмари, Василя Симоненка, Михайла Старицького, Миколи Гоголя, Семена 

Гулака-Артемовського. Аналіз особливостей поетики одного твору, деко-

дування ключових образів, дослідження символічного значення звуків і ко-

льорів дає можливість осягнути  прихований, серцевинний зміст текс-
тів, відкрити заховані в них смисли, зрозуміти особливості стильової ма-

нери письменників, збагнути складні перипетії долі митців, потрапити в 

незбагнений світ художнього слова.  

 

28.  82.09 

М 36 

 

Мацько В. Українська література: людина – світ – час : [літера-

турозн. студії] / В. Мацько. – Хмельницький : Цюпак А. А., 

2017. – 228 с. : фото. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 
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Анотація: Нова праця В. П. Мацька є системним дослідженням істо-

рико-літературних, теоретичних, критичних, естетичних, жанрово-

стильових, ідейно-тематичних особливостей образної структури худож-

ніх текстів. 

 

29.  811.112

Н 67 

 

Німецько-український словник лінгвістичної термінології / 

О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шев-

ченко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Київ : Київський ун-т, 2015. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник вміщує понад 7000 термінів. Охоплює найбільш ужи-

вану сучасну українську й німецьку термінологію в галузі фонетики, фоно-

логії, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії німецької 

й української мов, діалектології, теорії комунікації. 

 

30.  82(477) 

Н 17 

 

Наєнко М. К. Літературна історія і сучасна критика : матеріали 

до вивч. укр. літ. у слов'ян. контексті / М. К. Наєнко ; МОН 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2015. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга містить студії про творчість українських письмен-

ників-класиків та творців сучасного літературного процесу. Автор про-

понує нові інтерпретаціїі відомих художніх текстів, і творів тих ав-

торів, що найменш досліджені істориками літератури та сучасними 

літературними критиками.  
 

31.  83.3 

П 16 
 

Панченко В. Є. Кільця на древі / В. Є. Панченко. – Київ : Кліо, 

2015. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До книги увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані 

аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи 

Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, 

Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича... Читацькій увазі 

запропоновано розвідку про драматичну ситуацію в українській літера-

турі на початку 1970-х рр., огляд літературної мазепіани та есей "Він не 

буде абияким чоловіком", присвячений дитячим літам генія – Тараса Ше-

вченка. 
 

32.  82(477) 

П 21 
 

Пахаренко В. І. Українська література. 8 кл. : підруч. для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко, Н. А. Коваль. – Київ 

: Грамота, 2016. – 272 с. : іл. 

Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2(2), (2) 

Анотація: Видання знайомить восьмикласників з українським фолькло-

ром і вводить у світ поезії, драматургії, прози та гумору. Містить огля-

дові розділи, стислі нариси життя та творчості письменників, скорочені 
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тексти творів, коментарі до них, систему запитань і завдань різних рів-

нів складності, які допоможуть глибоко й різногранно осмислити літера-

турні зразки. 

 

33.  82(477) 

П 21 

 

Пахаренко В. І. Українська література. 9 кл. : підруч. для 9 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 

2017. – 272 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Підручник містить оглядові розділи, стислі нариси життя 

та творчості письменників, коментарі до художніх творів, систему за-

питань і завдань різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різно-

гранно осмислити літературні зразки. Репродукції творів класиків ві-

зуального мистецтва (живопису, скульптури, архітектури), тощо.  

34.  82.0 

П 30 
 

Петров В. Розвідки / В. Петров ; упоряд., передм., прим. В. 

Брюховецький. – Київ : Темпора. – 2013 

Т. 1. – 592 с.  

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Т. 2. – С. 593–1168. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Т. 3 . – С. 1173–1704. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У тритомному зібранні наукових розвідок Віктора Платоно-

вича Петрова (Віктора Бера, Бориса Веріго, Віктора Петренка) предста-

влена значна частина творчої спадщини видатного вченого в царинах лі-

тературознавства, фольклористики, етнографії, археології, мовознавс-

тва, етнології, історіософії, філософії та релігієзнавства.  

 

35.  82.09 

П 50 
 

Поліщук Я. Реактивність літератури / Я. Поліщук. – Київ : Ака-

демвидав, 2016. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автор книги аналізує новітні процеси в сучасній українській 

літературі, звертаючи увагу на нові твори та подає в своїй книзі твор-

чість вже знаних і нових українських авторів, яких зараз активно чита-

ють, це: Юрій Винничук, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Василь Слапчук, 

Галина Пагутяк, Борис Гуменюк, Михайло Слабошпицький, Галина Вдови-

ченко, Олексій Чупа, Євген Положій та інші.  

 

36.  82.09 

П 78 
 

Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. Вип. 

23 / МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

Філол. ф-т ; редкол.: Є. М. Черноіваненко (відп. ред.) [та ін.]. – 

Одеса : Астропринт, 2016. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті з проблем теорії літератури та 

критики, з питань поетики художнього твору, в яких висвітлюються рі-

зні аспекти індивідуальної творчості, компаративістики, літературного 
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процесу в українській, російській та інших літературах класичного пері-

оду та XX–XXI століття, подаються рецензії та хроніка подій з науко-

вого життя. 

 

37.  82.09 

Р 75 

Росовецький С. К. Тарас Шевченко і фольклор : монографія / 

С. К. Росовецький ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський ун-т, 

2014. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія вперше у вітчизняній науці пропонує комплексне, 

масштабне дослідження взаємозв'язків творчості Тараса Шевченка з 

фольклором в усій їх багатобарвній складності. Це не лише певне узагаль-

нення більш ніж двадцятирічних студій відомого філолога, фольклориста 

і письменника в цій галузі, але й методологічно обгрунтована програма 

подальшої пошукової роботи. 

 

38.  81-

112Р 

83 

 

Руда Н. В. Історія лінгвістичних учень : навч. посіб. / Н. В. Руда 

; за заг. ред. І. О. Голубовської ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 256 с. – 

(Бібліотека інституту філології). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 

Анотація: У посібнику міститься короткий огляд розвитку мовознавчих 

ідей і концепцій від часів Античності до XX ст., розглядаються особливості 

найвидатніших лінгвістичних традицій, шкіл та напрямків, пояснюються 

основні поняття та терміни, з'ясовується специфіка взаємозв'язку між іс-

торією мовознавства і сучасною теорією мови.  

 

39.  82.09 

С 14 

Саєнко В. П. Українська література ХХ ст.: діапазони творчих 

голосів і мистецьких відкриттів : вибр. літературознав. пр. / В. 

П. Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 870 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До книги входять дослідження, статті, есеї про українських пи-

сьменників XX ст., починаючи від раннього модернізму (творчість І. Фран- 

ка, Лесі Українки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського) до творців епохи Роз-

стріляного Відродження, прозаїків-шістдесятників та художників слова 

межі тисячоліть. Окремий цикл статей присвячено репрезентативним 

постатям і духовному спадку науковців, в т. ч. представникам одеської 

літературознавчої школи.  
 

40.  84(4Ук) 

С 13 

 

Савранська В. І тече твоя душа в мою...: сторінки світової 

лірики українською мовою / В. Савранська. – Черкаси : Чаба-

ненко Ю. А., 2016. – 120 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Видатні поетичні твори завжди сучасні. "А я до всіх віків 

вам буду", – писала Марина Цвєтаєва – і не помилялася. У цій збірці  пред-

ставлені українською мовою твори відомих зарубіжних поетів, у певні мо-

менти життя співзвучні з думками й почуттями перекладача. Деякі 
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твори перекладено вперше, інші мають нечисленні варіанти у вітчизняній 

перекладацькій літературі. Переклади й оригінали публікуються пара-

лельно. 
 

41.  821.161

С 17 

Самі про себе: автобіографії українських митців 1920-х років / 

НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упо-

ряд. Р. Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – 640 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних 

матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських 

митців, чиї автобіографії пощастило розшукати і вони виявилися ціка-

вими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-

ми роками. 
 

42.  83.002 

С 30 

 

Семків Р. Методичні особливості викладання курсу "Основи 

компаративістики" : навч.-метод. посіб. / Р. Семків. – Київ : 

Смолоскип, 2015. – 74 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Видання містить інформацію про кілька форматів подачі 

матеріалу: лекція, читання, дискусія, письмо, а також план самого курсу 

і вичерпний список літератури до нього. 

 

43.  821 

С 11 

 

Сергієнко В. М. Космічний відголос : [зб. віршів, біографія, 

спогади друзів, газетні публ.] / В. М. Сергієнко. – Корсунь-Шев-

ченківський : Гавришенко В. М., 2016. – 584 с. : фото. 

Кількість примірників: 20 – ЧЗ №2(1), АХ(19) 

Анотація: До виданої збірки увійшли вірші Сергієнка, раніше видані і 

досі неопубліковані, його дисертація із соціології, а також спогади про 

нього рідних та побратимів. 

 

44.  811.124 

С 32 

 

Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, істо-

рико-лінгвіст. комент., слов. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка ; упоряд. В. М. Миронова. – Київ : Київський ун-т, 2013. 

– 200 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Хрестоматія містить уривки з оригінальних джерел різних 

літературних жанрів: історичних та філософських хронік, ораторських 
промов, діалогів, народних переказів, юридичних документів тощо. Тек-

сти відбивають окремі історичні події від раннього Середньовіччя до 

епохи Відродження. Окремо подаються джерела, які стосуються історії 

українських земель або написані в Україні. Хрестоматія доповнена 

бібліографією, історико-лінгвістичним коментарем, словником. 

 

45.  83.3 

С 47 

 

Слабошпицький М. Ф. Індіянського літа в Америці : біографічні 

профілі / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Літературна Україна, 

2016. – 228 с. : фото. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; 

№ 20). 
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Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Герої розвідок М. Слабошпицького належать до того цвіту, що 

його немилосердне ХХ століття розкидало по всьому світу – світу української 

діаспори в Європі, Америці, Австралії… Читачеві випаде нагода побути в то-

варистві визначних постатей, зокрема Юрія Шереха, Богдана Рубчака, Гри-

горія Костюка, Ігоря Качуровського, Євгена Маланюка та ін. 

 

46.  82.09 

С 48 

 

Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка: герменевтичний об'єм 

/ О. Слободян, О. Яковина. – Київ : Києво-Могилянська акаде-

мія, 2016. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві 

рівні поета, які визначили постійну "актуальність" його текстів. Ха-

ризма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження 

про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових категорій. 

Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що по-

в'язує буття народу з метою існування. 

 

47.  83.3 

С 48 

Слоньовська О. В. Пророк, мислитель, геній: вершинні твори 

Кобзаря : навч.-метод. посіб. на допомогу вчителю й студенту / 

О. В. Слоньовська. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі пропонується аналіз складних і до кінця належно не 

досліджених досі поетичних текстів Кобзаря, які вивчаються в школі й у 

наш час виявилися особливо затребуваними й актуальними. Новий підхід 

до трактування історичних подій і новаторське бачення авторкою дослі-

дження підтекстових смислів цих творів дають можливість виявити в 

їхньому змісті пророцтва генія. 

 

48.  83.3 

Ш 37 
 

Тарас Шевченко в критиці = Taras Shevchenko The Critical 

Reception / Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Ін-т Джерело-

знавства НТШ-А, Ін-т Критики ; за заг. ред. Г. Грабовича ; упо-

ряд.: О. Боронь, М. Назаренко. – Київ : Критика. – 2013 

Т. 1 : Прижиттєва критика (1839–1861) / наук. ред.: С. Захаркін, 

О. Федорук. – 2013. – 804 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1)  

Т. 2 : Посмертна критика (1861) / наук. ред. О. Федорук. – 2016. 

– 806 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Двотомове видання є найповнішим на сьогодні коментова-

ним зібранням текстів про літературну й образотворчу спадщину Шев-

ченка, опублікованих за його життя й у перший рік по смерті. Статті, 

рецензії на всі окремі видання Шевченкових творів, нотатки, принагідні 

згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами 

– присвячені не тільки особисто Шевченкові, а й українській літературі 

загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюст-

руванні яких він брав участь, тощо. 
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49.  81'373 

Т 47 

 

Тищенко К. Ключі з Астурії від минулого України / К. Ти-

щенко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Лінгвістичний му-

зей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – 528 с. : іл., карти. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Читачеві пропонується важлива підсумкова праця з топоні-

міки. Початком її стало виявлення топонімів України, схожих на імена 

людей з середньовічних документів Астурії та Галісії (на заході теперішньої 

Іспанії). Нариси книжки висвітлюють подробиці цієї події та зумовлений 

нею дальший розвиток теми. 

 

50.  83 

Т 51 

 

Токмань Г. Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання худож-

нього тексту : вибрані студії / Г. Л. Токмань. – Ніжин : Лисенко 

М. М., 2016. – 336 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У літературознавчих працях порушено проблему взаємозв'язків 

художньої літератури з екзистенціальною філософією, запропоновано ін-

терпретацію творів українських письменників Г. Сковороди, М. Максимо-

вича, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Л. Мартовича, В. Свідзін-

ського, С. Гординського, І. Світличного, Г. Гордасевич, представників ін-

ших національних культур -Шолом-Алейхема і Г. Мюллер.  

 

51.  81.2Ук 

Т 56 

 

Томіленко Л. М. Словник прізвищ жителів Корсунщини : 

близько 3 500 прізвищ / Л. М. Томіленко. – Івано-Франківськ : 

Фоліант, 2016. – 214 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник містить близько 3500 прізвищ, зафіксованих у Корсунь-

Шевченківському районі Черкаської області. 
 

52.  821(477) 

Т 70 

 

Троєручиця та інші. Євген Плясецький проти Андрія Лаговсь-

кого : шкіци, повісті, етюди, оповідання. – Київ : Смолоскип, 

2013. – (Лауреати "Смолоскипа"). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Перед читачем проект-протистояння між двома молодими 

й талановитими літераторами з Києва – Є. Плясецьким і А. Лаговським, 

які теоретизують на тему подальшого прямування сучасних арт-майст-

рімів. У книжці репрезентовано розмаїття літературних практик: шо-

зизм, кубізм, трансавангард, епістолярії, мемуаристику, гіпертексти й 

ергодичні дискурси – й усе це з відбитком відвертого кепкування з читачів 

та пошуків і прямувань сучасної літератури. 
 

53.  821(477) 

У 45 
 

Україна під Покровою "Апостроф" : альманах до журналу 

"Апостроф". [Вип. 3] / ред.: С. П. Левченко, О. І. Прилуцький. – 

Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 180 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Анотація: У третьому випуску альманаха представлені розділи: Поезія, 

Проза, Мистецтво, Пам'ятаймо та Наука. Представлені автори пере-

важно з Черкаської області. 
 

54.  84(4Укр) 

Ч-46 

 

Череватенко Л. В. Зворотній час. Зворотний зв'язок : [вірші, 

переклади, сценарії] / Л. В. Череватенко ; упоряд. В. Богу-

славська. – Київ : Дух і літера, 2015. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: До уваги читача пропонується зібрання, до якого ввійшла со-

тня власних поезій Л. Череватенка, поетичні переклади з одинадцяти мов 

та три кіносценарії. 

 

55.  82.0 

Ш 37 
 

Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н. Л. 

Білик, І. П. Бондаренко, Г. Г. Верба [та ін.] ; за ред.: І. П. Бонда-

ренка, Л. В. Коломієць ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Колективна монографія покликана висвітлити сучасний 

стан шевченкознавчих студій у світі, передусім у Європі та Азії. Значну 

увагу приділено перекладам творчої спадщини Кобзаря різними інозем-

ними мовами.  

56.  84(4Укр) 

 Ш 37 
 

Шевчук В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про су-

часників / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – 576 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У цій книзі автор згадує про вчених та митців, з якими пере-

бував у дружніх взаєминах або ділових стосунках. Оповідь залучає спога-

довий матеріал від 60-х років минулого століття і до сьогодні із безліччю 

маловідомих фактів та великим документальним супроводом. Читач по-

новому відкриє для себе імена художника Опанаса Заливахи, актора Свя-

тослава Максимчука, режисера Григорія Шумейка, вченого Григорія 

Нудьги та ін. 

 

57.  82(477) 

Ш 48 

 

Шептицька Т. Л. Українська література в контексті соціокуль-

турних перетворень ХХ століття : монографія / Т. Л. Шептицька 

; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 

Київський ун-т, 2013. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії запропоновано особливий погляд на українську 

літературу не лише як мистецьке утворення з його внутрішніми законами 

розвитку, але як на своєрідне відображення знакових явищ національного 

буття. Зосереджено увагу на художньому осмисленні проблем суспіль-

ного єднання, національному самовизначенню та культурному самозбере-

женні. 

 

58.  811.521 

Я 70 

 

Японсько-український словник ономатопеїчної лексики / 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; уклад.: О. 



79 
 

Кобелянська, Х. Егава. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 

2016. – 318 с. 

Кількість примірників: 2 – А2(1), ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник містить майже 400 ключових і понад 2000 похідних 

та синонімічних найчастотніших слів сучасної японської мови, що нале-

жать до групи ономатопеїчної лексики, яка є надзвичайно поширеною у 

повсякденному побутовому мовленні японців, художній літературі, мові 

манtа, рекламних текстах, а також у дитячій мові. 

 

59.  811.521 

Я 70 

 

Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної 

лексики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; 

уклад.: Х. Егава, О. Кобелянська. – Київ : Видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2016. – 420 с. 

Кількість примірників: 2 – А2(1), ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник містить близько 500 ключових і понад 2000 похідних 

та ономатопеїчних слів сучасної японської мови, згрупованих за темати-

чним принципом. Це дозволяє легко знаходити для практичних та семі-

нарських занять відповідну лексику, яка є досить частотною у повсякден-

ному спілкуванні японці, дитячій мові, мові дуже популярних у сучасній 

Японії коміксів-манtа, рекламних текстах, художній літературі тощо. 

  

  



80 
 

 

 

 
 

    

1.  1(091) 

І-90 

 

Історія східнослов'янської філософії: державно-правовий 

контекст (XVIII–XX століття) : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / уклад.: В. В. Кузьменко, Л. Р. Наливайко, О. М. 

Обушенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Кузьменка ; МОН України, 

М-во внутр. справ України, Дніпропетровський держ. ун-т 

внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 304 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито хід історії східнослов'янсь-

кої філософської думки в контексті вчень про державу і право, починаючи 

з XVIII до XX століття. Особливу увагу приділено державно-правовому 

контесту філософського дискурсу як умові формування світогляду май-

бутнього правознавця. 
 

2.  1(062) 

В 53 
 

Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.] : Серія філо-

софські науки. Вип. 18 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред-

кол.: А. Карась (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2016. – 234 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Віснику публікуються актуальні філософські, політологічні, ку-

льтурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, 

її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.  
 

3.  159.9 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.] : Серія пси-

хологічні науки. Вип. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред-

кол.: К. О. Островська (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : Вид-во ЛНУ 

ім. І. Франка, 2017. – 158 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У Віснику висвітлено широкий спектр теоретичних та емпі-

ричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології, розглянуто 

деякі аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах он-

тогенезу, проаналізовано актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогі-

чної, організаційної, клінічної психології та ін. 

 

4.  16(075) 

К 64 

Конверський А. Є. Сучасна логіка : підручник : [у 2 ч.]. Ч. 1. 

Класична логіка / А. Є. Конверський ; МОН України, Київський 
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 нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 191 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В підручнику розкриті історичні та теоретичні передумови 

виникнення сучасної логіки. В частині «Класична логіка» проаналізовано 

специфіку та особливості алгебраїчної системи і числень. На конкрет-

ному матеріалі показано єдність логіки висловлювань та логіки преди-

катів. Особлива увага приділяється природі некласичної логіки й шляхам 

застосування її засобів для потреб пізнавального процесу. 
 

5.  1:340 

О-59 

 

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософ-

сько-правових вчень : навч. посіб. / [В. В. Кузьменко, Л. Р. 

Наливайко, О. М. Обушенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Кузьменка 

; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропет-

ровськ : Ліра, 2015. – 290 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(2) 

Анотація: У навчальному посібнику феномен права в історії філософії 

досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних наста-

нов, узв'язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кож-

ному конкретному суспільстві духовними цінностями. Особливу увагу при-

ділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові 

формування світогляду майбутнього правознавця. 

 

6.  86.372

Р 63 

 

Рожко В. Є. Преосвященний Платон Артем'юк, єпископ Рівнен-

ський і Крем'янецький : [монографія] / В. Є. Рожко. – Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2015. – 168 с. : іл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Представлена праця – це ще одна грунтовна спроба автора 

відродити пам'ять про події, пов'язані з історією становлення Українсь-

кої Церкви (період Другого відродження 1941–1944 рр.) як самостійної, 

незалежної та самобутньої частини православного світу.  
 

7.  87.632

Р 65 

 

Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : мо-

нографія / М. М. Розумний ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – 

Київ : Вид-во НІСД, 2016. – 196 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор пропонує до публічного обговорення питання націона-

лізації колективної свідомості, демократизації політичного життя та 

інтеграції в існуючі міжнародні зв’язки і комунікації. Увагу читача зосе-

реджено на національній ідеї, національній ідентичності та цивілізацій-

ному підході до розбудови громадянського суспільства. 
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1.  027.02

А 72 
 

Антонов В. М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні (ін-

новаційні технології та застосування) : монографія / В. М. Ан-

тонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський універ-

ситет, 2013. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: На сторінках книги розглянуто правові засади 

функціонування в Україні електронних бібліотек, використання  Інтер-

нет-технологій у бібліотеках, організацію гібридних бібліотек в Україні. 

Описано концептуальну модель гібридної бібліотеки, технологію автома-

тизованого формування баз даних довідково-бібліографічної інформації, 

комплекс програм автоматизації бібліотечних процесів і системи авто-

матизації бібліотек. 
 

2.  025.4 

С 32 
 

Сербін О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку 

класифікацій наук : монографія / О. О. Сербін ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 

2015. – 432 с. 

Кількість примірників: 3 – ІБВ(1), ЦА(1), ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії представлено результати комплексного до-

слідження становлення та розвитку систематизації інформації в кон-

тексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового 

підгрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соціальних 

комунікацій. Проведено аналіз основних аспектів створення, запро-

вадження та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних 

систем крізь призму еволюції класифікацій наук. 
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1.  016:51

З-21 
 

Олег Каленикович Закусило : матеріали до бібліографії 

(1972–2012) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: В. 

Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; авт. передм. А. 

В. Анісімов. – Київ : Київський ун-т, 2012. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: Репрезентуються праці українського вченого в галузі теорії 

ймовірностей і математичної статистики, першого проректора Київсь-

кого національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Ака-

демії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти 

України, доктора фізико-математичних наук, професора Олега Калени-

ковича Закусила. Бібліографічний покажчик знайомить читача з науко-

вим доробком вченого та літературою про його життя та діяльність. 

 

2.  016:929

П 84 
 

Професор Заславський Ісай Якович (1915–2000 рр.) : бібліогр. 

покажч. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, 

Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І. І. Тіщенко, Л. Є. Ге-

расименко ; за заг. ред. О. О. Сербіна. – Київ : Видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2016. – 152 с. 

Кількість примірників: 2 – ІБВ(1), ЦА(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик представляє науковий доробок 

вченого-філолога, українського літературознавця, лермонтознавця, док-

тора філологічних наук, професора філологічного факультету Київського 

університету Ісая Яковича Заславського. 

 

3.  016 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко та Університет св. Володимира : спогади су-

часників : анотований бібліогр. покажч. / МОН України, Київсь-

кий нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд.: В. Г. Несте-

ренко, Н. В. Кошлякова, Т. О. Холоша [та ін.]]. – Київ : Київсь-

кий ун-т, 2014. – 224 с. : іл. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), ІБВ(1) 

Анотація: Анотований бібліографічний покажчик приурочений 200-й річ-

ниці від дня народження Т. Г. Шевченка. До покажчика включено 

бібліографічні описи друкованих та архівних матеріалів про роботу Шев-

ченка в Археографічній комісії при Університеті св. Володимира, зв'язки з 

Кирило-Мефодіївським товариством, допомогу недільним школам.  
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4.  016 

Ч-12 
 

Чабан Анатолій Юзефович: доктор історичних наук, профе-

сор : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад.: 

В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця, О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси 

: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 64 с. : портр. – 

(Бібліографія вчених України ; вип. 9). 

Кількість примірників: 1 – ІБВ(1) 

Анотація: У покажчику із серії"Бібліографія вчених України" представ-

лено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого 

українського вченого-історика, доктора історичних наук, професора ка-

федри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького.  
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