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До уваги читачів! 
 

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

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

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 
принципом: «Природничі та сільськогосподарські науки», «Фізико-
математичні науки», «Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні 
науки», «Юридичні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична 
культура та спорт», «Журналістика», «Філологічні науки», «Мистецтво», 
«Філософські науки та релігієзнавство», «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 
кафедрам та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). У 
цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 
враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 
університету. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

 кандидат історичних наук, доцент 
 

 



Перелік умовних позначень 
А2  –  абонемент філологічної літератури 

А3  –  абонемент фізико-математичної літератури 

АХ –  абонемент художньої літератури 

ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ 

ЦА –  центральний абонемент 

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

ЧЗ№2 – читальний зал філологічних наук 

ЧЗ№3 – читальний зал суспільних наук 

ЧЗ№4 – читальний зал економічних наук 

ЧЗ№6 – читальний зал психолого-педагогічних наук 

 
 
 



 

 
 1.  26.890 

(4Бел-
4Бре) 
Б 24 

Барановичи = Баранавічы = Baranovichi : фотоальбом / сост. 
В. Г. Мищенко ; пер. на англ. Н. П. Петрашкевич. – Минск : 
Международный центр культуры книги, 2004. – 80 с. : фото. 
цв. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аyнотацbя: В альбоме освещается история города Барановичей, его 
основных улиц и площадей. Много иллюстрированные издание 
познакомит с архитектурными сооружениями и памятниками, реалиями 
и перспективами экономики, культуры и социальной сферы. 
 

2.  28.088л6
4(4Бел)
я6 
Б 43 
 

Беловежская пуща = Белавежская пушча = Belovezhskaya 
Pushcha : фотоальбом / сост. В. Гардзей ; пер. с англ. В. 
Бурлака. – 2-е изд. – Минск : Литература и искусство, 2007. – 
160 с. : фото. цв. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Книга рассказывает о природном феномене, широко 
известном во всем мире – лесном массиве Беловежская пуща, 
расположенном на границе Беларуси и Польши. Дремучий первобытный 
лес со множеством огромных деревьев, стадами крупных животных – 
зубров и других лесных обитателей, который ведут здесь вольную жизнь 
на лоне природы. Об этом свидетельствуют множество фотографий 
отличного качества. 
 

3.  28.693.
352 
Б 78 
 

Бокотей А.  
Охорона білого лелеки: досвід Польщі і України / А. Бокотей, 
І. Калуга, П. Тишко ; Природниче т-во "Bociаn", Зах. від-ня 
Укр. орнітологічного т-ва, Держ. природозн. музей НАН 
України. – Сєдльце ; Л., 2004. – 16 с. :  ілюстр. кол. 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Ця книжежка виникла в результаті співпраці українських і 
польських фахівців з охорони природи. Вона видана одночасно польською 
та українською мовами і покликана розширити коло шанувальників лелек 
в обох країнах, спонукати їх до охорони цього прекрасного птаха. 
 

4.  28.088
л64(4Б
ел)я6 
Б 95 
 

Бышнев И. И.  
Среди пущ и болот белорусской земли : фотоальбом / И. И. 
Бышнев, В. С. Ивкович, С. М. Плыткевич. – Минск : Рифтур, 
2005. – 112 с. : фото. цв. – Текст на рус. и англ. яз. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1)  
Аннотация: Книга рассказывает о настоящей жемчужине 
природного наследия Европы – Березинском биосферном заповеднике. 
Это – эталон естественной природы, один из немногих сохранившихся в 
первозданном виде, неповторимый и уникальный, что подтверждают 
отличные фотографии.  



 
5.  28 

В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія Біологія. Вип. 54 / Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. І. Остапченко. – К. : 
Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 61 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Подано експериментальні дані про особливості будови, 
розвитку і функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і 
фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться 
науковцями біологічного факультету в галузях фізіології рослин і тварин, 
генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології. Викладено також 
нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і 
органах у нормі і після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, 
наведено результати нових методичних розробок. 
 

6.  22.6 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія Астрономія. Вип. 45 / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. М. Івченко. 
– К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 58 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Викладено результати оригінальних досліджень із питань 
релятивістської астрофізики, фізики Сонця, астрометрії, небесної 
механіки. 
 

7.  28 
В 53 
 

Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.] : Серія 
біологічна. Вип. 48 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 
редкол. : В. Федоренко (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ 
ім. І. Франка, 2008. – 208 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У Віснику опубліковано статті з актуальних проблем 
біофізики, біохімії, генетики, екології, мікробіології, зоології, фізіології 
людини і тварин та фізіології рослин. 
 

8.  28 
В 53 
 

Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.] : Серія 
біологічна. Вип. 51 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 
редкол. : В. Федоренко (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ 
ім. І. Франка, 2009. – 255 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
 

9.  28.1 
В 43 
 

Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та 
стратиграфічний аспекти : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 
геологічних наук, Палеонтологічне т-во ; редкол. : П. Ф. Гожик 
(голов. ред.), О. Ю. Митропольський, Н. В. Маслун [та ін.]. – 
К. : Поліграфічний комплекс, 2009. – 504 с. : табл., схеми, 
карти 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 



Анотація: Матеріали збірника присвячено різноманітним аспектам як 
традиційної палеонтології, так і новим її напрямам, зокрема 
бактеріальній палеонтології. Наведено монографічний опис нових 
знахідок органічних решток з різних осадових товщ фанерозою і 
докембрію. Порушено номенклатурні питання, висвітлений видовий 
склад і виявлені корелятивні особливості комплексів органічних решток 
для вирішення різних завдань стратиграфії, палеоекології, 
палеогеографії. На основі фактичних даних розв'язуються питання  
геологічної історії басейнів.  
 

10.  26.890(
4Укр-
4Дні) 
Д 54 
 

Дніпропетровськ = Dnipropetrovsk: [фотоальбом] : присвяч. 
20-річчю незалежності України / авт. проекту Г. Губанова ; 
авт. вступ. ст. М. Кавун ; голов. ред. О. Ремова ; пер. на англ. 
Н. Крейніної. – Д. : Дніпрокнига, 2011. – 352 с. : фото. кол. – 
(Пізнавай і шануй свій край) 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
 

11.  26.891 
Д 85 
 

Духовні обереги рідного краю / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет. 
– К. : Український пріоритет, 2011. – 240 с. – (Бібліотека 
"Слова Просвіти"; кн. 6) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Українське краєзнавство, потужний громадський рух 
дослідників рідного краю є невід'ємною складовою сучасного суспільства, 
активно впливає на розвиток його духовного життя, і в цьому ми 
бачимо суголосність у діяльності Національної спілки краєзнавців 
України та Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса 
Шевченка, культурологічного тижневика "Слово Просвіти". 
 

12.  42.143
я26 
К 29 
 

Каталог лікарських рослин ботанічних садів і 
дендропарків України : довідковий посіб. / НАН України, 
Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка ; за ред. А. П. Лебеди. – 
К. : Академперіодика, 2009. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Цей каталог є першою спробою за всю історію України 
систематизувати та оприлюднити назви лікарських рослин, які 
інтродуковані і вивчаються ученими ботанічних садів і дендропарків 
України. Реєстр Каталогу складається з 1990 назв рослин латинською 
мовою. Після пріоритетної латинської назви рослини подається назва 
родини, номенклатурні синоніми (якщо пріоритетна назва їх до себе 
має), а насамкінець наводяться умовні коди (номери) тих установ, в 
колекціях яких ця рослина присутня. 
 

13.  28.58я
26 
К 29 
 

Каталог раритетних рослин ботанічних садів і 
дендропарків України : довідковий посіб. / НАН України, 
Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка ; за ред. А. П. Лебеди. – 
К. : Академперіодика, 2011. – 184 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Узагальнено відомості про колекції рідкісних і зникаючих 



видів рослин, які інтродуковані і вивчаються ученими ботанічних садів і 
дендропарків України. Реєстр Каталогу складається з 718 назв рослин, у 
т. ч.358 видів-аборигенів, занесених до Червоної книги України, та 360 
видів інтродуцентів, відсутніх у природній флорі України. 
 

14.  26.890 
(4Біл)я6 
К 52 
 

Кляшчук А. В.  
Пад небам Беларусі = Beneath the Sky of Belarus = Під небом 
Білорусїї : фотоальбом / А. В. Кляшчук. – Мінськ : Беларусь, 
2003. – [не пронумерований] с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Білорусь – земля між озерами. Ця книга знайомить читача з 
унікальними ландшафтами, недоторканими та незнайомими куточками 
цієї країни. Кожна фотографія альбому наповнена безмежною любов'ю 
до рідної, величної білоруської землі. 
 

15.  26.890(
4Укр-
4Дні) 
К 82 

Кривий Ріг : [фотоальбом] : присвяч. 225-річчю м. Кривого 
Рогу / ред. : М. К. Дабіжа, Т. П. Воронова, А. Г. Липицький. – 
Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 160 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Фотооб'єктивом і пером книга розповідає про славний 
індустріальний край – Криворіжжя. Сторінка за сторінкою вона 
вводить читача в історію і сучасність одного із найбільших міст 
України,  розкриває широку панораму подій – радісних і драматичних, 
місцевих і загальнодержавних, знайомить з рядовими і знаменитими 
людьми міста Кривий Ріг та Криворіжжя. 
 

16.  26.12 
(4Укр-
6КРМ)я 
К 85 

Крым - Terra Inkognita : топографический атлас в масштабе 1 
км. / авт. проекта Г. И. Хачиров ; сост. С. В. Лебедевь. – Симф. 
: SL studio, 2005. – 156 с. : фото, карты 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Аннотация: В этой книге даны координаты высот, которые помогут 
Вам получить трехмерное изображение местности, а также найти 
местонахождение Вас и Ваших друзей через спутник. Здесь отображен 
Крымский полуостров детально и с такой точностью, с элементами 
спутниковой съемки и навигации, которая актуальна на сегодняшний 
день для туристов, охотников, рыболовов, грибников, горноспасателей и 
просто любителей Крымского полуострова, которые хотят провести 
свой отпуск в этом райском уголке, под названием Крым. 
 

17.  26.890 
(4Укр-
4Хар) 
К 92 

Куп'янську – 350 : іст.-екон. огляд / авт.-уклад. : А. Григоров. 
– Х. : Золоті сторінки, 2005. – 168 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Видання присвячено 350-річному ювілею м. Куп'янська, його 
минулому і сучасності. У книзі подано відомості про основні історичні 
події, про видатних діячів Куп'янщини. Розглянуто інфраструктуру 
міста, діяльність ключових підприємств, що визначають економіку м. 
Куп'янська. 
 



18.  24.2я7
3-1 
Л 26 
 

Ластухін Ю. О.  
Органічна хімія : підруч. для студ. хіміко-технол. спец. вищ. 
техн. закл. Освіти / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Л. : Центр 
Європи, 2009. – 868 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У підручнику викладено теоретичні основи природи 
хімічного зв'язку, будови та реакційної здатності інтермедіатів і 
молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцій. Значну 
увагу приділено початковим положенням стереоізомерії, особливо 
енантіомерії, її зв'язку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто 
механізми найважливіших реакцій і вплив різних чинників на їх перебіг 
залежно від природи реагенту і субстрату. Наведено відомості про 
кислотність та основність органічних сполук, застосування сучасних 
спектральних методів їх аналізу, основи номенклатурних правил.  
 

19.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
іридоїдів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН 
України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2004. – 80 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 254 видів вищих 
рослин – носіїв іридоїдів, що належать до 26 родин і 66 родів. До опису 
рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та російську 
назви; назви притаманних рослині іридоїдів із зазначенням місця їх 
локалізації (кора, стебло, трава, листки, коріння, квіти, плоджи, насіння 
тощо); посилання на відповідні літературні джерела, вміщені в кінці 
видання. 
 

20.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
алкалоїдів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН 
України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2006. – 264 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 783 видів вищих 
рослин – носіїв алкалоїдів, що належать до 113 родині і 410 родів. До 
опису рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та 
російську назви; назви притаманних рослині алкоїдів із зазначенням 
місцях їх локалізації (листки, стебла, квітки, плоди, насіння тощо); 
посилання на відповідні літературні джерела, вміщені в кінці видання. 
 

21.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
антраценпохідних) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; 
НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2003. – 56 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 163 видів вищих 
рослин – носіїв антраценпохідних, що належать до 18 родин і 32 родів. 
До опису рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та 
російську назви; назви притаманних рослині антраценпохідних із 
зазначенням місця їх локалізації (кора, стебло, трава, листки, коріння, 
квітки, плоди, насіння тощо); посилання на відповідні літературні 
джерела, вміщені в кінці видання. 
 

22.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
каротиноїдів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН 
України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2008. – 128 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове видання містить опис 466 видів вищих рослин – 
носіїв каротиноїдів, що належать до 105 родин і 312 родів. До опису 
рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та російську 
назви; назви притаманних рослині каротиноїдів із зазначенням місця їх 
локалізації (листки, стебла, квітки, плоди, насіння тощо); посилання на 
відповідні літературні джерела, вміщені в кінці видання. 
 

23.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
кумаринів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН 
України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2005. – 148 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 513 видів вищих 
рослин – носіїв кумаринів, що належать до 67 родин і 280 родів. До опису 
рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та російську 
назви; назви притаманних рослині кумаринів із зазначенням місця їх 
локалізації (кора, стебло, трава, листки, коріння, квітки, плоди, насіння 
тощо); посилання на відповідні літератуні джерела, вміщені в кінці 
видання. 
 

24.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
лігнанів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН України, 
Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 
2011. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Видання містить опис 108 видів вищих рослин – носіїв 
лігнанів, що належить до 44 родин і 77 родів. До опису залучено: 
латинську (з синонімами), українську та російську назви; назви 
притаманних рослині лігнанів із зазначенням місця їх локалізації (корінь, 
листки, квітки, насіння тощо); посилання на першоджерела. 
 



25.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
сапонінів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН 
України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2007. – 108 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 529 видів вищих 
рослин – носії сапонінів, що належать до 90 родин і 298 родів. До опису 
рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та російську 
назви; назви притаманних рослині сапонінів із зазначенням місця їх 
локалізації (листки, стебла, квітки, плоди, насіння тощо); посилання на 
відповідні літературні джерела, вміщені в кінці видання.  
 

26.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
фітоекдистероїдів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; 
НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2009. – 88 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 237 видів вищих 
рослин – носіїв фітоекдистероїдів, що належить до 70 родин і 67 родів. 
До опису рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та 
російську назви; назви притаманних рослині фітоекдистероїдів із 
зазначенням місця їх локалізації (листки, стебла, квітки, плоди, насіння 
тощо); посилання на відповідні літературні джерела, вміщені в кінці 
видання.  
 

27.  26.3 
М 54 
 

Метаморфические и метасоматические комплексы 
Приазовья и Южного Донбасса : [монография] / С. В. 
Горяйнов [и др.] ; М-во образования и науки Украины, 
Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : Экограф, 
2009. – 304 с. – Библиогр. : с. 296 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: На опорных разрезах по рекам Берда, Мокрая Волноваха и 
Кальмиуса описаны шесть нестратифицированных метаморфических и 
семь метасоматических комплексов, выделенных по авторской 
методике. Возраст комплексов - от архейского до кайнозойского. 
Документально и на большом статистическом материале установлена 
устойчивость картировочных и индикаторных признаков выявленных 
комплексов не только в районе исследований, но и в других районах 
Украинского щита. Все комплексы сведены в единую возрастную схему. 
Показано, что на исследованных разрезах отсутствуют не только 
стратифицированные образования докембрия, но и некоторые 
выделявшиеся ранее интрузивные массивы. Построены схемы 
тектонических движений коллизионных этапов развития Украины.  
 

28.  26.890(
4Бел-

Минск = Мінск = Minsk : фотоальбом / сост., авт. текста С. 
Пешын. – 3-е изд., доп. – Минск : Беларусь, 2006. – 



2Мін) 
М 62 

[непронумер.] с. : фото. цв. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Фотоальбом предлагает увлекательное путешествие по 
столице Беларуси городу Минску – европейскому городу с развитой 
инфраструктурой и почти двухмиллионным населением. Его 
архитектурный облик, складывающийся на протяжении веков, сохранил 
черты культуры разных стилей и эпох, народов и религиозных 
конфессий. 
 

29.  41.4 
М 79 
 

Моргун Ф. Т.  
Затяжна війна агрономів / Ф. Т. Моргун. – Полтава : 
Полтавський літератор, 2004. – 52 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця книга відомого агронома, письменника-публіциста, 
еколога, доктора сільськогосподарських наук, академіка, Героя 
Соціалістичної Праці піднімає проблеми, з якими зустрілося 
впровадження безплужної технології в землеробстві України й Росії. Він 
переконує у важливості її застосування, розповідає про ту боротьбу, 
яка точилася, та й зараз ще не затухає в наукових колах і на практиці 
довкола цієї проблеми. Наводить переконливі приклади досягнень у 
господарствах, де керівники і спеціалісти взяли на озброєння 
грунтозахисні, малозатратні технології і широко застосовують їх. 
 

30.  41.4 
М 79 
 

Моргун Ф. Т.  
Руководители держав, не бойтесь быть святыми / Ф. Т. 
Моргун. – Полтава : Полтавский литератор, 2006. – 400 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1)  
Аннотация: Этот сборник публицистических работ известного 
писателя, ветерана Второй мировой – Великой Отечественной войны, 
агронома, эколога, политического и государственного деятеля. Героя 
Социалистического Труда, доктора сельскохозяйственных наук, 
академика Федора Трофимовича Моргуна посвящен актуальным 
проблемам экологии, культуры, почвозащитного земледелия, аграрного 
сектора экономики, прежде всего – Украины и России. 
 

31.  26.890 
(4Укр-
4Жит) 
М 82 
 

Москаленко В. В.  
Книга про Коростень / В. В. Москаленко, В. Нечипоренко ; 
уклад. А. В. Охрімчук. – Коростень : Тріада С, 2005. – 104 с. : 
фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця книга для всіх, хто цікавиться історією і сьогоденням 
славних міст Житомирщини. В ній читач знайде географічні й історичні 
відомості про місто Коростень, цікаву розповідь про сучасне міських 
підприємств та установ, певну довідкову інформацію.  
 

32.  28.082
л64 
Н 35 

Національний природний парк "Прип'ять-Стохід". 
Різноманіття альгофлори і гідрохімічна характеристика 
акваландшафтів : [монографія] / Нац. природний парк 



 "Прип'ять – Стохід", Приватне природоохоронне п-во 
"Київський созологічний центр" ; під ред.  В. І. Щербака. – К. : 
Фітосоціоцентр, 2011. – 168 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У монографії представлено результати багаторічних 
досліджень різноманіття альгофлори і гідрохімічного режиму лотичних 
і лентичних акваландшафтів Національного природного парку "Прип'ять 
– Стохід". Інвентаризація альгофлори виявила 348 видів і 
внутрішньовидових таксонів із 136 родів, 36 порядків, 14 класів і 8 
відділів. Встановлено закономірності розвитку водоростевих угруповань 
у природній екотонній системі "річка – заплавно-руслове озеро – річка". 
Різнотипні акваландшафти зумовлюють формування різноманітних 
водоростевих угруповань, притаманних водним середовищам із 
домінуванням природних процесів, що є унікальним не тільки для України, 
а й Центральної та Східної Європи. 
 

33.  26.890( 
4Бел)я6 
Н 99 
 

Нясвіж = Nyasvizh = Nieswiez : [фотоальбом] / уклад. М. 
Дзелянковский ; авт. тексту В. Дранчук. – 4-е вид., переробл. і 
допов. – Мінск : Беларусь, 2002. – 128 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Нясвіж – одне із самих стародавніх міст Білорусі. 
"Маленький Париж" – так називають його сучасники. Кожна сторінка 
цього фотоальбому знайомить читача з неповторною красою і 
самобутністю міста, старовинними вулицями і будинками, незайманою 
природою справжнього міста-саду. 
 

34.  28.081 
П 78 
 

Проблемы экологии и охраны природы техногенного 
региона : [сб. науч. ст.]. № 1 (9) / М-во образования и науки 
Украины, Донецкий нац. ун-т; глав. ред. С. В. Беспалова. - 
Донецк : ДонНУ, 2009. – 29 9 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 
Анотація: Статьи охватывают широкий круг вопросов  
экологической, флористической, фаунистической, биофизической и 
физиологической направленности. 
 

35.  28.581 
Р 68 
 

Роль природних екотипів рослин у формуванні 
біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих 
умов : [монографія] / НАН України, Ін-т екології Карпат ; за 
ред. : О. Т. Демківа, О. О. Кагала, О. В. Лобачевської [та ін.]. – 
Л. : [б. в.], 2011. – 180 с. : табл. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (1), ЦА (1) 
Анотація: У монографії наведено результати дослідження 
особливостей екотипної диференціації видів Карпат і Волино-Поділля, 
оцінки ролі екотипної диференціації для формування біотичної 
різноманітності фітобіоти та її значення у філогенії окремих таксонів 
на прикладі роду Festuca, у формуванні флорокомплексів в антропогенно 
трансформованому ландшафті, а також аналіз рівня адаптивного 
потенціалу регіональних флор в залежності від ступеня екотипної 



диференціації таксонів, що їх формують.  
 

36.  28.088 
Р 75 
 

Рослини і тварини моєї околиці / І. Калуга, Я. Пацьорек, М. 
Фальковскі, А. Бокотей ; Держ. природн. музей НАН України. 
– Сєдльце ; Л. : Природниче товариство "Bocian" : 
Західноукраїнське орнітологічне товариство, 2006. – 20 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Матеріали книги полегшать визначення основних видів 
рослин і тварин, які ростуть і живуть довкола нас. Вони слугуватимуть 
для здобуття знань і розвитку природничих зацікавлень. 
 

37.  28.588(
4Укр) 
С 54 
 

Собко В. Г.  
Рідкісні рослини Лівобережного Полісся України / В. Г. Собко, 
А. П. Лебеда, О. О. Ільєнко ; за ред. В. Г. Собка ; Нац. 
ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. 
– 216 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У популярній формі розповідається про рідкісні і зникаючі 
види рослин і птахів Лівобережного Полісся, що занесені до Червоної 
книги України, Європейського Червоного і Світового Червоного 
охоронних списків. Йдеться про загальні біологічні особливості цих видів, 
поширених в природних умовах, причини, що привели до зменшення їх 
кількості, засоби і способи їх охорони, збереження і відновлення. 
Розкривається значення і походження латинських та українських 
родових і видових назв, згадуються імена дослідників, що доклали багато 
зусиль у вивченні того чи іншого виду рослин. 
 

39.  20.1я2 
С 76 
 

Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей : 
тлумачний посіб. / [авт.-упоряд. В. Підліснюк]. – К. : Полі-
граф-експрес, 2001. – 28 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Даний тлумачник має на меті ознайомити широке коло 
читачів з історією виникнення питання, основними положеннями та 
засадами сталого розвитку людства і станом цього процесу в Україні. 
 

40.  26.890 
(4Укр-
4Сум) 
С 89 

Сумщина: роки реформ і перетворень : презентаційно-
інформ. Альманах / кер. проекту, шеф-ред. В. Соколов. – Суми 
: АС-Медіа, 2001. – 200 с. :  ілюстр. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Презентаційно-інформаційний альманах знайомить із 
Сумщиною – перспективним і потужним промислово-аграрним регіоном 
з багатими культурними традиціями. Видання містить всебічну 
інформацію про область, провідні підприємства, заклади й структури 
соціально-гуманітарної галузі, розвиток економіки та культури, загалом 
про позитивні зрушення, які відбулися в області в усіх сферах за роки 
незалежності. 



 
41.  26.1 

С 91 
 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 
наук. пр. Вип. 2 (20) / Зах. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та 
картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. І. 
С. Тревого. – Л. : Вид-во Національного ун-ту "Львівська 
політехніка", 2010. – 247 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: У цьому випуску збірника публікуються нові результати у 
розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі і зовнішнього 
гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GPS- і 
GIS технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, 
фотограмметрії та кадастру. 
 

42.  28.860
я21кр 
Т 49 
 

Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, 
патології дітей з основами генетики : навч. посіб. для студ. 
пед. ф-тів ун-тів / уклад. : О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Г. В. 
Луценко та ін. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
2011. – 170 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 32 – ЦА (30), ЧЗ №1 (2) 
Анотація: Підготовлений нами словник-довідник містить довідково-
інформаційний матеріал та тлумачення понад 700 термінологічних 
статей-довідок з анатомії, фізіології, патології дітей з основами 
генетики. 
 

43.  26.890(
4Укр-
4Чер) 
Ч-49 
 

Чернігівщина (факти, події, постаті) : присвяч. 200-літтю 
Чернігівської губернії та 70-річчю утворення Чернігівської 
області / редкол. : В. Мельничук, В. Тканко, М. Стрілець [та 
ін.]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. – 256 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга присвячується двом пам'ятним датам в історії 
Чернігівської губернії та 70-річчю утворення Чернігівської області. 
Подані в ній факти, довідкові матеріали, розповіді про видатних 
земляків переконливо розкривають далеке історичне минуле і динамічне 
сьогодення Чернігівщини, засвідчують плідну творчу працю багатьох 
поколінь сіверян на рідній землі. 
 

44.  42.112.1 
Ш 24 
 

Шаповал І. С.  
Агробіологічні основи формування стійких урожаїв пшениці 
озимої на чорноземах типових Лівобережного Лісостепу 
України : монографія / І. С. Шаповал ; Нац. акад. аграрних 
наук України, Черкаський ін-т агропром. вир-ва. – Чорнобай : 
Чорнобаївське поліграфічне підприємство, 2012. – 332 с. : 
табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У монографії узагальнено результати досліджень з 
технології вирощування високих і стійких урожаїв пшениці озимої на 
сорноземних типових грунтах Лівобережного Лісостепу України. 



Висвітлено роль метеорологічних умов та вплив глобального потепління, 
дію різних факторів (попередників, обробітку грунту, системи 
живлення, строків посіву, норми висіву, сортові особливості) у 
формуванні урожаю та якості зерна пшениці озимої.  

 
 

 
 1.  22.3 

В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія  Фізика. Вип. 8-9 / Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. А. Булавін. – К. : Вид-
во КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 87 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Публікуються результати експериментальних і 
теоретичних досліджень у галузях фізики металів, оптики, молекулярної 
фізики та теплофізики, ядерної фізики. 
 

2.  22кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 205 : 
Серія Фізико-математичні науки / М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : А. М. 
Гусак (відп. ред.), Н. В. Сторожук, Б. П. Головня [та ін.]. - 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 120 с. : 
схеми, табл. 
 Кількість примірників: 3 – ІБВ (1), ЧЗ №1 (1), А3 (1) 
Анотація: Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються 
проблеми фізико-математичних наук. Для широкого кола фізиків, 
математиків – науковців, викладачів, аспірантів, студентів та 
пошукачів. 
 

3.  22.130 
Г 97 
 

Гуцуляк В. М.  
Цілі числа : [навч.-метод. посіб.] / В. М. Гуцуляк, К. В. 
Гуцуляк. – Х. : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журналу 
"Математика в школах України"; вип. 12 (107)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Наведені у посібнику основи теорії чисел стануть у пригоді 
вчителям для проведення уроків і організації позакласної роботи з 
учнями. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та 
складено систему вправ, які можуть бути використаними як для роботи 
в класі, так і для самостійної роботи вдома. 
 

4.  22.14я
72-4 
П 38 
 

Пліско О. В.  
Задачі з параметрами для 7-8 класів : [навч.-метод. посіб.] / О. 
В. Пліско. – Х. : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу 
"Математика в школах України"; Вип. 1 (109)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Пропонована книга є навчальним посібником, у якому 



розглянуто методи розв'язування рівнянь, систем рівнянь, нерівностей 
та завдань на дослідження функцій із параметрами. На початку 
кожного розділу наведено короткі теоретичні відомості, потім на 
прикладах ілюстровано різні методи розв'язування задач із детальним 
пояснення. Використання матеріалу посібника дає можливість 
учителеві розширити та поглибити знання учнів із теми "Параметр у 
завданнях з алгебри" за курс 7-8 класів. 
 

5.  22.3 
я72-4 
С 14 
 

Садовий А. І.  
Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування : навч. 
посіб. / А. І. Садовий, Ю. Г. Лега. – 2-е вид., переробл. і допов. 
– К. : Кондор, 2003. – 384 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Навчальний посібник призначений допомогти учням 
старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та 
студентам вузів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи 
теоретичного матеріалу; наведено приклади розв'язування задач до 
розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для 
самостійної роботи як українською, так і російською мовами; після 
кожної задачі наведено відповіді. 
 

6.  22.161
я72-4 
Я 75 
 

Ярмак В. О.  
Алгебра та початки аналізу. Підготовка до ЗНО : [навч.-метод. 
посіб.] / В. О. Ярмак, В. О. Резуненко. – Х. : Основа, 2012. – 
112 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; 
вип. 2 (110)) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: До збірника тестових завдань увійшли всі завдання з 
алгебри та початків аналізу, які пропонували на ЗНО з математики в 
2009–2011 роках. Вони становлять близько 20% від кількості всіх 
завдань, наведених у збірнику. Усьго в збірнику зібрано 448 завдань у 
тестовій формі, поділених за тематикою на 16 параграфів. До всіх 
завдань надано відповіді. 
 

 
 

 
1.  66.4 

А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. 
Вип. 73. Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : 
Л. В. Губерський (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2008. – 166 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку 
сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних 
економічних відносин та міжнародної інформації.  
 



2.  66.4 
А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. 
Вип. 76. Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : 
Л. В. Губерський (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2008. – 170 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику вміщені результати дисертаційних досліджень, 
а також матеріали міжнародної конференції "Гендерна політика: 
європейський досвід для України". 
 

3.  66.4 
А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. 
Вип. 78. Ч. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : 
Л. В. Губерський (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2008. – 240 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику вміщено роботи, присвячені актуальним 
проблемам світової політики і глобального розвитку. В його основу 
покладено результати наукових досліджень дисертаційних розвідок, а 
також матеріали міжнародних конференцій, в яких взяли участь 
співробітники ІСЕМВ. 
 

4.  66.4 
А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. 
Вип. 82: Серія "Європейські дослідження". Ч. 1 / Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : Л. В. Губерський (голов. 
ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 172 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить результати аналітичних досліджень у 
рамках науково-дослідної теми "Інтеграція України у європейські 
правові, політичні та економічні системи". 
 

5.  66.4 
А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.. 
Вип. 86. Ч. 1. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол. : 
Л. В. Губерький (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2009. – 223 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Вип. 86. Ч. 2. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 322 с 
Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку 
сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних 
економічних відносин та міжнародної інформації. 
 

6.  66.4 
А 43 
 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. 
Вип. 87. Ч. 1. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 
міжнар. відносин ; редкол. : Л. В. Губерський (голов. ред.), В. 
А. Вергун, В. В. Дайнеко [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2009. – 88 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



 
7.  66.2(4

Укр) 
А 65 
 

Андрійчук О.  
Україна – Європа : тести на сумісність / О. Андрійчук ; передм. 
П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2007. – 374 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірку гострої, актуальної та проникливої публіцистики 
присвячено тим викликам, які постають перед Україною в сучасному 
глобалізованому світі. У статтях, друкованих у виданнях "День", 
"Українська газета", "Дзеркало тижня", а також у закордонних 
виданнях, розглянуто найвражливіші та найсуперечливіші питання: від 
Голодомору 1933 року до відносин України з сусідами. 
 

8.  66.3(4
Укр),8 
Б 23 
 

Бандурка О. М.  
Автопортрет політика: Виступи з трибуни Верховної Ради 
України. 1990–2004 рр. / О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во 
Національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. – 382 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга вміщує не лише окремі виступи автора у парламенті, 
але й сьогоднішні коментарі, авторські доповнення, розміркування з 
приводу тих подій, що відбуваються в історії один раз. Автор надає 
можливість зазирнути на парламентську кухню, він наводить невідомі 
широкому колу деталі, свідком яких був особисто. 
 

9.  66.3(4
Укр),8 
Б 23 
 

Бандурка О. М.  
Інтерв'ю і статті (автопортрет політика) / О. М. Бандурка. – Х. : 
Вид-во Національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. – 624 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Книга відомого громадського діяча, народного депутата 
України, академіка Академії правових наук України, доктора юридичних 
наук, професора, генерал-полковника міліції є логічним продовженням 
першої книги "Автопортрет політика: виступи з трубуни Верховної 
Ради України" (Харків, 2004). Вона складається із більше, ніж 150 
інтерв'ю і статей, що висвітлюють позицію депутата, генерала у різні 
часи, починаючи з 1972 року. 
 

10.  63.214(
4Укр)-
7 
Б 23 
 

Бандурка О. М.  
Коріння родоводу / О. М. Бандурка. – Х. : Золота миля, 2010. – 
344 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 
Анотація: Автор у наукво-документальному дослідженні на архівних, 
епістолярних, мемуарних та інших джерелах вводить канву свого роду в 
широке полотно загальновідомих, маловідомих і невідомих історичних 
фактів, допомагає по-новому побачити важливі події і ключові постаті 
історії Черкащини й України впродовж XVI–ХХІ століть. Це книга не 
тільки про рід Бандурків з Калинівки. Перед нами важливий історико-
біографічний нарис, який заслуговує уваги з багатьох точок зору: як 
документ про долю різних поколінь одного роду, як біографія історичних 
осіб, чиї життя і діяльність пов'язані з Черкащиною, як освідчення в 



любові до рідного краю. 
 

11.  66.3(4
Укр),1 
Б 23 
 

Бандурка А. М.  
О власти и преступности... / О. М. Бандурка. – Х. : Золотая 
миля, 2012. – 390 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Всю гамму отношений государства, общества и человека 
в наиболее концентрированном виде, в двух словах, можно 
сформулировать как отношения преступности и власти, власти и 
преступности. Государственная власть, все ее ветви – исполнительная, 
законодательная и судебная, – несут ответственность перед 
населением за его безопасность и за эффективность борьбы с 
преступностью. Размышлениям на эту тему посвящена книга человека, 
который более полувека посвятил борьбе с преступностью, пройдя путь 
от рядового до генерал-полковника милиции, и три десятка лет 
находившегося у власти разных уровней и ветвей – от депутата 
районного совета до народного депутата Украины нескольких созывов. 
 

12.  66.3(4
Укр),8 
Б 23 
 

Бандурка О. М.  
Триста п'ятдесят років мого життя / О. М. Бандурка ; [переднє 
сл. Л. М. Кравчукa]. – Х. : НУВС, 2001. – 480 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Увазі читачів пропонується автобіографічна книга 
сучасника, відомого політичного і громадського діяча, народного 
депутата України, академіка, доктора юридичних наук, професора, 
генерал-полковника міліції. Вона присвячена не лише спогадам минулого, 
дитинства, молодим рокам. Це роздум мудрої людини про майбутнє і 
сучасне України, її перспективи у поступі до вільної Європи, її місці у 
глобальних загальнолюдських процесах. 
 

13.  63.3 
(4Укр-
4Чер)61 
Б 77 

Бойко В. М.  
1917 рік на Чернігівщин і: іст.-краєзн. нарис / В. М. Бойко, Т. 
П. Демченко, О. В. Оніщенко ; відп. ред. В. Ф. Верстюк ; Ін-т 
історії України НАН України, Ін-т європ. дослідж. НАН 
України, Сіверський ін-т регіональних дослідж.. – Чернігів : 
Сіверянська думка, 2003. – 128 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У нарисах зроблено спробу на основі документів висвітлити 
один з головних історичних етапів державного будівництва, а саме – 
події 1917 р. на Чернігівщині. Особливу увагу приділено реформуванню 
політичної системи в умовах революції, реакції на події органів влади та 
місцевого самоврядування, розвиткові українського руху в регіоні. 
 

14.  63.3 
(4Укр-
4Він) 
В 48 
 

Вінниця : іст. нарис / голов. ред. А. М. Подолинний ; редкол. : 
М. М. Гунько (голова) [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 
304 с.:  фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця книга про історію Вінниці від заснування до сьогодення. 



Матеріал поданий за періодами розвитку Вінниці, які знаменувалися 
певними історичними подіями. У кожному розділі висвітлені соціальні 
та економічні умови, розвиток культури, архітектурні особливості 
періодів історії міста. 
 

15.  63.3 
(4Укр)
63-8 
В 15 
 

Валерій і Сандра : Листування Валерія Марченка із 
Сандрою Фапп'яно / пер. з англ. Н. Маринович ; упорядкув. 
Л. Маринович ; передм. : М. Мариновича, Н. Марченко. – К. : 
Смолоскип, 2010. – 104 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Валерій Марченко – київський журналіст-дисидент 
брежнєвської пори, який загинув в ув'язненні у віці 37 років, – назавжди 
залишиться молодим. Його листування з італійською студенткою 
Сандрою Фапп'яно має магічну силу омолоджувати серця, бо приносить 
чар романтичного єднання людських душ. Ці люди, яких понад "залізну 
крутину" поєднали щира симпатія і чисте почуття, так ніколи й не 
змогли зустрітися... 
 

16.  66.4 
(7США)
,9 
В 19 
 

Васильєва М. О.  
Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики 
США : [монографія] / М. О. Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 
176 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії висвітлюються результати політологічного 
аналізу концептуальних підходів, складових та механізмів американської 
зарубіжної допомоги, її місця в системі пріоритетів зовнішньої 
політики США та ролі, яку вона відіграє в забезпеченні національних 
інтересівСполучених Штатів на міжнародній арені. З огляду на те, що у 
вітчизняній науці відсутні комплексні дослідження зарубіжної допомоги 
в міжнародно-політичному контексті, зокрема щодо причинно-
наслідкових зв'язків між американською зарубіжною допомогою та 
цілями зовнішньої політики США, актуальним є з'ясування, як 
стратегічні інтереси США відповідають інтересам розвитку України. 
 

17.  63.3(4
Укр)-1 
В 34 
 

Верменич  Я. В.  
Територіальна організація в Україні як наукова проблема: 
регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри : 
[монографія] / Я. В. Верменич  ; наук. ред. В. А. Смолій ; НАН 
України, Ін-т історії України, Центр теоретико-методологічних 
проблем іст. регіоналістики. – К. : [б. в.], 2008. – 160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії запропоновано теоретико-методологічний 
ракурс дослідження територіальної організації українського соціуму – у 
найширшій історичній ретроспективі, з акцентом на центр-
периферійних відносинах та різнопланових проявах регіоналізму. На 
основі методологічних підходів, що усталилися в рамках історичної 
регіоналістики, простежено еволюцію адміністративно-
територіального поділу і особливості управління територіями, 



проаналізована відповідна понятійна система.  
 

18.  60.5 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія  Соціологія. Психологія. 
Педагогіка. Вип. 27-28 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; 
відп. ред. В. Б. Євтух. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 
2007. – 123 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 
 

19.  66.4 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Міжнародні відносини. № 37 / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. В. 
Губерський. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 72 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, 
питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку 
світового господарства та міжнародних економічних відносин. 
 

20.  63кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 212 : 
Серія Історичні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : А. І. 
Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : В. В. 
Масненко (відп. ред.), Ю. П. Присяжнюк, В. В. Гоцуляк [та 
ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 144 
с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються 
актуальні проблеми історіографії історичних досліджень, історії 
України, всесвітньої історії. Складовою журналу також є огляди і 
рецензії українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних 
видань. 
 

21.  63.3 
(4Укр-
4Чер)я6 
Г 14 
 

Гайдай Г. Ф.  
Прилуки – місто старовинне : іст.-краєзн. Нариси / Г. Ф. 
Гайдай ; ред. Л. А. Кошель. – Прилуки : Аір-Поліграф, 2003. – 
70 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книзі розповідається про історичне минуле 
стародавнього українського міста Прилуки – одного з найдавніших міст 
нашої Батьківщини, яке широко розкинулось на зелених берегах красення-
ріки Удаю. Місто відоме в Україні визначними історичними та 
архітектурними пам'ятками, славними й трагічними історичними 
подіями, добрими, працьовитими та талановитими людьми. 
 

22.  63.3 
(4Укр)

Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / 
упоряд. О. Обертас ; пер. з рос. : Я. Левчук, Д. Кислиці. – К. : 



6-8 
Г 34 
 

Смолоскип, 2008. – 830 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книзі зібрано статті й спогади про Генерала його 
сучасників і співробітників, маловідомі публіцистичні праці та спогади 
П. Григоренка, що знайомлять нас не лише з епохою, в якій жив Генерал, 
а й із еволюцією поглядів щирого комуніста – від критики Комуністичної 
партії до відкритої боротьби з тоталітарною владою, до борця за 
Українську незалежну державу. Петро Григоренко у своїх творах 
постає перед очима читача військовим стратегом і гострим 
безкомпромісним публіцистом, точним мемуаристом і природженим 
правдошукачем, вірним товаришем і мужнім захисником всіх 
пригноблених та поневолених, філософом і борцем. 
 

23.  63.3(0)
6я73-1 
Г 61 
 

Головченко В. І.  
Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIХ – 
друга третина XX cт.) : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. 
вищ. навч. закл. / В. І. Головченко, В. А. Рубель ; голов. ред. С. 
В. Головко. – К. : Либідь, 2010. – 520 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику висвітлюється другий етап Нової історії країн 
Азії та Африки, сутність якого зумовлювалася розвитком східних 
народів в умовах колоніального поневолення. Розкривається загальна 
специфіка соціоеволюційного процесу в афро-азійських країнах у період 
існування Світової колоніальної системи. Аналізуються 
трансформаційні наслідки колоніалізму на Сході. Хронологічні межі 
означеного історичного етапу узгоджуються із загалноєвропейськими 
критеріями поняття Нової історії (Modern History). 
 

24.  66.69(4
Укр)ю 
Д 36 
 

Держава, влада та громадянське суспільство у документах 
політичних партій України (кінець 1980-х – перша 
половина 2011 рр.) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
досліджень ім. І. Ф. Кураса ; [кер. проекту М. С. Кармазіна ; 
упоряд. : Т. А. Бевз [та ін.]]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 
2011. – 808 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику подаються витяги із документів сучасних 
українських політичних партій, в яких відображено їх бачення питань 
функціонування влади, державних інститутів та громадського 
суспільства в Україні. 
 

25.  66.3(4
Укр),8 
Д 58 
 

Довгич В.  
Борис Тарасюк: штрихи до портрета / В. Довгич. – К. : 
Народний рух України, 2009. – 40 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
 

26.  66.4(4),
60я20 

Європейський Союз: економіка, політика, право : 
енциклопедичний словник / Київський нац. ун-т ім. Т. 



Є 24 
 

Шевченка ; редкол. : В. В. Копійка (голова), О. І. Шнирков, В. 
І. Муравйов [та ін.]. – К. : Київський університет, 2011. – 368 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Запропонований енциклопедичний словник присвячено 
історичним, політичним, економічним, правовим аспектам європейських 
інтеграційних процесів станом на початок 2010 р. 
 

27.  63.3 
(4Рос)4
2-681 
Ж 91 
 

Журавель А. В.  
Аки молниа в день дождя : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Куликовская битва 
и ее след в истории / А. В. Журавель ; Русское ист. о-во. – М. : 
Русская панорама, 2010. – 424 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Автор, поставив своей целью определить место 
Куликовской битвы в ряду других событий русской средневековой 
истории, дает подробную реконструкцию самого этого события. 
Восстановив ход битвы, автор оценивает ряд смежных вопросов – 
численность войск, состав участников – и приходит к ряду оригинальных 
выводов относительно княжения Дмитрия Донского. Исследование всей 
канвы исторических событий вплоть до взятия Тохтамышем Москвы в 
1382 г. позволяет по-новому взглянуть на сражение на Дону и на его 
значение в становлении русской государственности. 
 

28.  63.3 
(4Рос)4
2-681 
Ж 91 
 

Журавель А. В.  
Аки молниа в день дождя : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Наследие Дмитрия 
Донского / А. В. Журавель ; Русское ист. о-во. – М. : Русская 
панорама, 2010. – 320 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Во второй части своего исследования автор разбирается 
социально-политические последствия Куликовской битвы, показывая, 
что тема Донского побоища стала весьма злободневной в период 
правления великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425), когда резко 
обострилась борьба между Москвой и Литвой за объединение всей 
Русской земли. В тесной увязке с фактами социально-политической 
истории конца XIV – начала XV вв. анализируется идеологическое 
содержание памятников Куликовского цикла. Предлагается совершенно 
новая трактовка истории создания "Задонщины" и "Сказания о 
Мамаевом, побоище", иначе определяется их соотношение с Летописной 
повестью о сражении. 
 

29.  66.3 
(4Укр)ю 
З-46 
 

Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, 
документи, свідчення : у 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. деп. України ; 
ред. рада : О. Барабаш (голова), Я. Зайко (відп. ред.) [та ін.]. – 
Житомир : Рута, 2011. – 752 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Т. 2. – Житомир : Рута, 2011. – 896 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До книги включено документальні матеріали, що 
стосуються процесів 1990–1992 рр. у Верховній Раді України з 



підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо 
проголошення незалежності України та перших кроків нової держави, 
правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань і 
результати голосування та інші, а також статті вчених-істориків та 
спогади і роздуми народних депутатів України І скликання Верховної 
Ради та деяких інших політиків – безпосередніх учасників і творців тих 
історичних подій. Розповідь про здобуття незалежності України 
ілюструється фотографіями того часу. 
 

30.  60.524.
224.56 
(4Укр) 
І-74 

Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень 
в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. 
Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубова ; Нац. ін-т стратегічних 
дослідж.. – К. : НІСД, 2011. – 94 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику проаналізовано зміст концепту "розумне 
суспільство" у його кореляції з реальною соціальною практикою в Україні 
та світі. В цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в 
Україні, безпосередньо пов'язані зі впровадженням і використанням ІТ, 
зокрема; поширенням нових форм масової комунікації (в тому числі – на 
базі Web 2.0), трансформація ЗМІ, розвиток систем "цифрової" 
демократії та електронного урядування, сучасних технологій е-освіти, 
електронної комерції тощо. Дано узагальнюючі оцінки рівня 
"електронної готовності" України згідно з міжнародними 
вимірюваннями та рейтингами. Розкрито також стан проблеми 
інтернет-залежності у Європейському Союзі, Китайській Народній 
Республіці, Республіці Корея та Україні.  
 

31.  63.218 
(4Укр) 
І-90 
 

Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. 
Вип. 10 / Нац. академія наук України, Ін-т історії України ; 
уклад. : М. Ф. Дмитрієнко, С. Б. Хведченя ; редкол. : О. А. 
Удод (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії 
України, 2007. – 438 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 
Анотація: У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної 
географії, топографії, нумізматики, етнічної історії України. Видання 
розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем 
регіоналістики, пам'яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників 
символіки, територіальної атрибутики, емблематики, 
суспільствознавців, етнологів, географів, архівних, бібліотечних 
працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного 
профілю, краєзнавців. 
 

32.  63.3 
(4Укр)
63-49 
К 66 
 

Кореневич Л.  
Як по струні безодню... Кілька особистих сторінок до біографії 
шістдесятництва / Л. Кореневич. – К. : Смолоскип, 2004. – 260 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До книги відомого літературного критика і публіциста, 
шістдесятника, лауреата премії ім. Івана Огієнка  ввійшли статті про 



організацію в 1956 р. в Москві земляцтва українських студентів 
("Особий сектор. Таємна частина"); про участь автора у відкритті 
пам'ятника Т. Г. Шевченкові у с. Шешори на Косівщині ("Неддопалок 
"гріха"); про історію підготовки видання творів Миколи Ушакова та 
Олеся Бердника у роки цензурного терору в Україні ("Відступниця" 
свята Варвара", "Як по струні безодню..."); про Василя Симоненка 
("Невиправний мрійник і поет") та ін. 
 

33.  66.3 
(4Укр)
,124 
К 75 
 

Кочуєв В. І.  
Українське суспільство в процесі еволюції : (зб. статей) / В. І. 
Кочуєв. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 140 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Статті і нариси, зібрані у цій книзі, присвячені громадсько-
політичним подіям в Україні доби незалежності. Авторські роздуми 
допомагають відтворити практику розбудови держави і місцевої 
демократії. 
 

34.  63.3 
(4Укр)
612 
К 84 
 

Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., 
кіносценарій / Історико-культурол. т-во "Герої Крут" ; упоряд. 
Я. Гаврилюк ; редкол. : С. І. Білокінь (голова) [та ін.]. – 2-е 
вид., випр. і допов. – К. : Просвіта, 2010. – 880 с. : фото, 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, 
матеріали, свідчення, спогади учасників бою під Крутами 29 січня 1918 
року. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи С. 
Єфремова, Д. Дорошенка, М. Маланюка, Людмилти Старицької-
Черняхівської та інших видатних особливостей доби Української 
революції 1917–1921 рр. 
 

35.  63.3 
(4Рос)63 
К 93 
 

Курчаб-Редліх К.  
Головою в мур Кремля / К. Курчаб-Редліх ; пер. А. Біла ; ред. 
Л. Белей. – К. : Темпора, 2010. – 440 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. 
Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, 
наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з 
кореспонденції авторки для різних польських видань. 
 

36.  63.3 
(4Рос)64 
К 93 
 

Курчаб-Редліх К.  
Пандрьошка / К. Курчаб-Редліх ; пер. А. Біла ; ред. : Л. Белей, 
К. Туз. – К. : Темпора, 2010. – 312 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця книга - своєрідний нотатник вражень знайомства 
аторки з життям Росії епохи перебудови та раннього пострадянського 
періоду. Враження та роздуми про російську політику, культуру та 
ментальність з польської перспективи супроводжуються багатим 
фактажем та розлогими цитатами. 



 
37.  63.3 

(4Укр)
61кр 
М 71 
 

Міти Холодного Яру або "Післямова" до книги "Холодний 
Яр" виданої у Лондоні 1967 року / ред., макет. та верстка Н. 
Лавріненко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 44 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: Пропонована увазі читачів "Післямова" до лондонского 
видання 1967 року роману Ю. Горліс-Горського "Холодний Яр" містить 
доволі радикальні, але достатньо вмотивовані міркування Микити 
Мироненка з приводу причин поразки Українських державницьких 
прагнень часів розвалу Російської імперії. 
 

38.  66.3 
(4Укр)
кр 
М 19 
 

Малиновський О. П.  
Згадати, щоб перемогти: спогади : публіцистика / О. П. 
Малиновський. – Черкаси : Вертикаль: Кандич С. Г., 2007. – 
200 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)А 
нотація: Ця книга про наші надії, тривоги, випробування. Тому кожен 
знайде в ній те, що співзвучно його власній долі і життєвим 
устремлінням, побачить минуле і сучасне крізь призму Правди. 
 

39.  63.3 
(4Укр)
6-8 
М 23 
 

Мандебура О.  
Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності : 
[монографія] / О. Мандебура ; НАН України, Ін-т політичних і 
етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. 
Кураса, 2011. – 273 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено життю, науковій і громадсько-
політичній діяльності визначного українського етнографа, 
літературознавця, фольклориста, академіка ВУАН Миколи Сумцова 
(1845–1922). Спадщина вченого розглядається в контексті проблеми 
соціокультурної ідентичності українців, дослідженню якої фактично і 
була присвячена вся наукова діяльність харківського професора. 
 

40.  63.3 
(4Укр)
52-8 
Д 72 
 

Михайло Драгоманов у контексті європейського 
просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. 
конф. студ., асп. і молодих наук., 27 лютого 2007 р. / М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; 
редкол. : Г. І. Волинка [та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2007. – 142 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: У статтях висвітлюються як достатньо вивчені так і 
малодосліджені актуальні проблеми багатогранного наукового доробку 
видатного українського вченого-енциклопедиста, педагога, публіциста, 
громадського діяча і видавця – Михайла Петровича Драгоманова (1841–
1895). Матеріали збірника мають на меті показати вплив ідей і поглядів 
М. П. Драгоманова на розвиток українського національного руху другої 
половини XIX – початку XX ст., відбивають плюралізм думок і концепцій 



в оцінці наукових і політичних поглядів вченого.   
 

41.  66.3 
(4Укр) 
М 79 
 

Моргун Ф. Т.  
Вибір України – порятунок природи і села : роздуми виборця / 
Ф. Т. Моргун. – 2-ге вид., допов. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 
236 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Відомий письменник-публіцист, агроном-грунтозахисник, 
державний діяч, ветеран Другої світової – Великої Вітчизняної війни, 
який вижив в окупації й був тричі поранений на фронті, доктор 
сільськогосподарських наук, Герой Соціалістичної Праці, перший міністр 
охорони природи СРСР намагається допомогти виборцю України 
визначитися, які вимоги необхідно ставити перед кандидатами на 
державні посади, в тому числі депутатів усіх рівнів. Автор переконаний, 
що кожен претендент повине мати у своїй програмі потужний блок 
заходів, спрямованих на порятунок природи і села. Він вважає, що 
екологічна катастрофа є найголовнішою загрозою існування людства, і 
пропонує свої шляхи виходу з цієї кризи. 
 

42.  66.3 
(4Укр) 
М 79 
 

Моргун Ф. Т.  
Куда идешь, Украина? Национальная идея, родной язык и 
украинка / Ф. Т. Моргун. – 3-е изд., доп. – Полтава : 
Полтавский литератор, 2005. – 480 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Эта историко-публицистическая книга известного 
писателя, ветерана Второй мировой – Великой Отечественной войны, 
агронома, эколога, политического и государственного деятеля. Героя 
Социалистического Труда, доктора сельскохозяйственных наук, 
академика открывает еще одну грань его писательского дарования – 
уважение и любовь к украинскому народу и прежде всего – к украинской 
женщине, семье, родной культуре, языку и в этом контексте – к 
духовности народа. Автор, опираясь на многовековую историю нашего 
народа, высказывает свои мысли и предложения относительно того, 
что надо делать нам, украинцам, для жизнеутверждения национальной 
идеи, родного языка и культуры. 
 

43.  63.3(4
Укр)6-
8 
Н 12 
 

На пошану Михайла Васильовича Паранюка : статті та 
нариси : до 120-річчя від дня народж. / Є. Баран, Є. Паранюк, 
Н. Бондарчук [та ін. ; уклад. Є. Бабій]. – Івано-Франків. : 
Супрун В. П., 2009. – 244 с.: фото. – (Хмелівська бібліотека) 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книжці постає неординарний образ хмелівського умільця 
та ерудита Михайла Васильовича Паранюка. Усі матеріали, зібрані на 
основі родинних спогадів, архівних та газетно-журнальних публікацій, 
доповнюють унікальні першоджерела із рукописної спадщини М. В. 
Паранюка та численні історичні й сучасні світлини. 
 

44.  66.7 Німецько-українські партнерські ініціативи = Deutsch-



(4Нім),
45я2 
Н 67 
 

Ukrainische Partnerschaften / [Фонд ім. Фрідріха Еберта]. – доп. 
та переробл. вид. – К. : Заповіт, 2006. – 412 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: У пропонованому двотомному довіднику представляють 
себе німецькі та українські партнерські ініціативи, чия діяльність 
спрямована на співпрацю, порозуміння та конкретну допомогу. 
Доповнене та перероблене видання 2006 року містить актуалізовану 
інформацію про 214 партнерських організацій в Україні та Німеччині. 
 

45.  63.3 
(4Укр-
4Жит)
я6 
Н 74 
 

Новоград-Волинський - місто, в яке я вірю! : [фотоальбом] : 
750-річчю першої літопис. згадки про Звягель – Новоград-
Волинський присвяч. / [упоряд. В. Титяневич]. – Новоград-
Волинський : Рута, [2007?]. – 88 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ця книга - перше видання фотоальбому про Новгород-
Волинський. 
 

46.  63.3(2)
634-3 
О-35 
 

Овчар І. В.  
Політичні трансформації у Радянському Союзі в період 
перебудови (1985–1991 рр.) / І. В. Овчар. – К. : Інтерсервіс, 
2011. – 228 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У книзі висвітлюється коло проблем, які характеризують 
політику перебудови в СРСР, систематизують діяльність останього 
Генерального секретаря ЦК КПРС, єдиного Президента СРСР М. С. 
Горбачова. Окрема увага приділяється умовам становлення 
багатопартійності й обставинам появи політичної опозиції; аналізу 
змісту політичного транзиту та особливостям співіснування рис 
тоталітарного, демократичного та авторитарного режиму; ролі 
України у процесі політичних трансформацій.  
 

47.  63.3 
(4Укр) 
О-56 
 

Ольжич О.  
Дух руїни / О. Ольжич ; вступ. сл. О. Зінкевича ; післм. І. 
Дзюби. – 2-е вид. – К. : Смолоскип, 2008. – 52 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: 1940 року молодий поет, інтелектуал і політик Олег 
Ольжич поставив перед собою гостре питання: що заважало українцям 
упродовж тисячі років мати власну державу? Відповідь втілено у даній 
брошурі. 
 

48.  66.3 
(4Рос) 
П 50 
 

Политические и экономические преобразования в России и 
Украине / редкол. : В. Смирнов (отв. ред.), А. Гарань, Л. 
Дробижева. – М. : Три квадрата, 2003. – 344 с. 
Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Аннотация: Всем, кто интересуется проблемами системной 
трансформации постсоветских стран, участники проекта, 
осуществленного при содействии Института Кеннана Международного 



научного центра имени Вудроу Вильсона, предлагают ознакомится со 
своим анализом преобразований в экономической, политико-
государственной и этнополитической сферах российского и украинского 
общества. В книге исследуются причины и факторы, повлиявшие на то, 
что провозглашенные цели реформ и их реальные итоги оказались далеки 
от надежд и чаяний граждан обеих стран. В ней сделана попытка 
выявить общее и особенное их переходных систем, предложено 
авторское ведение средств устранения препятствий динамичному 
развитию России и Украины, путей их успешной интеграции в мировое 
сообщество. 
 

49.  66.3 
(4Укр),1 
П 50 
 

Політичний режим і народовладдя в Україні: 
політологічний аналіз : [монографія] / НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. Ф. М. 
Рудича. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 456 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних 
наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна 
з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і 
народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої 
проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, 
особливості політичного режиму як владного порядку. Обгрунтовано 
теоретичні основи і тенденції становлення в Україні демократії. 
Показано провідні ознаки політичних режимів у Росії, країнах 
Центральної Азії, Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної 
Європи. 
 

50.  66.4 
(4Укр),9 
П 76 
 

Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична 
доповідь / А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал ; за 
заг. ред. О. В. Литвиненка ; Нац. ін-т стратегічних дослідж.. – 
К. : НІСД, 2011. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Розглянуто особливості сучасного розвитку Азії, стан 
відносин України з азіатськими державами, потенційні можливості та 
пріоритети політики України у стосунках з державами Азії та 
регіональними об'єднаннями. 
 

51.  66.4(4
Укр),6 
П 78 
 

Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : 
матеріали парламент. слухань, м. Київ, 23 жовт. 2002 р. / 
Верховна Рада України, Ком. з питань Європейської інтеграції 
; члени ком. : О. О. Зарубінський, І. І. Мисик, С. О. Дворник 
[та ін.]. – К. : [б. в.], 2003. – 286 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: До збірника включені основні матеріали, що стосуються 
різних аспектів взаємовідносин та співробітництва України з НАТО, 
зокрема матеріали парламентських слухань що пройшли 23 жовтня 2002 
року, присвячених цьому питанню. 
 



52.  63.211 
П 78 
 

Проблемы источниковедения. Вып. 1 (12) / Российская акад. 
наук, Ин-т всеобщей истории ; отв. ред. С. М. Каштанов. – М. : 
Наука, 2006. – 480 с. : ил., вкл. л. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Настоящим томом возобновляется выходившее в 1933–
1963 гг. продолжающееся издание "Проблемы источниковедения". В нем 
представлены исследования по источниковедению истории России и 
других европейских стран. Рассматриваются источники разных видов, 
относящиеся к эпохе средних веков, новому и новейшему времени; 
затрагиваются вопросы историографии источниковедения и 
дипломатики. 
 

53.  63.3 
(4Укр-
4Оде)6
Р 31 
 
 

Реабілітовані історією : у 27 т ./ голов. редкол. : П. Т. Тронько 
(голова), О. П. Реєнт, С. А. Кокін [та ін.]. – К. 
Одеська область. Кн. 1 / обл. редкол. : Л. В. Ковальчук 
(голова), Г. О. Разумов, Е. П. Петровський [та ін.]. – О. : 
ПЛАСКЕ, 2010. – 800 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Серійне видання є складовою частиною всеукраїнської 
науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" і присвячено 
дослідженню історії репресій на Одещині за часів радянської влади. В 
першій книзі розглянуто основні тенденції репресивної політики у регіоні 
протягом 1918–1991 років, представлено численні архівні документи, 
спогади, біографічні нариси та статті про репресованих, інформацію 
щодо пошуку місць масових поховань розстріляних тощо. 
Фотодокументи розміщено чотирма викладками між сторінками 112 і 
113 (вступна стаття), 336 і 337 (додатки), 528 і 529 (документи), 736 
737 (місця розстрілів і поховань). 
 

54.  60.500.2 
Р 34 
 

Резнік В. С.  
Легітимація приватної власності як концепт соціологічної 
теорії : [монографія] / В. С. Резнік ; Національна академія наук 
України, Інститут соціології. – К. : Ін-т соціології НАН 
України, 2010. – 512 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено проблемі концептуалізації 
легітимації приватної власності у дисциплінарних межах сучасної 
теоретичної соціології. Феномен легітимації приватної власності 
розглядається у теоретико-методологічному, історико-соціологічному 
та емпірично-прикладному аспектах. З використанням отриманих 
концептуальних узагальнень, а також даних національної статистики 
та моніторингових і омнібусних досліджень Інституту соціології НАН 
України проаналізовано поточний стан легітимності приватної 
власності в Україні. 
 

55.  63.3 
(4Укр)
6-27 

Роздольська М.  
Вільна особистість – творець своєї долі і співтворець історії 
свого народу / М. Роздольська. – Івано-Франків. : Нова зоря, 



Р 64 
 

2010. – 102 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація:  ХХІ століття дає чудову нагоду нам, українцям, 
вибудувати свій гармонійний простір сильної, неповторної, багатої 
держави. Книга – це запрошення до роздумів і спільних дій. Вільна 
особистість – це людина, звільнена від старих стереотипів мислення, 
відкрита до нових ідей, які готова відстоювати, працюючи для добра 
свого народу, невід'ємною частиною якого вона є. 
 

56.  63.3(2)
622,1 
Р 66 
 

Рокоссовский Р. К.  
Сталинградский рубеж / Р. К. Рокоссовский. – К. : Україна, 
2003. – 192 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книге рассказывается о трудовом подвиге защитников 
Сталинграда, кратко и компактно изложен ход боевых действий: в 
Большой и Малой излучинах Дона, непосредственно в городе. Основное 
внимание автор уделяет описанию боев на рубеже, предопределившем 
победоносный исход Сталинградской битвы, героизму и мужеству 
воинов, принимавших в ней участие. 
 

57.  63.3 
(4Укр-
4Чер)я6 
С 17 
 

Самойленко Г. В.  
Ніжине мій... : [фотоальбом] / Г. В. Самойленко ; фото : Т. Д. 
Пінчука, В. М. Кичка. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 132 
с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У цьому виданні представлено нашим сучасникам і 
нащадкам історію і сучасність славного міста Ніжин. Кожна 
фотографія в альбомі розглядається через призму історичних подій та 
фактів. 
 

58.  63.3 
(4Укр)
46-1 
С 32 
 

Сердюк І. О.  
Полкових городов обивателі: історико-демографічна 
характеристика міського населення Гетьманщини другої 
половони XVIII ст. = People of regimental towns: historical-
demographic characteristics of the urban population of the 
Hetmanschyna in the second half of the XVIII century : 
монографія / І. О. Сердюк. – Полтава : АСМІ, 2011. – 304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: На основі данних Генерального опису Лівобережної України 
1765–1769 рр., вивчаються історико-демографічні характеристики 
населення полкових міст Гетьманщини – Ніжина, Переяслава і 
Стародуба. Представлений аналіз статево-вікової структури, 
народжуваності, шлюбності, частково смертності. Досліджуються 
різні аспекти дитинства, вдівства, старості, а також бачення цих 
явищ у тогочасному міському соціумі. Головні герої монографії – 
"маленькі" люди, різні за віком, статтю, соціальною приналежністю, 
котрі одружуються, народжують (народжуються) та помирають на 
теренах ранньомодерного міста. 



 
59.  60.524.

224 
С 40 
 

Сіріньок-Долгарьова К. Г.  
Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування 
англомовних інтернет-медіа : монографія / К. Г. Сіріньок-
Долгарьова ; Акад. української преси, Центр вільної преси, 
Запорізький нац. ун-т. – К. : ЦВП ; Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 
2012. – 184 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження 
глобального новинного дискурсу на прикладі англомовних інтернет-медіа 
США, Великобританії, Індії та Австралії. Розглянуто специфіку 
інтернету як глобального соціокомунікативного середовища. 
Проаналізовано тенденції медіаглобалізації, що домінують у світових 
новинних мас-медійних організаціях в умовах сучасного інформаційно-
комунікаційного суспільства:процеси комерціалізації й концентрації, 
інтеграції та глокалізації. Розкрито поняття конвергентності новітніх 
медіа через детальний розгляд диджиталізації і мобілізації мережевих 
новин, способів залучення інструментарію громадянської журналістики 
до їх створення. Вивчено контент он-лайн-новин і досліджено смаки 
користувачів англомовних веб-медіа, завдяки чому сформульовано новин і 
досліджено смаки користувачів англомовних веб-медва, завдяки чому 
сформульовано поняття "глобальні новини" і визначено ключові 
атрибути глобального новинного дискурсу. 
 

60.  63.3 
(4Укр)
61-6ю 
У 45 
 

Українські дипломатичні представництва в Німеччині 
(1918–1922) : документи і матеріали / НАН України, Ін-т 
історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. 
С. Грушевського ; упоряд. : В. Даниленко, Н. Кривець ; редкол. 
: С. Віднянський (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Смолоскип, 2012. – 
592 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Подані у збірнику документи і матеріали розкривають 
становлення і функціонування національного посольства України в 
Німеччині у 1918–1922 рр., взаємодію з іншими дипломатичними 
представництвами у країнах Європи, діяльність Військово-санітарної 
місії та місії Українського Червоного Хреста. Вперше опубліковані 
архівні документи висвітлюють українсько-німецькі відносини періоду 
Української революції, роль зовнішньополітичної служби та окремих 
дипломатів у відстоюванні політичних, економічних та культурних 
інтересів України на міжнародній арені. 
 

61.  63.3 
(4Укр) 
У 69 
 

Уривалкін О. М.  
Таємничі грані історії / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 
340 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: А чи знаєте ви, що в Україні з давніх-давен добудували 
перлини смарагди та алмази; що саме в Києві була відкрита перша в 
Європі публічна бібліотека; а на Євангілії, привезеному із Київської Русі в 



Париж, складало присягу не одне покоління французьких королів; що 
кращої піхоти, ніж запорізькі козаки, в XVI– VII ст. не було в Європі; що 
козацькі "чайки" – це човни довжиною 15–20 метрів (більше 
п'ятиповерхового будинку), а шириною та висотою 4 на 2 метри. 
 

62.  63.3 
(4Укр)ю 
я73-3 
Х 91 
 

Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О. М. 
Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 520 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Видання містить історичні документи, фрагменти 
літописів, мемуарів, наукових досліджень та статистичні дані, що 
відображають соціально-економічний, політичний і культурний 
розвиток України від давніх часів до початку ХХІ століття. Документи 
подані у хронологічному порядку і супроводжуються коментарями, 
анотаціями, даними про окремих діячів української історії та 
поясненнями деяких історичних понять. Частина документів уперше 
друкується в хрестоматійному виданні. 
 

63.  63.3 
(4Укр-
4Він)л6 
Ц 18 
 

Царенко С.  
Вінниця: погляд у минуле : [фотоальбом] / С. Царенко, В. 
Козюк ; ред. Л. Коваль ; пер. пол. В. Куделя ; пер. англ. В. 
Волос ; пер. нім. С. Балашова. – К. : Оранта, 2008. – 256 с. : 
фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До книги-альбому про Вінницю зібрано найвиразніші 
фотолистівки, стародруки та світлини вагомого історичного значення 
та відповідної колекційної цінності. Історичний нарис та ілюстрації 
взаємодоповнюють розповідь про минуле, що розрахована на широке 
коло читачів. 
 

64.  63.3(4)
51 
Ш 78 
 

Шоню П.  
Цивилизация классической Европы / П. Шоню ; науч. ред. И. 
Я. Эльфонд ; пер. с фр. В. Бабинцева. – Екатеринбург : У-
Фактория, 2005. – 608 с. – (Великие цивилизации) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: Книга историка школы "Анналов", всесторонне 
раскрывает цивилизацию Европы (включая и Россию) классической 
эпохи, 1630–1760 годов. Ученый рассматривает эту эпоху с двух точек 
зрения: с точки зрения демографии, бесстрастных законов, 
регулирующих жизнь огромных людских масс, и с точки зрения духовной 
истории, истории религии, искусства и мысли, формировавших сознание 
эпохи Предпросвещения. 
 

65.  63.3(4
Укр) 
L 85 
 

Lohmann M.  
Die Ukraine – der neue Nachbar in Europa. Anmerkungen zu 
Geschichte und Gegenwart = Україна: новий європейський сусід. 
Нотатки про історію та сучасність / M. Lohmann. – К. : 
Геопринт, 2003. – 140 с. : il. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: Ця книга відбиває досвід та враження д-ра Манфреда 
Ломана, який з 1994 по 2003 рік очолював представництво Фонду 
Конрада Аденауера в Україні. Вона доповнюється старовинними 
листівками та фотографіями з особистої колекції автора і, завдяки 
поєднанню історичних роздумів та нарисів про сучасну трансформацію 
українського суспільства, спрямована на широке коло німецьких та 
українських читачів. 
 

 
 

  
1.  65.054.

12 
В 18 
 

Варда Я.  
Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Я. 
Варда, В. Клосовскі ; наук. конс. І. Т. Зварич ; ред., пер. з пол. 
М. Р. Желяк. – Івано-Франків. : Нова Зоря, 2003. – 312 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У підручнику узагальнюється польський досвід розробки і 
реалізації стратегій локального розвитку, розкривається польський 
досвід розробки і реалізації стратегій локального розвитку, 
розкривається зміст та структура стратегій місцевого, регіонального 
соціально-економічного та культурного розвитку, описуються етапи 
створення та механізми реалізації таких стратегій. 
 

2.  65.050.1
7(4Укр) 
Г 61 
 

Головченко О. М.  
Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності 
національної економіки : монографія / О. М. Головченко. – О. : 
Букаєв В. В., 2008. – 400 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Монографія являє собою комплексне дослідження проблем 
економічної безпеки України та її регіонів на сучасному етапі розвитку в 
умовах складної соціально-політичної ситуації. В роботі пропонується 
дослідження ряду ключових проблем, від вирішення яких залежить 
створення оптимального механізму забезпечення економічної безпеки 
держави та її регіонів; виявлення характерних рис стану економічної 
безпеки України в період переходу до ринкових відносин; визначення та 
уточнення класифікації загроз, та чинників економічної безпеки держави 
та її регіонів; розробка основних підходів до детінізації економіки 
України; економіко-правове регулювання протидії корупції в Україні. 
 

3.  65.240 
(4Укр) 
Г 85 
 

Грішнова О. А.  
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність 
використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О. 
А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка ; за наук. ред. О. А. 
Грішнової. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 360 с .: табл. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4 (3) 
Анотація: У монографії розглянуто теоретико-методичні засади 
дослідження трудового потенціалу, запропоновані нові методологічні 



підходи до його оцінювання на різних рівнях, зроблено інтегральну оцінку 
кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу регіонів 
України. Охарактеризовано сутність, соціальне значення, сучасний стан 
продуктивності праці як індикатора ефективності використання 
трудового потенціалу, виявлено вплив інституційних чинників на її 
динаміку, обгрунтовано стратегічні завдання збереження і розвитку 
трудового потенціалу, напрями забезпечення гідної праці та підвищення 
якості трудового життя в Україні. 
 

4.  65 
Е 45 
 

Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 
260. Т. 2. / Дніпропетровський нац. ун-т ; голов. ред. А. А. 
Покотілов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
 

5.  65.32д 
(4Укр) 
Ж 85 
 

Жук Н.  
І доля стала сяйвом "Маяка" / Н. Жук. – Черкаси : Чабаненко 
Ю. А., 2011. – 290 с. : фото 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: Дана книга – спроба розкрити філософію життя і 
діяльності Героя України М. Васильченка. Складовими книги є художньо-
документальна повість, фотолітопис та публікації журналістів. 
 

6.  65.049(
4Укр) 
З-41 
 

Збірник матеріалів засідань Міжнародної конференції на 
тему "Регіональний та місцевий розвиток в Україні: 
виклики та можливості" : м. Київ, 12-13 травня 2005 р. / 
уклад. : П. Моргос, Н. Трищук. – К. : [б. в.], 2005. – 180 с. : 
карти 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
 

7.  65.054.
12 
К 23 
 

Карий О. І.  
Стратегічне планування розвитку міста : монографія / О. І. 
Карий. – Л. : Сполом, 2006. - 288 с.: табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Монографію присвячено теоретичному обгрунтуванню 
практичної методики стратегічного планування розвитку міста. 
 

8.  65.291.
551-21 
К 54 
 

Князевич А. О.  
Механізми управління інноваційним розвитком : монографія / 
А. О. Князевич, О. В. Крайчук ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Зень 
О., 2011. – 136 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У монографії обгрунтовано та досліджено теоретико-
методологічні основи формування ефективного господарського 
механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Висвітлено 
проблеми становлення і практичного впровадження механізмів 
управління інноваційним розвитком. Підкреслюється значення 



інноваційного лагу у прискоренні інноваційного процесу, а також 
можливість використання тривалості лагу в якості специфічної 
характеристики інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання.  
 

9.  65.042 
М 65 
 

Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток) : 
посіб. для працівників органів місцевого самоврядування / 
уклад. : Г. Б. Джеймс, М. Северська, М. Губа [та ін.]. – К. : 
Академпрес, 2003. – 152 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №4 (2), ЦА (2) 
Анотація: У посібнику висвітлено важливі питання, пов'язані з 
місцевим економічним розвитком. Серед них – основи економічного 
розвитку, дослідження інвестиційної привабливості та планування 
розвитку території, механізми впливу на економічні умови 
господарювання. Викладено основні принципи місцевого економічного 
розвитку, розглянуто методичні засади оцінки території, фінансові та 
нефінансові інструменти місцевого економічного розвитку, механізми 
створення пільгових режимів господарювання, а також досвід Польщі 
та Нідерландів у сфері місцевого економічного розвитку. 
 

10.  65.054.
12 
П 18 
 

Пархоменко В.  
Стратегічне планування розвитку громади : практ. посіб. / В. 
Пархоменко, В. Прошко, П. Мавко ; Фундація "Україна-США", 
Західноукр. регіональний навч. центр. – Л. : Сполом, 2002. – 
160 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Читачам пропонується перший в Україні посібник зі 
стратегічного планування розвитку міст, створений на основі 
вітчизняного досвіду, набутого територіальними громадами за участі 
американських та вітчизняних консультантів. У посібнику вміщено 
детальні пояснення суті такого способу планування розвитку, 
подаються методики здійснення основних стадій стратегічного 
планування крок за кроком.  
 

11.  65.04 
Р 32 
 

Регіональні проблеми людського та соціального розвитку : 
міжнар. наук.-практ. конф. : (зб. доп. конф.) / НАН України, Ін-
т економіки промисловості ; редкол. : О. І. Амоша, О. Ф. 
Новікова (відп. ред.), В. П. Антонюк [та ін.]. – Донецьк : Вид-
во ін-ту економіки промисловості, 2009. – 140 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У збірнику подано доповіді, з якими виступили провідні 
фахівці та науковці України та Донецької області. Вони присвячені 
науково-методичному забезпеченню вимірювання та оцінки людського 
потенціалу та людського капіталу. Проаналізовано причини, які 
перешкоджають розвитку людського потенціалу країни та її регіонів. 
Акцентовано увагу на інституціальному забезпеченні процесів людського 
та соціального розвитку в контексті соціальної відповідальності та 
глобалізаційних процесів. Систематизовано недоліки державного та 
регіонального управління людським і соціальним розвитком, 



обгрунтовано пропозиції з його вдосконалення.  
 

12.  65.24 
С 69 
 

Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації : кол. 
моногр. / М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка, Ю. Д. 
Петров ; [за ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки 
України, Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 
2012. – 302 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У монографії представлено результати дослідження 
соціально-трудових відносин та проблеми їх регулювання і модернізації. 
Визначено чинники, передумови та механізми розвитку соціально-
трудових відносин у напрямі гармонізації. Висвітлено результати оцінки 
стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. 
Особливу увагу приділено дослідженню взаємодії профспілок і 
роботодавців, проблемам активізації соціального діалогу в Україні.  
 

20.  65.305.7
2-823.2-
2 
С 76 
 

Стандартизація і сертифікація продукції легкої 
промисловості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. 
Богданова, Т. О. Кузьміна, С. С. Бабіч [та ін.] ; за заг. ред. Л. А. 
Чурсіної. – К. : Кондор, 2011. – 482 с/ 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4 (3) 
Анотація: У підручнику викладенj наукові, законодавчі, нормативні, 
технічні та організаційні основи з стандартизації, управління якістю, 
сертифікації та акредитації відповідно до освітньо-професійної 
програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для 
підготовки фахівців з стандартизації і сертифікації продукції всіх 
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. 
 

21.  65.29р30
я73-1 
С 91 
 

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу : 
навч.-метод. посіб. : у 6 кн. / МОН України, Київський нац. 
екон. ун-т ; наук. кер. работи : С. В. Степаненко [та ін.]. – К. : 
КНЕУ. – 2001 
Кн. 1 : Технологія підготовки і проведення тренінгів / підгот. : 
Є. Г. Дерев'янко, І. Н. Рєпіна, О. Г. Дубинський. – 2001. – 118 
с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: Навчально-методичний посібник розглядає принципи 
впровадження інноваційних методів навчання у процесі підготовки 
(перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва. 
 

22.  65.29 
я73-1 
Т 44 
 

Тирпак В. І.  
Економіка нових форм господарювання : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / В. І. Тирпак ; МОН України, Тернопільська 
акад. нар. госп-ва. – Т. : Джура, 2000. – 360 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: У навчальному посібнику розкритj економічні, організаційні, 
правові і соціальні основи створення і діяльності нових форм 



господарювання, притаманних ринковій економіці, заснованих на різних 
формах власності, надаються практичні рекомендації з 
найрізноманітніших питань створення й ефективності їх роботи, 
узагальнено зарубіжний досвід. 
 

23.  65.325.
152кр 
У 52 
 

Уманська В. Г.  
Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК України : 
монографія / В. Г. Уманська. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2012. – 207 с. : табл. 
 Кількість примірників: 32 – ЦА (30), ЧЗ №4 (2) 
Анотація: У монографії висвітлено проблемні аспекти функціонування 
ринкових відносин у бурякоцукровому підкомплексі АПК України на 
сучасному етапі його розвитку та розроблено рекомендації щодо 
стабілізації цукрового виробництва в умовах глобальних змін зовнішнього 
середовища. 
 

24.  65.054.
12 
У 69 
 

Урбаністика сьогодення (або управління територіальним 
розвитком та планування населених пунктів) : посіб. для 
працівників органів місцевого самоврядування / Ін-т 
демократії ім. Пилипа Орлика ; уклад. : М. Габрель, Н. 
Дорохова, В. Погорєлова [та ін.]. – К. : Академпрес, 2003. – 
144 с.: схеми. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №4 (2), ЦА (2) 
Анотація: У посібнику висвітлено важливі питання, що пов'язані з 
розвитком територій населених пунктів та управлінням цими 
процесами. Серед них – законодавчі основи територіального розвитку, 
особливості планування розвитку населених пунктів у сучасних умовах, 
огляд генерального плану міста як основного містобудівного документу, 
а також процедури його розробки та затвердження. Подано механізми 
реалізації генеральних планів міст; розглянуто економічні аспекти 
територіального розвитку, перспективи підвищення ефективності 
управління планування міст, залучення громадськості до цих процесів, а 
також досвід Польщі та Нідерландів у сфері міського планування. 
 

25.  65.32 
(4Укр)
-21 
Ф 32 
 

Федів І. О.  
Управління ресурсами сільської громади: проблеми та 
практика їх розв'язання / І. О. Федів, В. В. Соколовська, Р. З. 
Табака ; Львів. регіональний ін-т держ. упр. Укр. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Міжнар. фонд "Відродження" 
[та ін.]. – Л. : Папуга, 2003. – 88 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
Анотація: До видання ввійшли аналітичні матеріали за результатами 
проекту "Функціональний аудит ефективності управління ресурсами у 
сільському районі". Проект виконувався Громадською організацією 
"Ікар-України" спільно з Навчальним Центром "Академія 
Самоврядування" при науково-методичній підтримці ЛРІДУ УАДУ. Яка 
роль державних органів влади, приватних підприємств, інших 
інституцій у розвитку місцевої економіки? Як громадяни можуть 



допомогти у здійсненні реформ? Що перешкоджає реалізації права 
власності на селі та якими є шляхи виходу із цієї ситуації? - ці та інші 
проблеми авторський колектив спробував висвітлити на конкретному 
прикладі. 
 

26.  65.054.
12 
Ш 86 
 

Шрьодер П.  
Стратегії місцевого та регіонального розвитку: методи, 
принципи та політичні засади / П. Шрьодер ; пер. О. Блащук. – 
К. : Заповіт, 2008. – 80 с. : схеми. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 
Анотація: Як можна підвищити конкурентоспроможність міста чи 
регіону? Як втілити на практиці успішну стратегію за допомогою 
роботи з громадськістю? Ці та інші тематичні питання знайшли відгук 
у даній публікації. 

 
 

 
1.  67.400.1 

А 86 
 

Арутюнян Г. Г.  
Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сб. избранных 
публикаций и выступлений на междунар. форумах, посвящ. 
данной проблематике / Г. Г. Арутюнян ; сост. : А. С. Головин, 
М. В. Аршевская, Я. В. Рыбалко. – К. : Логос, 2011. – 308 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аyнотацbя: В сборник помещены избранные публикации и 
выступления на международных форумах, посвященных проблемам 
установления конституционализма в современном обществе. Основная 
тема сборника: утверждение основополагающих конституционных 
ценностей и принципов как основы социальных проявлений личностей и 
их разнохарактерных объединений. 
 

2.  67.91 
Б 12 
 

Бабін Б. В.  
Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: 
еволюція, форми та механізми реалізації : монографія / Б. В. 
Бабін ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. – О. : Фенікс, 2012. – 
454 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено теоретичним і практичним 
проблемам програмного регулювання міжнародних правовідносин. 
Досліджено особливості феноменології міжнародного правового 
програмування в історичному, аксіологічному та онтологічному 
контекстах. Розглянуто специфіку програмного потенціалу 
міжнародних правовідносин у рамках поточної міжнародно-правовї 
доктрини, із висвітленням питання програмних форм та норм 
міжнародного права. Проаналізовано нормативно-правову 
характеристику програм, що укладаються та затверджуються 
міжнародними міждержавними організаціями, проаналізовано 
особливості їх реалізації, співвіднесення з іншими програмними 



правовими актами.  
 

3.  67.51 
(4Укр) 
Б 23 
 

Бандурка О. М.  
Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / 
О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; М-во внутрішніх справ 
України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Х. : 
ХНУВС, 2011. – 308 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розглядається комплекс теоретичних та 
практичних питань сучасного стану протидії злочинності в Україні. На 
основі синтезу знань з різних галузей науки визначено соціальний і 
правовий зміст протидії злочинності, її місце в державній діяльності. 
Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання 
протидії злочинності, у тому числі в напрямку спеціальної 
(кримінологічної) та ідндивідуальної профілактики злочинів. За 
результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, 
спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямків 
правоохоронної діяльності, а також практики протидії злочинності. 
 

4.  67.402.1
2(4Укр) 
Б 72 
 

Бобро А. Ю.  
Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба 
реформ / А. Ю. Бобро, Є. Д. Жовтяк. – К. : Просвіта, 2001. – 
320 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
 

5.  67.402.
02 
Б 93 
 

Буткевич С. А.  
Фінансовий моніторинг: зарубіжний досвід та українська 
модель : монографія / С. А. Буткевич ; М-во внутрішніх справ 
України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – 
Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 314 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У роботі  розглянуто метологічні засади проведення 
фінансового моніторингу, детально охарактеризована діяльність 
суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, 
антилегалізаційні системи низки зарубіжних країн, з'ясовані особливості 
міжнародного співробітництва та міжвідомчої взаємодії у цій сфері, а 
також запропоновано шляхи вдосконалення національної системи 
фінансового моніторингу. Пропоноване дослідження дає цілісне уявлення 
про наявні проблеми у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 
тероризму у контексті сучасного економічного розвитку держави, 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, а також 
вирішення прикладних завдань в управлінській сфері, фінансовій та 
адміністративній діяльності. 
 

6.  67.400.
621 
(4ФРН) 

Бьорнзен (Бьонструп) В.  
Взірець з маленькими недоліками : депутати між ідеалом і 
реальністю / В. Бьорнзен (Бьонструп). – К. : Стандарт, 2003. – 



Б 96 
 

200 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Депутат Німецького Бундестагу у своїй книзі відкриває 
таємниці щодення великої політики. В центрі оповіді знаходиться 
депутат найвищого законодавчого органу ФРН – Бундестагу. Який шлях 
приводить людину до парламенту, що саме вона там робить і чи 
громадяни справедливо ставляться до власних обранців, – автор 
дозволяє читачеві заглянути за куліси політичної кухні, розповідає про 
невідомі широкому загалу деталі й розвінчує багато популярних 
упереджень. 
 

7.  67 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія Юридичні науки. Вип. 80 / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; відп. ред. І. С. Гриценко. 
– К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 54 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Пропонуються результати досліджень з питань 
екологічного, цивільного, кримінального, фінансового, господарського 
права. Окремі статті присвячуються питанням теорії держави та 
права, конституційного права.  
 

8.  67я20 
В 27 
 

Велика юридична енциклопедія / уклад. : М. Р. Гнатюк. – 
Донецьк : Глорія Трейд, 2011. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Велика юридична енциклопедія стане помічником тим 
громадянам, які бажають познайомитися з основними положенями 
чинного українського законодавства, що стосуються їх основних прав і 
свобод. У даному виданні містяться нормативні положення багатьох 
галузей прав України: цивільного, кримінального, адміністративного, 
трудового та інших, знання яких буде корисним для читачів. 
 

9.  67.400.
621.4 
(4Укр) 
У 45 
 

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія, 3 
лист. – 1 груд. 2009 р. : стенографічний звіт. Т. 14 / ВР 
України ; редкол. : В. О. Зайчук (голова), Ю. С. Ганжуров, Ю. 
Ю. Гундарєв [та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 780 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
 

10.  67.400.8
2(4Укр) 
В 41 
 

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 
31 жовтня 2010 року : інформаційне вид. / Центральна 
виборча комісія ; редкол. : В. М. Шаповал (голова), А. Й. 
Магера, Ж. І. Усенко-Чорна [та ін.]. – К. : Фенікс, 2011. – 844 с. 
: табл. 
Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: У пропонованому виданні зібрано і систематизовано 
відомості про хід підготовки, окремі етапи виборчого процесу та 



результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селещних, міських голів 31 жовтня 2010 
року. 
 

11.  67.71 
В 83 
 

Врублевський О. С.  
Як захистити свої права через суд? / О. С. Врублевський. – 2-е 
вид., допов. – К. : ІКЦ Леста, 2008. – 192 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Це видання містить відповідні на запитання, які можуть 
виникати у пересічних громадян як учасників різного роду правовідносин, 
у т. ч. й проходження судових процедур по захисту порушених законних 
прав та інтересів. У додатках подано зразки процесуальних документів, 
які найчастіше використовуються заінтересованими особами при 
проходженні судових та інших процедур. 
 

12.  67.400.7
4(4Укр) 
Г 85 
 

Гриник О. М.  
Ресурси територіальної громади: шляхи формування та 
ефективного використання : посіб. для працівників органів 
місцевого самоврядування / О. М. Гриник, В. С. Дручек. – Л. : 
ЗУКЦ, 2007. – 242 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (1), ЦА (3) 
Анотація: Посібник підготовлено за результатами кількамісячної 
навчальної програми для представників органів місцевого 
самоврядування, що її організувала Фундація "Україна – США" у межах 
проекту "Голос громадськості", фінансованого Канадським агентством 
міжнародного розвитку. 
 

13.  67.400.7 
(4Укр)я2 
Д 58 
 

Довідник державних послуг / Карпатське агенство прав 
людини "Вестед" ; упоряд. : М. В. Менджул, М. М. Яцков. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 88 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У довіднику розглядається оригінальна польська методика 
інформування громадян про послуги, які надаються виконавчими 
органами місцевих громад відповідно до принципів доброго управління. 
Висвітлено досвід апробації цієї методики в Україні та проілюстровано 
на прикладі опису послуг виконавчих органів територіальної громади сіл 
Баранці, Підгорб, Довге Поле та Барвінок Ужгородського району 
Закарпатської області в рамках проетку "Бюро інформування громадян 
у сільській громаді".  
 

14.  67.400.
23 
Д 99 
 

Дягілєв О. В.  
Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та 
зарубіжний досвід : монографія/ О. В. Дягілєв ; наук. ред. О. Г. 
Кушніренко. – Х. : Майдан, 2011. – 252 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню 
конституційних засад такого явища суспільно-політичного життя, як 
лобізм, з'ясованню особливостей конституційно-правового регулювання 



лобістьських відносин у контексті розвитку громадського суспільства. 
У роботі запропоновано визначення категоріально-понятійного апарату 
лобізму, здійснено системну класифікацію його видів, розглянуто 
організаційно-правові форми та методи лобітської діяльності.  
 

15.  67.400.7
(4Укр) 
Є 24 
 

Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток 
місцевої і регіональної демократії в Україні : [наук.-практ. 
посіб.] / Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, 
Ліберальне молодіжне об-ня (ЛІМО) ; [упоряд. : О. В. Бейко, 
А. К. Гук, В. М. Князєв ; за ред. : М. О. Пухтинського, В. В. 
Толкованова]. – К. : Крамар, 2003. – 396 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У посібнику містяться офіційні документи, науково-
методичні та практичні матеріали щодо взаємовідносин між Україною 
та Радою Європи у галузі розвитку місцевої і регіональної демократії, а 
також імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування. 
 

16.  67.401.0
2(4Укр)
-3 
З-33 

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

17.  67.400.8
2(4Укр) 
В 41 
 

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв 
суб'єктів виборчого процесу на виборах депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів, 31 жовтня 2010 року 
/ Центральна виборча комісія ; редкол. : В. М. Шаповал 
(голова) [та ін.]. – К. : Фенікс, 2011. – 1022 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: До збірника увійшли рішення Вищого адміністративного 
суду України, апеляційних та окружних адміністративних судів, 
місцевих загальних судів як адміністративних судів, прийнятих ними за 
результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на 
виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних голів 31 жовтня 2010 року. 
 

18.  67.407.1(
4Укр)я2 
З-51 
 

Земельна реформа : питання і відповіді. – 3-тє вид., змінене і 
допов. – К. [б. в.], 2001. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Пропонована брошура порушує питання земельних відносин, 
від яких найбільшою мірою залежить успіх аграрної реформи. Вміщені 
поради допоможуть селянам, фахівцям сільськогосподарських 
підприємств, журналістам та всім іншим зацікавленим особам 
вирішити юридичні питання, пов'язані із землею, правами власності, 
оренди, використання землі, правові питання ведення фермерського 



господарства, питання приватизації, тощо. 
 

19.  67.400.8
(4Укр) 
К 52 
 

Ключковський Ю. Б.  
Виборчі системи та українське виборче законодавство : 
[монографія] / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-
Могилянська академія". – К. : Час Друку, 2011. – 134 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено дослідженню правових аспектів 
виборчих систем у контексті світового досвіду та з орієнтацією на 
проблеми вітчизняного виборчого законодавства. Виборча система 
розглянута як правовий інститут у співвідношенні з поняттями 
виборчого права та виборчого процесу. Проаналізовано складові виборчої 
системи, а також основні способи голосування як основа для 
конструювання виборчої системи. Детально розглянуті різні типи 
мажоритарних, пропорційних та змішаних виборчих систем, а також 
система єдиного перехідного голосу. Здійснено правовий аналіз 
вітчизняного досвіду застосування виборчих систем за роки 
незалежності.  
 

20.  67.407.1
1(4Укр) 
К 73 
 

Коваль П. І.  
Муніципальне управління земельними ресурсами: шляхи 
вирішення окремих питань / П. І. Коваль, С. Г. Хропот. – Л. : 
ЗУКЦ, 2008. – 124 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця публікація здійснюється у межах проекту "Підвищення 
прозорості та підзвітності депутатів місцевих рад у прийнятті рішень 
з земельних питань», що його виконує Західноукраїнський регіональний 
навчальний центр, та проекту "Розвиток громадського суспільства в 
Україні", що здійснює Всеукраїнська громадська організація "Комітет 
виборців України" та Координатор проектів ОБСЄ в Україні за 
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. 
 

21.  67.910.
621(4)я
73-1 
К 65 

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та 
договору про функціонування Європейського Союзу 
(2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабін. – О. : Фенікс, 
2012. – 292 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У хрестоматії міститься текст Консолідованої версії 
Договорів про Європейський Союз та про функціонування Європейського 
Союзу у редакції Лісабонської угоди 2007 р. (документ Європейського 
Союзу 2010/С 83/01) у офіційному перекладі на українську мову. 
Консолідовану версію договорів викладено із скороченням технічних 
положень у форматі, максимально зручному для користувачів. 
 

22.  67.400.7
(4Укр) 
я73-1 
К 77 

Кравченко В. В.  
Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні : 
[навч. посіб.] / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Арарат-
Центр, 2001. – 176 с. : табл. 



  Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 
Анотація: У виданні системно та послідовно викладено основні 
питання організації і функціонування місцевого самоврядування в 
Україні. Аналізуються правова, матеріальна та фінансова основи 
місцевого самоврядування, дається історичний огляд теорії та 
практики місцевого самоврядування в Україні та за кордоном. Значне 
місце в посібнику відведено розгляду питань подальшого розвитку 
місцевого самоврядування, реалізації на практиці норм Конституції 
України та Європейської хартії місцевого самоврядування. 
 

23.  67.410.2
0(4Укр) 
Л 64 
 

Літвінова І. Ф.  
Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння 
особи в кримінальному процесі України : монографія / І. Ф. 
Літвінова. – К. : Ліпкан О. С., 2012. – 230 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження актуальних 
теоретичних питань гарантій прав особи у кримінальному процесі та 
практичних проблем їх дії при обмеженні права особи на 
недоторканність житла чи іншого володіння у кримінальному процесі. 
Досліджено поняття, систему й види гарантій прав у кримінальному 
судочинстві, їх співвідношення з іншими правовими гарантіями. 
Визначено поняття, зміст і загальні умови правомірного обмеження 
права особи на недоторканність житла чи іншого володіння.  
 

24.  67.0я7
3-1 
Л 63 
 

Лисенков С. Л.  
Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / С. Л. Лисенков ; 
М-во освіти і науки України. – К. : Юрисконсульт: КНТ, 2006. 
– 356 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У виданні розглянуто питання передбачені навчальною 
програмою курсу загальної теорії держави і права для вищих навчальних 
закладів. Для студентів, що вивчають загальну теорію держави і права, 
як провідну методологічну, юридичну дисципліну, а також для тих, хто 
вивчає правознавство. 
 

25.  67.400.7 
М 58 
 

Міжнародне законодавство про місцеве самоврядування / 
Центр Соціального Добробуту "Доброчин" ; кер. проекту О. 
Підгорний. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 52 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: ЦСД "Доброчин" в рамках проекту "Демократичний діалог" 
розпочинає публікацію серії брошур з метою інформування широких 
верств населення з актуальних тем місцевого самоврядування, таких як 
основи самоврядування, права та обов'язки мешканців міста та 
посадових осіб, механізми співпраці органів самоврядування та громадян.  
 

26.  67.400.
7(4Укр
)-32 

Місцеве самоврядування : зб. нормат.-правових актів / Нац. 
юридична акад. ім. Я. Мудрого ; упоряд. : М. П. Воронов, П. 
М. Любченко, Г. Г. Сябро, В. Д. Яворський ; за заг. ред. М. І. 



М 65 
 

Панова. – Х. : Гриф, 2002. – 688 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить нормативно-правові акти про основи та 
органи місцевого самоврядування, порядок формування, функції і 
компетенцію, форми та методи їх роботи. 
 

27.  67.400.7
(4Укр) 
М 65 
 

Місцеве самоврядування у громаді : практ. посіб. для 
депутатів місцевих рад та активістів громад / [за ред. А. 
Ткачука]. – К. : ІКЦ Леста, 2004. – 288 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (1), ЦА (3) 
Анотація: У збірнику подано матеріали, які стосуються активізації 
роботи органів місцевого самоврядування у громаді шляхом посилення 
ролі депутатів та самої громади за допомогою юридичних механізмів, 
передбачених законодавством України. Збірник містить практичні 
поради щодо встановлення правового регулювання діяльності місцевої 
ради та її органів, а також реалізації прав громади, наданих законами 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про органи самоорганізації 
населення", приведено ряд проектів типових місцевих нормативних актів 
з цих питань.  
 

28.  67.401.
133 
(4Укр) 
М 42 
 

Медвідь М. М.  
Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових 
частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М. М. 
Медвідь ; М-во внутр. справ України, Акад. внутр. військ МВС 
України. – Х.: Вид-во Академії ВВ МВС України, 2011. – 134 
с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено дослідженню проблеми стосовно 
зміни способу комплектування військових формувань на контрактний. 
Головну увагу приділено механізмам державного регулювання 
зайнятості найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах 
внутрішніх військ МВС України. На підставі проведеного аналізу 
міжнародного досвіду й з урахуванням виявлених залежностей стану 
зайнятості найманих працівників у військових формуваннях від певних 
чинників та умов обмеженого фінансування внутрішніх військ МВС 
України запропоновано науково обгрунтовані заходи, що дають змогу 
поліпшити стан комплектування з'єднань та військових частин 
контрактним способом без значного додаткового фінансування. 
 

29.  67.401.
011.2 
М 52 
 

Мер як політик : порадник міському голові / В. Прошко, Т. 
Гладченко, В. Зелений [та ін.] ; авт. ідеї та проекту М. 
Коломиєць ; ред. Н. Кошманенко. – К. : АДЕФ-Україна, 2006. – 
112 с. : ілюстр. – (Бібліотека міського голови) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: Видання присвячено діяльності мера з налагодження 
ефективних зв'язків у трикутнику "влада – бізнес – громадський сектор". 
Мета порадника – допомогти мерові сформувати цілісне бачення 
ефективного функціонування цих трьох секторів громади і усвідомити 



свою місію як координуючого центру їхньої взаємодії. Практична 
корисність порадника посилюється численними порадами "з перших уст" 
міських голів – як досвідчених, так і новообраних. 
 

30.  67.400.7
(4Бел) 
М 53 
 

Местное самоуправление в Беларуси / В. Н. Кивель, В. С. 
Фатеев, В. К. Сидорчук [и др.] ; под науч. ред. И. П. Сидорчук. 
– Минск : Тонпик, 2007. – 414 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Аннотация: В представленной работе освещается комплекс вопросов 
на темы местного самоуправления. Внимание уделяется теоретическим 
основам местного самоуправления, опыту реформирования 
административно-территориального деления в зарубежных странах и 
проблемам его совершенствования в Беларуси, анализируются 
организационные аспекты местного самоуправления. 
 

31.  67.400.7
(4Бел) 
М 53 
 

Местное самоуправление в Беларуси и других странах (в 
вопросах и ответах) / Н. Сильченко, М. Чудаков, В. Сидорчук 
[и др.] ; под науч. ред. М. Ф. Чудаков ; Фонд им. Льва Сапеги. 
– Минск : Тонпик, 2005. – 248 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аннотация: В книге в популярной форме в виде ответов на вопросы 
представлены такие темы, как история местного самоуправления в 
различные периоды на территории Белоруси, понятие современного 
самоуправления, законодательные и финансовые основы местного 
самоуправления, функции, полномочия и компетенция самоуправления, 
задачи местных представительных и исполнительных органов, выборы в 
местные органы власти, статус и полномочия депутатов и служащих 
местных органов власти, административно-территориальное деление и 
т. д. 
 

32.  67.911.
14 
М 85 
 

Мотиль В. І.  
Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і 
практика : монографія / В. І. Мотиль ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 
Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 302 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розглянуто найбільш актуальні аспекти 
проблематики гуманітарної інтервенції: поняття, зміст та основні 
форми гуманітарної інтервенції, еволюція концепції гуманітарної 
інтервенції, питання правомірності гуманітарної інтервенції відповідно 
до сучасного міжнародного права, здійснення гуманітарного втручання 
під егідою ООН та регіональних міжнародних організацій. У праці 
аналізуються численні приклади здійснення гуманітарних інтервенцій. 
 

33.  67.401.1
14-32 
(4Укр) 
Н 34 

Науково-практичний коментар до закону України "Про 
доступ до публічної інформації" / Р. Головенко, Д. Котляр, О. 
Нестеренко, Т. Шевченко ; заг. ред. Д. Котляра ; Центр 
суспільних медіа за підтримкм Міжнар. фонду " Відродження" 



та програми сприяння парламенту. – К. : [б. в.], 2012. – 336 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Це видання містить постатейний науково-практичний 
коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації", що 
був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. 
 

34.  67.401.1
3(4Укр) 
Н 35 
 

Національна і міжнародна безпека в сучасних 
трансформаційних процессах : матеріали наук.-практ. конф. ; 
м. Київ, 29 груд. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України [та ін.]. – К. : Ліпкан О. С., 2011. – 124 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику знайшли відображення результати науково-
практичного пошуку фахівців у сфері національної і міжнародної 
безпеки, актуальних проблем правоохоронної діяльності. 
 

35.  67.400.7
(4Пол) 
М 65 
 

Новіцкі З.  
Місцеве самоврядування в Польщі / З. Новіцкі, М. М. Новіцка ; 
редкол. : М. Кушьмєж, М. Гроховскі. – Варшава : [б. в.], 2000. 
– 40 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
 

36.  67.404.
114 
О-58 
 

Онищенко Г. В.  
Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / 
Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 267 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню 
теоретичних та практичних питань, пов'язаних із довірчими 
правовідносинами з іноземним елементом. Значну увагу приділено 
проблемам правової кваліфікації та визначенню, права що підлягає 
застосуванню до таких відносин. На основі порівняльно-правового 
аналізу положень міжнародних актів, законодавства, судових 
прецедентів і судової практики країн англо-американської та загальної 
системи права автором розкрито поняття та проаналізовано правову 
природу довірчих правовідносин з іноземним елементом, у тому числі 
багатоюрисдикційних, міжнародних та офшорних трастів, встановлено 
їхнє місце у системі міжнародного приватного права, а також 
сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства України у цій сфері. 
 

37.  67.51 
П 35 
 

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 16 / 
Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем 
злочинності ; редкол. : В. І. Борисова (голов. ред.) [та ін.]. – Х. 
: Кроссроуд, 2008. – 304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
 

38.  67я73-1 
П 43 

Погорілко В. Ф.  
Правознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. 



 Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – 2-е вид., випр. й допов. – К. : 
Каравела, 2011. – 592 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник 
сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, 
теоретичних напрацювань з питань державотворення та 
функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за 
такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, 
цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, 
житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-
процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров'я, а також з 
основ правоохоронної діяльності та міжнародного права.  
 

39.  67.404.9
1(4Укр) 
П 50 
 

Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: 
теорія і практика : [монографія] / З. С. Варналій, Г. М. 
Волянська, В. М. Кампо [та ін.] ; за ред. : З. С. Варналія, В. М. 
Кампо. – К. : Знання України, 2005. – 380 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії розкриваються проблеми політико-правового 
регулювання підприємництва в умовах його переходу до класичної моделі 
розвитку. 
 

40.  67.401.
011.2 
(4Укр) 
П 59 
 

Порадник міському голові / ред. Н. Кошманенко. – К. : 
АДЕФ-Україна, 2006. – 112 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
Анотація: Це видання є практичним порадником для міських голів, що 
прийшли до влади у своїх громадах під час виборів 2006 року. Практичні 
рекомендаці експертів з місцевого самоврядування та поради "з перших 
уст" досвідчених міських голів максимально націлені на те, аби 
допомогти найвищому міському посадовцеві зорієнтуватися в нових 
реаліях, пов'язаних із запровадженням принципу партійності у виборах 
до місцевих рад, сформувати власне бачення менеджменту організації, 
правильно визначити пріоритети своєї і діяльності. 
 

41.  67.400.7 
П 61 
 

Посібник з розвитку громад : практ. порадник для 
небайдужих / А. Дуда, Л. Єльчева, І. Ібрагімова ; Ком. 
виборців України. – 2-е вид. – К. : ЛАТ & К, 2008. – 460 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Це друге видання посібника, в якому розглядаються 
принципи та механізми розбудови демократії шляхом розвитку громад і 
посилання впливу громадськості на розв'язання нагальних проблем. 
Посібник містить огляд західної та української практики і рекомендації 
з досвіду реалізації Програми "Демократизація України: програма малих 
проектів" щодо активізації громадськості, виконання коаліційних 
проектів та розвитку місцевого самоврядування. 
 

42.  67.400.7 
П 76 

Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування : 
10-й річниці відновлення місцевого самоврядування в Україні 



 присвяч. / кер. роб. групи М. Пітцик ; відп. ред. В. Кравченко. 
– К. : [б. в.], 2000. – 136 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Автори цього видання намагалися не лише дати коментар 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, а й викласти 
основи теорії місцевого самоврядування та проаналізувати стан 
реалізації принципів Хартії в законодавстві та практиці державного 
будівництва України. В книзі наведено приклади із зарубіжного досвіду 
муніципальних реформ, а саме досвіду держав – членів Ради Європи, який 
базується виключно на засадах і принципах, визначених Європейською 
хартією місцевого самоврядування. 
 

43.  67.400.7
(4Укр) 
П 78 
 

Проблеми децентралізації: національний та міжнародний 
досвід : зб. матеріалів та док. / Конгрес місцевих і 
регіональних влад Ради Європи [та ін.] ; [наук. ред. М. 
Пухтинський]. – К. : Атіка-Н, 2006. – 744 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 
представляє Збірник матеріалів і документів, присвячених одному з 
ключових питань реформи публічної влади в Україні – децентралізації. 
Пропонується аналіз науково-прикладних аспектів її здійснення в Україні 
та інформація про зарубіжний досвід забезпечення цього принципу 
трансформації системи управління. Збірник також містить розроблені 
Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України документи з 
питань реформування територіальної організації влади концептуального 
і нормативно-правового характеру. 
 

44.  67.400.7 
П 78 
 

Проблеми формування доброчесного, належного місцевого 
врядування : [зб. матеріалів та док.] / Фонд сприяння 
місцевому самоврядуванню України ; [заг. ред. М. 
Пухтинського]. – К. : Атіка, 2008. – 600 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник містить матеріали та документи всеукраїнських 
муніципальних комунікативних заходів 2007 – початку 2008 років, 
статті провідних українських експертів, у яких пропонуються варіанти 
виходу з кризового стану шляхом трансформації місцевої влади та 
розвитку місцевої демократії. Особливу увагу у заходах та статтях 
приділено формуванню ефективного, належного, доброчесного місцевого 
врядування в Україні, євроінтеграційним процесам, сучасним стратегіям 
інноваційного розвитку міст та регіонів. 
 

45.  67.400.7
(4Укр) 
П 79 
 

Прозора Україна. Інформація для ЗМІ та НУО                                                                                                                                                                                                                                                   
/ Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; під ред. : О. Газізової, П. 
Фенриха ; пер. з пол. М. Братко. – Щецин ; Черкаси, 2011. – 
150 с. 
 Кількість примірників: :3 – ЧЗ №3 (1), ЦА (2) 
Анотація: Публікацію здійснено в межах проекту "Программа 
"Прозора Україна" для Східного Партнерства. Громадське та медійне 



сприяння", що співфінансується в рамках польської програми 
закордонної допомоги Міністерства Закордонних Справ Республіки 
Польща у 2011 році. Проект Реалізований спільно Фундацією Розвитку 
Місцевої Демократії (Польща) та Інститутом демократії імені Пилипа 
Орлика (Україна). 
 

46.  67.408 
(4Укр)
-32 
П 83 
 

Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / відп. за вип. 
Ю. Ю. Сорочик. – К. : [б. в.], 2011. – 63 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Електронні версії Закону України "Про протидію торгівлі 
людьми", Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності, Протоколу про 
попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, 
і покарання за неї, що доповнює названу Конвенцію, інших документів 
Організації Об'єднаних Націй щодо торгівлі людьми (через веб-сайт 
ООН), Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 
стенограм засідань Верховної Ради України щодо розгляду проекту 
Закону України про протидію торгівлі людьми розміщено на веб-сайті 
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією – crimecor.rada.gov.ua. 
 

47.  67.400.7
(4Укр) 
Р 15 
 

Рада та громада (або як залучати громадян до місцевого 
самоврядування) : посіб. для працівників органів місцевого 
самоврядування / Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; уклад. : 
Н. Ільків, О. Карий, О. Кушнаренко [та ін.]. – К. : Академпрес, 
2003. – 132 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Посібник розрахований на службовців органів місцевого 
самоврядування, які прагнуть у своїй діяльності враховувати 
гарантоване громадянам право на регулювання і управління суттєвою 
частиною суспільних справ під свою відповідальність і в інтересах 
територіальної громади. 
 

48.  67.0 
я73-1 
Т 33 
 

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. 
В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський [та ін.] ; відп. ред. О. 
В. Зайчук ; наук. ред. Н. М. Оніщенко ; М-во освіти і науки 
України. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 
2008. – 688 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У підручнику розглядаються найважливіші проблеми теорії 
держави та права. Особливу увагу приділено наукознавчим проблемам 
теорії держави і права, теорії держави та теорії права. 
Досліджуються проблеми сутності та призначення держави, 
співвідношення держави та особи. Акцентовано увагу на понятті та 
загальній характеристиці елементів форми держави, охарактеризовано 
механізм та апарат держави.  Звернено увагу на проблеми 
праворозуміння, функції права, джерела права. Розглянуто поняття та 
закономірності соціального регулювання. Аналізуються чинники 
функціонування та ефективності правової системи.  



 
49.  67.400.

621.5 
(4Укр) 
Т 34 

Теплюк М. О.  
Введення в дію законів України: питання теорії та практики : 
[монографія] / М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К. : Парламентське 
вид-во, 2011. – 200 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У монографії досліджуються питання співвідношення дії 
права та дії закону, правового визначення та передумов дії закону, 
з'ясовується юридичний зміст процедури введення закону в дію у 
структурі законодавчого процесу. Автори здійснюють критичний аналіз 
конституційних та законодавчих положень, якими регулюють 
критичний аналіз конституційних та законодавчих положень, якими 
регулюються процедури введення у дію конституційних і звичайних 
законів України; уперше у вітчизняній юридичній науці звертаються до 
проблеми методики кількісної характеристики актів, якими вводяться в 
дію закони, та пропонують статистичний аналіз практики правового 
регулювання введення в дію законів України за період 1996–2010 рр. 
 

50.  67.910.
621(4) 
я73-1 
Т 98 

Тюріна О. В.  
Основи права Європейського Союзу : навч. посіб. / О. В. 
Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : 
Ліпкан О. С., 2012. – 100 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Навчальний посібник охоплює питання курсу, що містять в 
програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані для вищих 
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі 
гуманітарних наук. 
 

51.  67.400.
7(7СШ
А) 
Ф 66 
 

Фіцай П.  
Тауншип як одиниця місцевого самоврядування в Мічігані, 
США / П. Фіцай ; упоряд. : В. Личик, В. Андрушків ; пер. В. 
Личик ; ред. Н. Кошманенко. – К. [б. в.], 2001. – 144 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Пропонована книга є детальним описом однієї з форм 
американського місцевого самоврядування, а саме самоврядування 
тауншипів у штаті Мічеган. 

 
 

 
 

1.  74.580.
43 
А 43 
 

Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із 
особливими потребами : зб. наук. пр ./ МОН України, М-во 
праці та соц. політики України, Фонд України соц. захисту 
інвалідів ; редкол. : П. М. Таланчук (відп. ред.), В. П. 
Андрущенко, Н. Г. Байкіна [та ін.]. – К. : Україна, 2001. – 385 
с. : табл. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

2.  74.580.
268кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях студентської молоді "Родзинка – 2008" : Х 
Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія 
Економічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
[та ін.] ; орг. ком. : А. М. Гусак (голова) [та ін.] ; редкол сер. : 
Л. О. Кібальник, Т. М. Литовченко, А. Б. Данильчук [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 206 с. : 
схеми, табл. 
 Кількість примірників: :3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ЦА (1) 
Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 
конференції "Родзинка–2008" представлені наукові праці студентів за 
напрямами: туризм та готельне господарство, економіка та 
підприємництво. 
 

3.  74.580.
268кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях студентської молоді "Родзинка – 2008" : X 
Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія 
Природничі науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
[та ін.] ; орг. ком. : А. М. Гусак (голова) [та ін.] ; редкол. сер. : 
А. М. Гусак, М. Н. Гаврилюк, В. Г. Гриценко [та ін.]. – Черкаси 
: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 252 с. : схеми, 
табл. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЦА (2) 
Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 
конференції представлені наукові праці студентів за напрямами: фізика 
і комп'ютерне моделювання фізичних процесів, автоматика і управління, 
комп'ютерні науки, математика, хімія, ботаніка, зоологія, біохімія і 
біофізика, екологія, теорія і методика фізичного виховання і спорту. 
 

4.  74.580.
268кр 
А 43 
 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях студентської молоді "Родзинка – 2008" : Х 
Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія 
Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького [та ін.] ; орг. ком. : А. М. Гусак (голова) [та ін.] 
; редкол. сер. : С. П. Архипова, Л. І. Прокопенко, І. В. 
Євтушенко [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2008. – 181 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ЦА (1) 
Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 
конференції "Родзинка–2008" представлені наукові праці студентів за 
напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та 
психологія. 
 

5.  74.564 Анісімов М. В.  



(4Укр) 
А 67 
 

Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у 
професійно-технічних навчальних закладах : монографія / М. 
В. Анісімов ; Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук 
України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 
К. ; Кіровоград : Поліум, 2011. – 464 с. : схеми 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії представлено науково обгрунтований підхід і 
технологію побудови прогностичних моделей складних 
електрорадіотехнічних професій. Показана необхідність проведення 
комплексних прогностичних досліджень у процесі побудови таких 
моделей. 
 

6.  74.20 
Б 53 
 

Беспалько В. П.  
Природосообразная педагогика : лекции по нетрадиционной 
педагогике / В. П. Беспалько. – М. : Народное образование, 
2008. – 512 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В этой книге автор подытожил многолетние свои 
исследования и свих учеников по проблемам теории и методологии 
природносообраного образования. Результатом исследований явилось 
построение первой в мире природосообразной педагогической системы, 
которой автор дал название " персонализированное образование". 
 

7.  74.266.
32я73-
1кр 
Б 77 
 

Бойко Н. І.  
Українське народознавство та методика його вивчення : навч.-
метод. посіб. для студ.-іст. / Н. І. Бойко ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2012. – 123 с. 
 Кількість примірників: 32 – ЦА (32) 
Анотація: Пропоноване видання підготовлено згідно з навчальною 
програмою дисципліни "Методика викладання народознавства". Крізь 
призму проблематики лекцій, тематики семінарських занять з курсу та 
методичних рекомендацій до їх підготовки, зміст самостійної та 
індивідуальної роботи студентів, навчально-методичних матеріалів 
обгрунтовується доцільність вивчення курсу "Українське 
народознавство", розкриваються принципи, прийоми та методи 
навчання; з'ясовуються особливості уроку та інших форм навчання 
народознавства, аргументуються вимоги до сучасного кабінету 
українського народознавства.  
 

8.  88.492 
Б 81 
 

Бондаревська Л. Л.  
Діагностика значущих переживань у роботі психолога-
практика (на матеріалі АСПН) / Л. Л. Бондаревська. – К. : 
Марич, 2011. – 64 с. – (Психологічний інструментарій) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Роботу присвячено дослідженню значущості переживань у 



формуванні цілісного феномену психіки суб'єкта, в єдиності її свідомих і 
несвідомих виявів. Розглянуто застосування методу активного 
соціально-психологічного навчання, який дозволяє виявити та нівелювати 
вплив минулих значущих переживань суб'єкта на формування 
деструктивних тенденцій психіки. 
 

9.  88.49 
Б 81 
 

Бондаровська В.  
Жінка та бізнес : від гендерної рівності до психологічних засад 
успіху / В. Бондаровська. – К. : Розрада, 2001. – 64 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Автор розглядає проблеми успішної діяльності жінок у 
бізнесі. Обговорюється гендерна рівність, міфи про те, що жінки не 
спроможні приймати серйозні рішення, керувати великим бізнесом. 
 

10.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 209 : 
Серія Педагогічні науки. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 152 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 
похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; 
спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію 
фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; 
формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується 
міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. 
 

11.  74кр 
В 53 
 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 211 : 
Серія Педагогічні науки. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 152 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ІБВ (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено проблемам едукаційної 
роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях 
досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та 
інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, 
розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності 
пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність 
професійної освіти та ін. 
 

12.  74кр Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. №1 



В 53 
 

(214) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол. : 
А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 
Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 150 с. 
 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ІБВ (1) 
Анотація: Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 
соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 
соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 
похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; 
спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію 
фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; 
формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується 
міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. 
 

13.  74.44 
(4ФРГ) 
В 31 
 

Веремейчик Г. В.  
Образование взрослых: опыт Германии для Беларуси / Г. В. 
Веремейчик, Т. Г. Пошевалова. – Минск : Центр социальных 
инноваций, 2004. – 152 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В книге представлены основные подходы и элементы 
системы образования взрослых в ФРГ, описан процесс ее становления в 
историческом контексте, проблемы и перспективы развития 
теоретического обоснования образования взрослых, выполнен анализ 
нормативно-законодательной базы и институциональной структуры. 
Особое внимание уделено концепции гражданского образования взрослых 
в Германии, а также ее реализации в форме народных высших школ. 
 

14.  74.58 
(4Укр-
4Жит) 
В 55 
 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська 
область / Акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів 
Європи, Ін-т вищої освіти ; наук. конс. П. Тронько ; [за заг. 
ред. П. Ю. Сауха]. – К. : Знання України, 2009. – 492 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Колективна праця присвячена комплексному аналізу 
становлення й розвитку вищої педагогічної освіти і науки в 
Житомирської області як складової частини загальноукраїнського 
процесу. 
 

15.  88.374
я73-1 
Г 39 
 

Геронтопсихологія : [навч. посіб.] / І. В. Євтушенко, С. М. 
Аврамченко, Н. В. Шавровська, С. Г. Харенко. – К. : Марич В. 
М., 2009. – 48 с. – (Бібліотечка соціального працівника) 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У посібнику розглянуто питання проблеми старіння та його 
види, психологічні особливості людей похилого віку. В розгорнутому 
вигляді подано методи та техніки роботи з психологічного 



консультування людей похилого віку. Авторами запропонована 
тренінгова програма мотивації життєвої активності людей похилого 
віку. 
 

16.  74.580.
42в6 
я73-1 
Г 56 
 

Гнезділова К. М.  
Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача 
вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. М. 
Гнезділова, С. О. Касярум ; рец. : О. А. Біда, Є. О. Лодатко. – 
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 126 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Навчальний посібник присвячено проблемі розроблення та 
застосування моделей і моделювання у навчальному процесі вищого 
навчального закладу. У ньому висвітлено одну з актуальних проблем 
сьогодення – створення моделі сучасного фахівця, його професійної 
діяльності та освітньо-професійної підготовки, які реалізуються у 
вигляді освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної 
програми підготовки у закладах вищої освіти. 
 

17.  74.56ц 
Д 37 
 

Десятов Т. М.  
Професійні стандарти: теоретичні аспекти і методика : метод. 
посіб. / Т. М. Десятов, М. І. Пальчук, Н. П. Паршина ; [за ред. 
Н. Г. Ничкало]. – К. : Арт Економі, 2011. – 232 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Пропонується методика розроблення професійних 
стандартів з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. 
Обгрунтовано положення щодо формування модульних програм на 
основі компетентністного підходу, викладено рекомендації щодо їхньої 
реалізації. 
 

18.  74.583 
(4Рос)5
кр 
Д 72 
 

Драч О. О.  
Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ 
– початку ХХ століття : монографія / О. О. Драч ; наук. ред. : 
В. В. Калініченко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. 
– Черкаси : Вертикаль, 2011. – 532 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (6) 
Анотація: Монографія є першим комплексним історичним 
дослідженням, що розкриває процес зародження та становлення вищої 
жіночої освіти на теренах Російської імперії в другій половині ХІХ – 
початку ХХ ст. У праці висвітлено становлення суспільства до 
інноваційних прагнень жінок до вищої школи, розглядається політика 
державної влади у сфері вищої жіночої освіти. Значну увагу приділено 
з'ясуванню чисельності та соціально-демографічних характеристик 
курсисток вищої школи, обставин їхнього повсякденного життя. 
 

19.  74.583 
(4Укр-
4Жит) 
Ж 74 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
/ редкол. : П. Ю. Саух, В. Г. Кремень, М. В. Попович ; авт.-
упоряд. Я. Білейчук. – К. : Логос Україна, 2009. – 200 с. : 
фото.кол. 



  Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Ювілейне видання до 90-річчя Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка висвітлює історію та багаті традиції 
цього навчального закладу, його сьогодення та перспективи. У книзі 
подано біографії видатних випускників університету: письменників, 
журналістів, науковців, державних та громадських діячів, що своїми 
досягненнями примножують надбання України та звеличують славу 
alma-mater, як одного з найпотужніших центрів освіти України. 
 

20.  74.583 
(4Укр-
4Жит) 
Ж 74 

Життєві імперативи та наукова школа професора Петра 
Сауха : ювілею Петра Юрійовича Сауха присвяч. / уклад. : П. 
Ф. Романюк, М. А. Козловець, В. М. Слюсар ; відп. за вип. П. 
Ф. Романюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 
204 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У виданні висвітлено життєвий і науковий шлях відомого 
українського вченого, організатора освіти і науки, доктора 
філософських наук, професора, ректора Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка П. Ю. Сауха, а також систематизовано 
матеріали, які характеризують творчий доробок ученого та 
представників його наукової школи. 
 

21.  88.36 
я73-1 
З-28 
 

Занюк С. С.  
Психологія мотивації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
С. С. Занюк ; голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2002. – 
304 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 
Анотація: У навчальному посібнику розглядається широке коло 
проблем, пов'язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, 
структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи 
мотивації, механізми її розвитку тощо. 
 

22.  74.583 
(4Укр-
4Дні) 
І-90 
 

Історія і сучасність Національного гірничого університету 
(1899-2009 рр.) : [монографія] / авт. кол. : В. Ю. Пушкін, Г. К. 
Швидько, Д. В. Колісник [та ін.] ; за ред. Г. К. Швидька ; МОН 
України, Нац. гірничий ун-т. – Д. : Ліра, 2009. – 504 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У монографії на основі значного масиву архівних та 
опублікованих історичних джерел досліджено причини появи, процес 
становлення та розвиток першого на Придніпров'ї вищого навчального 
закладу, формування наукових шкіл, діяльність видатних вчених, внесок 
вчених та випускників Національного гірничого університету у розвиток 
народного господарства країни, передусім, гірничовидобувної та 
металургійної промисловісті. В праці простежено еволюцію НГУ в 
напрямі перетворення його в один з провідних вищих навчальних закладів 
країни з широким спектром спеціальностей та зростаючими 
міжнародними зв'язками.  
 



23.  74.584 
(4Укр)
к94 
К 17 
 

Каленюк І. С.  
Розвиток вищої освіти та економіка знань  монографія / І. С. 
Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 344 с. – (Сучасна 
наука) 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (2) 
Анотація: У монографії досліджено еволюцію наукової думки про 
сутність та роль освіти у соціально-економічному розвитку 
суспільства, розкрито економічні детермінанти й суспільні результати 
функціонування інституту вищої освіти. Проаналізовано 
закономірності становлення інформаційного суспільства й економіки 
знань, тенденції трансформації умов і чинників розвитку вищої освіти, 
основні вектори орієнтації її розвитку на потреби економіки знань. 
Систематизовано функції вищої освіти, детально розглянуто її 
економічну функцію та особливості реалізації цієї функції в Україні. 
Досліджено тенденції трансформації економічного механізму 
функціонування вищих навчальних закладів.  
 

24.  74.563 
(4Болг) 
К 20 
 

Каплун А. В.  
Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у 
Болгарії і Польщі (кінець XIX-XX ст. ): монографія / А. В. 
Каплун ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Т. : Терно-граф, 2009. – 
474 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії виявлено тенденції розвитку системи 
професійної освіти Болгарії і Польщі, здійснено узагальнену 
характеристику принципів, функцій, науково-методичного забезпечення 
даного процесу, розкрито зміст та організацію управління навчально-
виховного процесу у професійних закладах різного типу в цих країнах, 
обгрунтовано вплив єврейських інтегративних процесів та перспективи 
розвитку систем підготовки кваліфікованих робітників Болгарії, Польщі 
і України, проаналізовано прогностичні підходи до процесу підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів у цих зарубіжних країнах та 
можливісті використання їх досвіду в Україні. 
 

25.  88.5 
К 24 
 

Карнегі Д.  
Як завойовувати друзів та впливати на людей ; Як виробляти в 
собі впевненість і впливати на людей, виступаючи прилюдно ; 
Як перестати хвилюватись і почати жити / Д. Карнегі ; пер. з 
англ. : Л. І. Підлісної [та ін.] ; пер. з англ. : Л. І. Підлісної [та 
ін.]. – Х. : Промінь, 2007. – 560 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 
Анотація: Книга написана ректором Інституту ораторського 
мистецтва та людських стосунків більше 60 років тому, витримала 
понад 120 видань і перекладена багатьма мовами світу. Вона являється 
практичним керівництвом у суспільному та діловому житті. 
 

26.  88.5 
К 24 

Карнеги Д.  
Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей ; Как 



 вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей выступая 
публично ; Как перестать беспокоиться и начать жить : 
[сочинения] / Д. Карнеги ; пер. с англ. : З. Вольской, Ю. 
Семенова. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 720 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 
Аннотация: Книга Дейла Карнеги – неоценимый учебник жизни для 
всех людей вне зависимости от возраста и социального положения, 
желающих овладеть навыками эффективного общения как средства 
самореализации своих достоинств. 
 

27.  74.24 
(4Укр-
4Сум)7
К 27 

Картавий П. В.  
Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи – до справжності / П. 
В. Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі стисло проаналізовано, як за допомогою міфів було 
поділено спільноту. Описується діяльність дитячих будинків у воєнний і 
повоєнний період на трьох рівнях: всеукраїнському, обласному, 
місцевому. Тема майже не висвітлена в літературі та пресі, а ця 
проблематика маловідома суспільству. Через історію Юнаківського 
дитбудинку читач зможе відтворити загальну картину функціонування 
аналогічних закладів у 40-60-х роках ХХ століття. Для деяких вихованців 
спогади про перебування в дитбудинку болючі, тому їхні прізвища 
згадуються не часто, а названо працівників, що допомогали їм зростати.  
 

28.  74.200.5
26я72-1 
К 89 
 

Кузів М. З.  
Мої кроки до вибору професії : [навч.-метод. посіб.] / М. З. 
Кузів ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : 
Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 88 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Видання містить тести та інші завдання, які допоможуть 
визначити здібності та нахили щодо тієї чи іншої професійної 
діяльності. Тут подано інформацію, яка стане у пригоді при виборі 
майбутнього професійного шляху. 
 

29.  88.37 
я73-1 
К 89 
 

Кузьмина Е. И.  
Психология свободы: теория и практика : учебн. пособие для 
студ. высш. учебн. завед., обучающихся по направлению и 
спец. психологии / Е. И. Кузьмина. – М. ; С. Пб. ; Нижний 
Новгород : Питер, 2007. – 336 с. – (Учебное пособие) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: В учебном пособии раскрываются философские 
положения, выступающие методологической основой психологического 
изучения феномена свободы; проводится теоретический обзор работ по 
свободе, имеющихся в отечественной и зарубежной психологии; 
представлены результаты эмпирического исследования отдельных 
проявлений феномена свободы; метод постановки проблемных ситуаций 
рассматривается как способ развития мышления и свободы творчества 
учащихся в процессе обучения. В приложении приводятся 



психотехнические приемы осознания свободы. 
 

30.  88.37 
К 92 
 

Купер Д.  
Как научиться управлять эмоциями / Д. Купер ; [пер. с англ. : 
И. О. Иофиной, Ю. А. Покатиловой]. – М. : Мир книги, 2008. – 
220 с. – (Психологические подсказки на каждый день) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Эта книга адресована всем, кто пытается найти смысл 
жизни и постичь свое истинное предназначение на Земле. 
Многочисленными примера из собственной практики автор убеждает 
нас в том, что внутри каждого человека есть источник внутреннего 
покоя. Отыскав его в себе, мы можем избавится от страхов и 
неуверенности, обрести счастье, благополучие и гармонию в 
отношениях с окружающими. Автор книги дает советы, которые 
помогут найти путь к этому целительному источнику. 
 

31.  74.03 
(4Укр)
6я73-1 
Л 13 
 

Лавріненко О. А.  
Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: 
теорія, практика, поступ : монографія / О. А. Лавріненко ; 
наук. ред. Л. П. Вовк; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова. – К. : Богданова А. М., 2009. – 328 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії розглядаються ідеї та практичний досвід 
становлення педагогічної майстерності в освітньо-виховних системах 
педагогічних закладів України середини XVI–ХХ ст. На основі 
ретроспективного логіко-системного аналізу маловідомих джерел та 
спеціальної науково-педагогічної літератури висвітлюється історичні 
витоки педагогічної майстерності як системи професійних 
компетентностей учителя-вихователя, обгрунтовуються теоретико-
методологічні та практичні підходи до втілення ідей педагогічної 
майстерності в процес підготовки майбутніх учителів вищими 
закладами освіти на різних етапих державного розвитку.  
 

32.  74.583 
(4Укр-
4Оде) 
Л 38 
 

Левченко В. В.  
Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): 
позитивний досвід невдалого експерименту : [монографія] / В. 
В. Левченко ; відп. ред. В. М. Хмарський ; наук. ред. Т. М. 
Попова ; Одеський нац. морський ун-т, Одеський академічний 
центр Міжнар. акад. наук та мистецтв [та ін.]. – Одесса : ТЕС, 
2010. – 428 с. : табл., фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Монографія пропонує докладну історію виникнення і 
зникнення установ-новоутворень на шляху від Імператорського 
Новоросійського університету до Одеського державного університету. 
Одеський інститут народної освіти став зв'зуючою ланкою між віками 
минулим і теперішнім, зберіг дух і ідею Університету у своїх стінах. 
 

33.  88.594 Людина у світі інформації : матеріали наук. семінару "Соц.-



Л 93 
 

психологічні проблеми медіаосвіти: від медіабезпорадності до 
медіазалежності", м. Київ, 24 квітня 2007 р. / Ін-т соціології та 
політ. психології АПН України, Ін-т журналістики Київського 
нац. ун-ту ; голова редкол. В. В. Різун ; голов. ред. Л. А. 
Найдьонова. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
2008. – 51 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1) 
 

34.  74.584 
(4) 
М 74 
 

Модернізація педагогічної освіти в європейському та 
євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [авт. 
кол. : Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко [та ін.]] ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – 
К. : Педагогічна думка, 2011. – 232 с. 
 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (3), ЦА (4) 
Анотація: У монографії вперше у вітчизняній педагогіці висвітлено 
проблеми модернізації педагогічної освіти в країнах Європейського 
Союзу як складової формування європейського простору вищої освіти і 
науки на початку ХХІ ст. Наголошується, що розвиток професійної 
підготовки вчителів у країнах Європейського Союзу зумовлений як 
специфічними внутрішніми політичними, економічними й національними 
традиціями, так і різноманітними зовнішніми тенденціями глобалізації, 
інтернаціоналізації, інтеграції. Колективна монографія знайомить із 
процесами утвердження європейських вимірів якості педагогічної освіти 
та запровадження компетентнісного підходу до підготовки 
педагогічного персоналу, утвердження спільних вимог до навчальних 
планів та програм професійного розвитку вчителів. 
 

35.  74.580.
26 
М 74 
 

Модернізація системи управління навчальним процесом 
Донецького національного університету : тематичний зб. 
для проф.-викл. складу. Вип. 3 / МОН України, Донецький нац. 
ун-т ; [за ред. В. П. Шевченка ; уклад. : А. М. Кучко, О. В. 
Мазнєв, О. І. Скафа [та ін.]]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 580 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: На засадах інноваційних процесів, які відбуваються в 
системі університетської освіти України в світлі Болонського процесу, в 
збірнику розглянуто проблеми модернізації системи управління 
навчальним процесом в умовах кредитно-модульного навчання та 
проведено аналіз упровадження цієї системи в Донецькому 
національному університеті. 
 

36.  88.6 
М 83 
 

Мосс Р.  
Тайная история сновидений. Значение снов в различных 
культурах и жизни известных личностей / Р. Мосс ; пер. с англ. 
Е. А. Федотовой. – С. Пб. : Весь, 2010. – 464 с. – 
(Психонавтика) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Книга представляет собой увлекательнейшее историко-



культурное исследование, главная тема которого – сновидения. 
 

37.  74 
Н 34 
 

Наука і освіта = Science and education : [зб. наук. ст.]. № 8-9 : 
листопад-грудень / редкол. : О. Я. Чебикін (голов. ред.) [та ін.]. 
– О. : Південний науковий Центр АПН України, 2008. – 300 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

38.  74 
Н 34 
 

Науковий вісник Ужгородського національного 
університету : [зб. наук. ст.]: Серія Педагогіка. Соціальна 
робота. Вип. 16-17 / М-во освіти і науки України, 
Ужгородський нац. ун-т ; редкол. : І. В. Козубовська (голов. 
ред.), О. П. Бартош [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 204 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

39.  74.580.
268 
О-64 
 

Організація дослідницької, науково-технічної та творчої 
діяльності у вищому навчальному закладі – шлях до 
забезпечення якісної підготовки фахівців : метод. рек. з 
розвитку творчих здібностей студ. / Всеукр. громад. орг. 
"Асоц. працівників вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації", 
Голов. упр. освіти і науки Київської облдержадміністрації, 
Упр. освіти і науки Білоцерківської міської ради ; уклад. : І. Е. 
Лисенко, Г. Г. Горлова. – К. : Слово, 2011. – 120 с. : схеми. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику представлено матеріали з організації науково-
дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих 
навчальних закладах міста Біла Церква, які містять практичні 
рекомендації з ъх запровадження. 
 

40.  74.580.
267я73
-1кр 
О-64 
 

Організація самостійної роботи студентів із підготовки до 
державних екзаменів і захисту випускних робіт : навч.-
метод. посіб. для студ. зі спец. "Соціальна педагогіка" / 
Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. соціальної 
роботи та соціальної педагогіки ; авт.-уклад. : С. П. Архипова, 
Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, 2012. – 200 с. 
 Кількість примірників: 32 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (3), ЦА (27) 
Анотація: Посібник містить необхідну інформацію, яка допоможе 
грамотно організувати самостійну діяльність зі підготовки до 
складання випускних екзаменів і захисту випускних робіт. 
 

41.  74.03 
(4Укр)
6-8 
П 16 
 

Пані профессор / [уклад. : І. В. Середа, І. В. Манькусь ; авт. 
передм. Н. Г. Ничкало [та ін.]]. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 268 
с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі вміщено фрагменти з наукових праць, публікацій, 
інтерв'ю науковця, присвячено таким актуальним проблемам розвитку 



вітчизняної педагогічної освіти, як особистісна її орієнтація, 
індивідуалізація підготовки майбутнього вчителя, використання ним 
педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності, 
формування технологічної культури сучасного викладача як складової 
його педагогічної майстерності. Подано бібліографічний покажчик 
праць науковця. Окремий розділ присвячено науковій школі О. М. Пєхоти. 
 

42.  74.202.
5 
П 16 
 

Панченков А.  
Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до 
застосування інтерактивних технологій навчання : метод. 
посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К. : А.П.Н., 
2003. – 72 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Посібник містить методики проведення навчальних 
семінарів тренінгів з інтерактивних технологій навчання. Узагальнено 
досвід, нагромаджений благодійною організацією "Вчителі за 
демократію та партнерство" у підготовці вчителів, викладачів вузів, 
студентів та інших цільових груп до застосування в навчально-
виховному процесі інтерактивних технологій. 
 

43.  74.204.
2я73-1 
П 31 
 

Пєхота О. М.  
Індивідуальність учителя: теорія і практика : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєхота. – 2-е вид., переробл. і 
допов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 272 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Запропонований навчальний посібник є однією з перших 
спроб дати студенту педагогічного ВНЗ систематизовано інформацію 
про особливості та механізми індивідуального розвитку вчителя. 
Знайомство зі змістом посібника дозволить йому глибше проникнути та 
зрозуміти свій внутрішніх світ, обриси "образу Я", вибудувати 
особистісно-професійну "Я – концепцію" та підвищити продуктивність 
системи стосунків з навколишнім світом, що сприяє розвитку навичок 
самоаналізу та розвитку індивідних, особистіних та суб'єктних основ 
індивідуальності педагога. 
 

44.  74.202.5 
П 55 
 

Пометун О. І.  
Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-
метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за заг. ред. О. 
І. Пометун. – К. : А.С.К., 2005. – 192 с. : табл. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових 
категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання – 
інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити 
процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. 
Він може стати в пригоді кожному викладачеві – досвідченому або 
молодому спеціалісту, математику або гуманітарію. 
 

45.  88.59 Практичний менеджмент для працівників органів 



П 69 
 

місцевого самоврядування : [посібник] / М. Братко, М. Губа, 
А. Демиденко [та ін.] ; упоряд. І. Стрижак ; Проект "Голос 
громадськості", Фундація "Україна-США". – К. [б. в.], 2007. – 
208 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (1), ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Матеріали посібника підготовлено за результатами 
кількамісячної навчальної програми для представників органів місцевого 
самоврядування. Метою навчальної програми було підвищення фахового 
рівня представників органів місцевого самоврядування з економічного 
розвитку, залучення громадськості, стратегічного управління, 
управління комунальною власністю та земельними ресурсами міста та, 
власне, практичного менеджменту. Водночас тематику застосування 
найкращих управлінських практик було успішно апробовано на 
політичному курсі "Практичний менеджмент для працівників органів 
місцевого самоврядування" який був проведений Фундацією "Україна – 
США" протягом 2005 року спільно з Інститутом врядування ім. Карла 
Вінсона Університету штату Джорджія (Атенс, США). 
 

46.  74.200.
545.1 
Р 60 
 

Родительский вечер в школе / Центр Escape ; пер. с гол. : П. 
Бадовского, М. Виера. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Сфера, 
2000. – 32 с. : рис. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Методическое руководство "Родительский вечер в 
школе" предлагает родителям и учителям, которые хотят вовлечь 
родителей в школьный воспитательный процесс, рекомендации по 
воспитанию подростков, информацию о табаке, наркотиках, алкоголе, 
методы борьбы с вредными привычками. Руководство также поможет 
при организации и проведении родительских собраний в школе. 
 

47.  74.584 
(4Рос)7
38.1 
С 14 
 

Садовничий В. А.  
Университет XXI века. Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова / В. А. Садовничий. – М. : 
Типография МГУ, [2010?]. – 94 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова – старейший и крупнейший классический университет 
России. 
 

48.  74.200.5
13я73-1 
С 40 
 

Система патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навч.-
метод. посіб. / І. Д. Бех, К. О. Журба, В. А. Киричок [та ін.] ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – К. : 
Педагогічна думка, 2011. – 240 с. 
 Кількість примірників: 11 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (3), ЦА (5) 
Анотація: У даному посібнику висвітлено тенденції, підходи та 
принципи, мету й завдання патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді в умовах модернізаційних суспільних змін. Розглянуто сутність 
патріотизму, його прояви, а також форми і методи виховання цієї 



суспільно-моральної цінності у школярів відповідно до їхніх вікових 
особливостей. Обгрунтовано модель системи виховання патріотизму в 
позакласній діяльності ЗНЗ. 
 

49.  74.200.
545.1 
С 81 
 

Сто двадцать вопросов об алкоголе и наркотиках / пер. с 
гол. : М. Веера, Е. Федосеева ; гл. ред. Т. Мишутина. – К. : 
Сфера, 1999. – 104 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Научно-популярное издание признано предоставить 
молодым людям, родителям, педагогам и всем тем, кто связан с 
воспитанием и образованием молодежи, краткую и достаточно емкую 
информацию о психоактивных веществах и опасностях злоупотребления 
ими. Серьезное внимание уделено в книге профилактике наркомании, а 
также вопросам помощи тем, кто уже подвержен наркотической 
зависимости. 
 

50.  74.406.
92 
Т 38 
 

Технології навчання дорослих / упоряд. : О. Главник, Г. Бевз. 
– К. : Главник, 2006. – 128 с. – (Бібліотечка соціального 
працівника) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У збірнику представлено основи теорії та методології 
тренінгового методу навчання, описано найбільш поширені техніки та 
вправи, якими повинен володіти тренер. 
 

51.  74.261.
8Ук 
я73-1 
Т 51 
 

Токмань Г. Л.  
Методика навчання української літератури в середній школі : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Л. Токмань. – К. : 
Академія, 2012. – 310 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2 (3), А2 (3) 
Анотація: У підручнику йдеться про загальні засади, методи, 
методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні 
підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання 
при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено 
ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх 
до власної творчості. 
 

52.  88.6 
Ф 86 
 

Фрейд З.  
Толкование сновидений : пер. с нем. / З. Фрейд. – Минск : 
Попурри, 2006. – 576 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 
Аннотация: Фундаментальная работа Зигмунда Фрейда даёт 
представление о методе и технике психоанализа, предвосхитивших 
многие положения современной теории сновидений. Содержатся 
конкретные примеры анализа сновидений и описания характерных для 
них психической трактовке символики сновидений. 
 

53.  85.113 
(4Укр-

Черкаси в призмі часу = Cherkasy in the light of time : 
[альбом] / авт.-упоряд. : О. І. Прилуцька, О. О. Прилуцький ; 



4Чек) 
Ч-48 

рец. : В. В. Масненко, Ю. Г. Лега, О. М. Костюкова ; пер. В. В. 
Горбань. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2011. – 80 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3 (1), ІБВ (1), ЦА (3) 
Анотація: Це видання, присвячене Черкасам, викличе живий інтерес, 
відкриє для читача новий і особливий образ рідного міста. 
 

54.  74.200.
56я73-
1кр 
Я 92 
 

Яценко Л. В.  
Гендерні особливості підготовки старшокласників до 
сімейного життя : навч.-метод. посіб ./ Л. В. Яценко, В. Г. 
Постовий ; МОН України, Акад. пед. наук України, Переяслав-
Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-
Хмельниц. ; Корсунь-Шевченків. : Майдаченко І. С., 2009. – 
257 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У посібнику висвітлюються актуальні проблеми гендерного 
виховання старшокласників у сучасних умовах взаємодії сім'ї та різних 
типів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори глибоко аналізують 
проблеми гендерних відносин в зарубіжній та вітчизняній педагогіці і 
психології. На основі експериментального дослідження автори 
розкривають методику використання існуючих педагогічних та 
соціально-психологічних умов гендерного виховання старшокласників у 
сім'ї і школі. Посібник має теоретико-прикладне спрямування і сприяє 
критичному осмисленню еволюції гендерного виховання молодого 
покоління з позицій реалізацій гуманістичного підходу. 

 
 

 

  
1.  75.578д

(4Укр) 
Г 15 
 

Галинский В.  
Валерий Лобановский. Четыре жизни в футболе / В. 
Галинский. – К. : Компьютерпресс, 2002. – 336 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: В книге ветерана футбольной журналистики Украины 
Виталия Галинского повествуется о "терниях и звездах в творческой 
биографии Магистра игры в кожаный мяч" – Валерия Лобановского, 
заставившего футбольный мир переосмыслить, казалось бы, 
незыблемые постулаты и принципы. 
 

2.  75.578 
(4Укр)
я3 
Ф 96 
 

Футбол Украины – 2008 : статистический справочник / [сост. 
А. Л. Кудырко]. – К. : КНТ, 2008. – 528 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Аннотация: Календарь-справочник "Футбол Украины – 2008" 
содержит информацию по истории и сегодняшнему дню высшей, первой 
и второй лиг Украины, а также детальные данные по всем командам 
высшей, первой и второй лиг, по футболистам, тренерам и арбитрам. 
Отдельными разделами представлены история Кубка и Суперкубка 



Украины. Также приведены все матчи украинских клубов в еврокубках, 
полный список участников этих поединков с нашей стороны. Приведены 
объемная статистика по национальной и молодежной сборных 
Украины, в том числе – алфавитный список футболистов. 
 

 
 

 
  
1.  76 

А 43 
 

Актуальні питання масової комунікації. Вип. 6 / Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голова редкол., голов. ред. В. Різун. 
– К. : Вид-во Інституту журналістики, 2005. – 43 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 7. – К. : Вид-во Інституту журналістики, 2006. – 87 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 8. – К. : Вид-во Інституту журналістики, 2007. – 75 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 9. – К. : Вид-во Інституту журналістики, 2008. – 55 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

2.  76.120.8 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія  Журналістика. Вип. 16 / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. В. Різун. – 
К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 47 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Подано наукову школу професора В. В. Різуна (Розвиток 
науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка), у другому та 
третьому розділах вміщено статті журналістикознавчої 
проблематики.  
 

3.  76.120.
8 
Г 46 
 

Гід журналіста : зб. навч. матеріалів, складена за фр. 
методикою вдосконалення працівників ЗМІ / упорядкув. та 
адапт. А. Лазарєва ; ред. С. Таран. – 2-е вид., оновл. – К. [б. в.], 
2003. – 124 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Посібник є узагальненням восьмирічної роботи Інституту 
масової інформації в царині професійного вдосконалення журналістів. 
Він об'єднує навчальні матеріали, які пропонувалися до уваги учасників 
спільних українсько-французьких семінарів: "Економічна журналістика: 
новації західної преси" (жовтень 1986), "Журналістика агенства" 
(квітень 1997), "Жанри західної преси" (грудень 1998), "Журналістське 
розслідування" (січень 1998), "Міжнародна політика у пресі" 
(квітень1998), "Менеджмент газетної справи" (вересень 1998), "Західні 
методи роботи з читачем" (квітень 1999), "Журналістське 
розслідування" (жовтень 1999), "Тихніка інтерв'ю", (лютий 2000) 



"Техніка репортажу" (березень 2000), "Робота журналіста за 
кордоном" (червень 2000), "Портрет як жанр" (грудень 2000). 
 

4.  76.123 
(4Пол) 
Г 56 
 

Гнатюк О.  
Польсько-український діалог: часопис KULTURA та його 
спадщина : до сторіччя Єжи Гедройця / О. Гнатюк. – К. : 
Смолоскип, 2007. – 64 с. – (Університетський діалог) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Перший випуск серії "Університетські діалоги" представляє 
виклад публічної лекції професорки Олі Гнатюк, виголошеної 17 травня 
2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
Лекція присвячена ролі видатного польського культурного діяча Єжи 
Гедройця (1906-2000) в українсько-польському порозумінні. 
 

5.  76.120.
8 
Г 87 
 

Громадянська журналістика: місцеве самоврядування, 
участь громадськості і професійні стандарти ЗМІ : 
порадник для місцевих мас-медіа / В. Прошко, А. Глушаєва, О. 
Колісник [та ін.]. – К. : [б. в.], 2006. – 76 с. 
 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (3), А2 (1) 
Анотація: Матеріали підготовлено за підсумками двомодульного 
тренінгового курсу "Громадянська журналістика", що його організували 
Український освітній центр реформ та Інститут демократії імені 
Пилипа  Орлика у березні - квітні 2006 року в межах проекту "Голос 
громадськості", фінансованого  коштами Канадського агенства з 
міжнародного розвитку. У тренінга брали участь журналісти міст 
Коломиї (івано-Франківська обл.) та Луцька, Чернігова, Комсомольська 
(Полтавська обл.), Макіївки (Донецька обл.) та Алчевська Луганська 
обл.). Метою тренінгової програми було підвищення фахового рівня 
журналістів місцевих ЗМІ у висвітленні питань місцевого 
самоврядування, участі громадськості та отриманні сучасних 
стандартів журналістики. 
 

6.  76 
І-74 
 

Інформаційне суспільство. Вип. 5 : січень – червень / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голова редкол. В. Різун. 
– К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 59 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Вип. 6 : липень – грудень. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2007. – 54 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

7.  95.43 
К 38 
 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка.  
Наукові записки Інституту журналістики. Т. 23 : Квітень – 
червень / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; голова редкол., 
голов. ред. В. Різун. – К. : Вид-во Інституту журналістики, 
2006. – 210 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Т. 24 : липень – вересень. – К. : Вид-во Інституту 



журналістики, 2006. – 207 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Т. 25 : жовтень – грудень. – К. : Вид-во Інституту 
журналістики, 2006. – 211 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Т. 26  : січень – березень. – К. : Вид-во Інституту 
журналістики, 2007. – 294 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Т. 30 : січень – березень. – К. : Вид-во Інституту журналістики, 
2008. – 182 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

8.  76.120.
8 
М 69 
 

Михайлюта О. О.  
Ложа преси : нариси, статті, інтерв'ю (творча майстерня 
журналіста: постаті, діалоги, роздуми) / О. О. Михайлюта ; 
наук. ред. В. В. Різун. – К.  Журналіст України, 2002. – 344 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація:  Публіцистичне видання про роль засобів масової інформації 
і конкретних журналістів сучасної України у відстоюванні 
демократичних цінностей та соціальної справедливості в державі на 
початку третього тисячоліття – складного відрізку в історії країни, 
позначеного економічною кризою, зубожінням широких верств народу та 
швидким збагаченням олігархів, розправами над газетярами і 
працівниками телебачення за слово правди. 
 

9.  76.120.4 
П 19 
 

Пасемко І.  
Українство: світові обшири : есеї, статті, розвідки / І. Пасемко. 
– Т. : Джура, 2010. – 440 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До книги відомого мовознавця, публіциста, журналіста 
увійшли статті, есеї, розвідки останніх років, що зачіпають гострі 
проблеми сьогодення в культурному, мовному, історичному аспектах 
українського народу. 
 

10.  76 
П 73 
 

Преса і влада : біла книга про утиски засобів масової 
інформації та окремих журналістів в Україні = The Press and 
the Power / Професійна спілка "Журналіст України" ; ред.-
упоряд. О. Михайлюта. – К. : Журналіст України, 2003. – 176 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Факти із життя деяких періодичних видань та 
журналістської практики в України розповідають про відношення влади 
до журналістів, про обмеження свободи слова в нашій країні. 
 

11.  76.125.2
(4Укр) 
С 79 

Степаненко Н. С.  
Часопис "Рідний край" : духовні обшири українства / Н. С. 



 Степаненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2011. – 190 с. : 
ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У пропонованому виданні йдеться про місце і роль часопису 
"Рідний Край" (1905–1916) у національному культурно-історичному 
контексті початку ХХ століття, вплив тижневика на подальший розвій 
українства; з'ясовано, зокрема, такі проблеми, як значення Тараса 
Шевченка, Євгена Гребінки, Івана Франка, Івана Мазепи, Олени Пчілки, 
корифеїв українського театру в становленні українства, особливості 
розвитку літературного процесу, мовної ситуації й мовної політики, 
національної освіти в перші десятиріччя ХХ століття. 
 

12.  76.120.8 
У 45 
 

Українське журналістикознавство. Вип. 7 / Київський нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка ; голова редкол., голов. ред. В. Різун. – К. 
: Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – 55 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Вип. 8. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 
50 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

 
 

  
1.  83.3 

(4Укр)
-022 
А 23 
 

Агеєва В.  
Апологія модерну: обрис ХХ віку : [статті та есеї] / В. Агеєва. 
– К. : Грані-Т, 2011. – 408 с. – (De profundis) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Наскрізний сюжет цієї книжки – тривалий і складний, крізь 
усе ХХ століття, процес модернізації українського письменства. 
Авторку цікавлять і найрепрезентативніші постаті цього процесу, і 
гострі конфлікти батьків та дітей, усі ті естетичні революції, навіть 
скандали, без яких мистецтво попросту не може розвиватися. 
Творчість Лесі Українки, Максима Рильського, Миколи Хвильового, 
Віктора Домонтовича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська 
розглядається переважно із застосуванням психоаналітичних та 
гендерних підходів. 
 

2.  81.001.4 
А 65 
 

Андрейчук Н. І.  
Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – 
початку  XVII століття : монографія / Н. І. Андрейчук ; наук. 
ред. А. Е. Левицький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Вид-во 
Львівської політехніки, 2011. – 280 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 
Анотація: На основі розгляду ідей і здобутків філологів, істориків і 
семіотиків у монографії зроблено спробу проаналізувати віддзеркалення 



життєвого світу людини у мові через наукове осмислення динаміки 
формування мовних знакових систем під час становлення лінгвокультури 
етносу. Висунено й обгрунтовано оригінальну гіпотезу, що 
лінгвокультурний простір як особлива інтерпретаційна модель 
життєвого світу людини розгортається у лінгвосеміотичному 
просторі, який дає змогу виявити структури смислу через динаміку 
мовних знаків. Аналіз структурування і організації мовнокультурних 
кодів у межах лінгвокультурного простору проведено на матеріалі 
мовленнєвого жанру парламентського акта Англії кінця XV – початку 
XVII століття. 
 

3.  83.3(4
Укр)4 
Б 61 
 

Білоус П. В. Літературна медієвістика : вибр. студії : в 3-х т./ 
П. В. Білоус. – Житомир. – 2011 
Т. 1: Зародження української літератури : монографія. – 2011. 
– 376 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), А2 (1) 
Анотація: У монографії з'ясовуються історичні, культурні, 
лінгвістичні та естетичні обставини виникнення українського 
письменства на його ранньому етапі. Автор аргументовано доводить 
неспроможність чужорідних міфів довести загальний ("общерусский") 
характер літературної творчості за часів Київської Русі. Розпізнавання 
генетичного коду української літератури, її самобутність та 
органічність у вітчизняній історії і культурі, постколоніальний дискурс 
в осмисленні давніх пам'яток – такий зміст і наукове спрямування цієї 
книги. 
 

4.  83.3(0) 
Б 23 
 

Бандурка А. М.  
Преступность и творчество / А. М. Бандурка, А. С. Бандурка. – 
Х. : Золота миля, 2011. – 434 с. : ил. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Целью данного научно-публицистического издания 
является исследование того, какое отражение находит преступность в 
литературе и искусстве. Замысел авторов – попытка по мере сил и 
возможностей объять необъятное, ибо мир преступлений, как 
реальный, так и виртуально-художественный, настолько обширен, что 
для его познания необходимо много времени и усилия многих 
исследователей. 
 

5.  84(4Ук
р)6я4 
Б 48 
 

Бердник О.  
Золоті ворота: поезія, публіцистика, інтерв'ю / О. Бердник ; 
[упоряд., передм. Г. Бердник]. – К. : Смолоскип, 2008. – 416 с. : 
фото. – (Всесвіт Олеся Бердника) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: "Вся моя літературна та громадська діяльність була 
спрямована до розкриття у читача вищого космічного рівня мислення, 
чуття, творчості", – писав Олесь Бердник. Славнозвісний фантаст-
дисидент належав до тих рідкісних людей, які здатні відкинути все 
тимчасове і поверхове, думати одвічними архетипами, жити 
категоріями Всесвіту, Світла, Любові. 



 
6.  81в 

Б 59 
 

Бибихин В. В.  
Слово и событие. Писатель и литература / В. В. Бибихин ; отв. 
ред., сост. О. Е. Лебедева ; Ун-т Дмитрия Пожарского. – М. : 
[б. и.], 2010. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Аннотация: Книга посвящена философии языка. "Философия языка, 
напоминающая о настоящем весе слова, нужна не для того чтобы не 
принять нашу собственную нищету за нищету слова. Наш язык 
задевает на больше, чем мы думаем. Принять от него обиду, когда он 
нас разоблачает, большая удача. Говорить наивно и беспомощно 
горькая, но достойная человека участь. И молчащий мыслитель тоже 
мыслитель. По-настоящему плохо бывает, когда от страха показаться 
нелепым или замолчать человек изменяет слову, каким всегда так или 
иначе звучит его разумное существо, и становится изготовителем 
текстом. Текст тратит вещую стихию на поделки, единственная цель 
которых отгородиться от правды и оттянуть встречу с ней. Поделки 
виновны в почти нежилом состоянии теперешнего языка как среды 
человеческого обитания. Физическая теснота только проекция нашего 
мыслительного хозяйства. Наш мир никогда не бывает лучше нашей 
речи". 
 

7.  83.01 
Б 72 
 

Бовсунівська Т. В.  
Когнітивна жанрологія і поетика : монографія / Т. В. 
Бовсунівська; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 
Київський ун-т, 2010. – 190 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії розглядається когнітивна теорія жанрів та 
мнемопоетика художнього твору. Зокрема особливу увагу приділено 
жанровим патернам, комунікативній природі жанру, мнемотехниці 
жанру, міфологемі та ремінісценції як своєрідним мнемосхемам 
поетики. Представлена також когнітивна типологія жанрових 
трансформацій та когнітивний підхід до імагологічної типології. 
 

78  83.3 
(4Фр)-8 
Б 79 
 

Болабольченко А. А.  
Антуан де Сент-Екзюпері і його час : [біогр. нарис] / А. А. 
Болабольченко. – К. : Щек, 2011. – 208 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Новою книгою автор віддає шану  улюбленому письменнику і 
висловлює свій погляд на життя і творчість Антуана де Сент-Екзюпері. 
 

9.  83.3(4Н
орв)-8 
Б 79 
 

Болабольченко А. А.  
Кнут Гамсун : (нариси життя та творчості )/ А. А. 
Болабольченко. – К. : Щек, 2012. – 144 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Даною книгою автор завершує серію нарисів про життя і 
творчість видатних прозаїків Європи. 
 



10.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Б 83 
 

Борщ М. І.  
Наша киця комизиться : вірші та загадки для дітей / М. І. Борщ 
; худ. В. В. Коровін. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 40 с. 
:  ілюстр. кол. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), АХ (1) 
Анотація: Дитяча збірочка пропонує маленьким читачам поетичні 
несподіванки, дотепні пісеньки, цікаві загадки, які припадуть неодмінно 
до серця. 
 

11.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Б 83 
 

Борщ М.  
Ой, Дениско коня пасе : дитячі пісеньки / М. Борщ. – Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2010. – 20 с.:  ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), АХ (1) 
Анотація: Під час читання віршів талановитого поета Черкащини 
маленький читач натраплятиме на поетичні несподіванки, а дотепні 
пісеньки припадуть до серця, запам'ятаються і їх неодмінно захочеться 
співати. 
 

12.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Б 83 
 

Борщ М.  
Роздоріжжя : поезії / М. Борщ. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 
2005. – 112 с. 
 Кількість примірників: 3 – АХ (3) 
Анотація: Автор Борщ за тематикою своїх творів і за художніми 
засобами їх вирішення є поетом, на перший погляд, традиційним, але за 
кожним віршем, за кожною довершеною строфою відчувається 
невтомна пошуковість справжнього українця, котрому болить наша 
писана й неписана історія, якого вабить високе небо національної 
культури, чию душу випоює щирість людських почуттів, радує краса 
рідної природи, тонкими акварельними портретами якої він щедро 
обдаровує небайдужого і вдячного читача. Із його поем повноросто 
постають славні лицарі України Богдан Хмельницький, Іван Богун, а 
гостре, пристрасне перо поета не оминає й душителя українського 
народу – князя Єремії Вишневецького. 
 

13.  84(4Ук
р)6кр 
Б 85 
 

Босов А. В.  
Черкаська Атлантида : поема-феєрія / А. В. Босов. – Черкаси : 
Відлуння-Плюс : ІнтролігаТОР, 2011. – 544 с. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: Ця книжка містить у собі поему про Черкаси та п'єсу 
"Гіпатія". Сюжетним рушієм поеми є прадавня, нібито справжня, 
історична подія-катастрофа, що трапилась у наших краях. Примхливо-
вигадлива, багатоголоса за змістом легенда фантастика дає автору 
значну можливість довільно і щедро оперувати фактами вітчизняної і 
світової культури, проводячи їх через Черкаси – і в далекому минулому і в 
двадцятому столітті. Та це швидше всього своєрідний "спогад про 
майбутнє" рідного міста, яке автор жадає бачити "велично зоряною 
оазою". П'єса "Гіпатія" – хвилююча розповідь про видатну, універсально 
геніальну вчену раннього середньовіччя (Александрія), життя, діяльність 



і трагедія котрої показані на фоні широкої, грозової панорами тих часів. 
 

14.  80И 
В 53 
 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія Іноземна філологія. Вип. 42 / 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Л. В. 
Клименко. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 52 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У віснику публікуються статті, у яких розглядаються 
актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів 
дискурсу у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-
прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації 
основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні 
питання перекладознавства та літературознавства. 
 

15.  82.3 
(4Укр)
я20 
В 65 
 

Войтович В. М.  
Українська міфологія / В. М. Войтович ; голов. ред. С. 
Головко. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 664 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – А2 (2) 
Анотація: Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та 
яскравого світу української дохристиянської міфології – народних 
уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір'їв тощо. Це своєрідний 
погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та 
ментальність. 
 

16.  84 
(4Бел) 
В 69 
 

Волшебная свирель : фольклор и литературные памятники 
Беларуси / [сост. : В. Большаков ; вступ. ст. : В. Максимович, 
И. Саверченко]. – М. : Художественная литература, 2009. – 640 
с. : ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: В книгу вошли белорусские народные сказки, памятники 
белорусской литературы, корни которой уходят в глубокую древность. 
Это – "Очерки о Всеславе Чародее", "Повесть жизни и смерти 
Ефросиньи Полоцкой", "Похвала великому князю Витовту", "Повесть о 
женитьбе короля Сигизмунда Августа с Барбарой Радивилл", 
произведения Кирилла Туровского, Франциска Скорины, Николая 
Гусовского, Симеона Полоцкого, Афанасия Филипповича, Феодосия 
Боровика, Вицента Дунина-Марцинкевича. В книге также широко 
представлены произведения классиков литературы Белоруси – 
Францишека Богушевича, Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба 
Коласа. 
 

17.  84(4Укр
)6-4 
Г 12 
 

Гаврилів О.  
Берег і брід : роман. Ч. 3 : Берестечко / О. Гаврилів. – Л. : 
Сорока Т. Б., 2011. – 70 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Дана книга – не перше історичне полотно Ореста Гавриліва 
на козацьку тему, хоч і написано роман ще в ХХ сторіччі. Сторінки 
козацької історії України досить добре вивчені. Але історики (історичні 



письменники) дуже часто не пов’язують їх з сучасними їм подіями 
Європи – через що українська історія сильно страждає однобокістю. 
Або ж прив’язують їх до волі Москви, яка просто не могла бути реально 
здійсненною в Україні. Автор з успіхом переборює ці труднощі. 
 

18.  84(4Ук
р)6-4 
Г 19 
 

Гаптар В. М.  
Ріка любові і печалі / В. М. Гаптар. – Черкаси : Брама-Україна, 
2010. – 96 с. : ілюстр., фото. кол. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: Дев'ятикласник Максим давно мріяв про мандрівку по 
Дніпру. І ось мрія почала збуватися – він приїхав до дідуся в село на літні 
канікули. На світанку дідусь і внук на човні вирушили у подорож, під час 
якої Максим почує від дідуся цікаві розповіді про Дніпро, про минуле 
великої Ріки, про її сьогодення і можливе майбутнє. 
 

19.  84(4Ро
с)1 
Г 58 
 

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. : до 200-річчя від дня 
народження / М. В. Гоголь ; редкол. : М. Г. Жулинський 
(голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – 
К. : Наукова думка 
Т. 6: Духовна проза / упоряд. П. В. Михед ; пер. : Т. В. Михед, 
Е. С. Соловей. – 2011. – 352 с. 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), (1) 
Анотація: До шостого тому видання творів Миколи Гоголя у семи 
томах увійшли "Вибрані місця із листування з друзями", "Авторська 
сповідь", "Розмисли про Божественну Літургію" та окремі нотатки 
останніх днів життя письменника. 
 

20.  83.3 
(4Укр)
6-8...4 
Г 61 
 

Голобородько К. Ю.  
Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація : 
монографія / К. Ю. Голобородько ; наук. ред. Л. А. Лисиченко ; 
МОН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
Харківське іст.-філол. т-во. – Х. : Харківське історико-філоло-
гічне т-во, 2010. – 526 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії презентовано опис ідіостилю українського 
поета Олександра Олеся, здійснений з позицій когнітивної лінгвістики. 
Запроваджено й обгрунтовано термінопоняття ідіостильового 
концепту, лінгвоментального світу митця, когніотипу, концептосфери 
мовної особистості, художньо-семантичної сфери. Детально 
проаналізовано Олесеві концепти "слово" і "мова", "людина", "Я (его)", 
"народ", "Бог", "життя", "світ", "земля", "простір", "природа", "час", 
парадигми апелятивів та антропонімів. 
 

21.  84(4Укр
)6-6 
Г 61 
 

Голодомор. Дві п'єси / упоряд., авт. передм. Л. Залеська 
Онишкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 112 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До цієї збірки ввійшли дві п'єси: одна – авторства очевидця 



Голодомору, Сергія Кокота-Ледянського, написана ще в Україні 1942 
року; друга – Богдана Бойчука, створена 1962 року вже в Америці. 
"Смолоскип" видає їх у 75-ту річницю геноциду мільйонів українців. Хоча 
тему голодомору в нашій літературі не раз знаходимо в поезії та прозі, у 
драмі – це ще й досі рідкісний вислів. Та він є. 
 

22.  84 
(5Кирг) 
Г 61 
 

Голос вечности : фольклор и литературные памятники 
Киргизии / [сост. : Б. К. Рябухин ; вступ. ст. : А. А. 
Акматалиев, Р. З. Кыдырбаева]. – М. : Художественная 
литература, 2009. – 712 с. : ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация:  В книге представлены классические образцы фольклора и 
литературы Киргизской Республики, которые стали по богатству 
сюжетов и художественных достоинств не только достоянием 
киргизского народа, но и мировой культуры в целом. Энциклопедия 
образного мира киргизов донесена из глубины веков мастерами устного 
поэтического творчества – манасчи. В книге представлены также 
образцы древней устной поэзии – киргизские сказки, бытовые, трудовые 
и обрядовые песни: занимающая особенное место в художественном 
творчестве киргизского народа – поэзия акынов – великого Токтогула и 
его продолжателей. 
 

23.  80кр 
Г 94 
 

Гуманітарний вісник : [зб. наук. пр.]. Чис. 13: Серія: 
Педагогічні науки. Вип. 1 / Черкаський держ. технол. ун-т ; 
редкол. : Білик Л. І. (голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 
ЧДТУ, 2009. – 131 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
 

24.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Д 21 
 

Даценко Л.  
І янгол з автоматом на плечі : захалявна книжка українця : 
[поезії] / Л. Даценко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 56 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: В нову книгу поезій увійшли твори, написані протягом 
останніх двох років. Автор визначає свою поетичну збірку, як "захалявна 
книжка українця". Адже у його віршах кожен читач може знайти 
наснагу для боротьби за українські цінності. Поет переконаний, що в 
наш час, коли "із України виганяють Україну", українці повинні 
єднатися, щоб перемогти новітню орду. Свою упевненість у цій перемозі 
через поетичне слово автор хоче перелити в душу кожного українця. 
 

25.  84(4Укр
)6-5 
Д 23 
 

Дві тонни : антологія поезії двотисячників / ідея вид. О. 
Романенко ; упоряд. : Б.-О. Горобчук, О. Романенко. – К. : 
Маузер, 2007. – 304 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: У книзі представники наймолодшого покоління поетів – 
двотисячники – утворюють собою 2000 кілограмів (себто 2 тони) 
найкращої, найбільш яскравої та оригінальної поетичної субстанції 
України. 



 
26.  66.69 

(4Укр)ю 
Д 36 
 

Держава, влада та громадянське суспільство у документах 
політичних партій України (кінець 1980-х – перша 
половина 2011 рр.) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
досліджень ім. І. Ф. Кураса ; [кер. проекту М. С. Кармазіна ; 
упоряд. : Т. А. Бевз [та ін.]]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 
2011. – 808 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У збірнику подаються витяги із документів сучасних 
українських політичних партій, в яких відображено їх бачення питань 
функціонування влади, державних інститутів та громадського 
суспільства в Україні. 
 

27.  82.3 
(4Укр) 
Д 53 
 

Дмитренко М. К.  
Символи українського фольклору : [монографія] / М. К. 
Дмитренко ; М-во культури України, Укр. центр культ. 
досліджень, НАН України [та ін.]. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі висвітлено історію дослідження символу та 
народно-поетичної символіки, значення основних символообразів 
українського фольклору. З'ясування символічних явищ проілюстровано 
багатьма прикладами з різних жанрів усної творчості, традиційної 
обрядово-ритуальної, звичаєвої культури, що дозволить глибше пізнати 
світогляд, менталітет українців. 
 

28.  81.2Ук
-420 
Д 66 
 

Доманицький В.  
Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / В. 
Доманицький ; упорядкув., редагув., ідея перевид. В. Т. 
Поліщука, післм. В. Т. Поліщука, Л. І. Лонської. – перевид. з 
1906 р. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 176 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Видруком "Словарика" продовжується перевидання 
науково-творчої спадщини видатного вченого-енциклопедиста Василя 
Доманицького (1877–1910). "Словарик" становить особливу цінність 
тим, що є першою в українському мовознавстві спробою укладнення 
словника іншомовних слів. 
 

29.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Д 72 
 

Драч Е.  
Катарсис : [зб. пісень] / Е. Драч ; передм. О. Євтушенка. – К. : 
Смолоскип, 2007. – 127 с. : ноти 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця збірка – найповніше на сьогодні видання пісенного 
репертуара відомого представника авторської пісні Едуарда Драча. 
Його творчість важко вписати в будь-які відомі нам жанри. Назагал – 
це співана поезія, але яка різна. Інколи чуєш рокера, інколи – барда-
публіциста, а часом і традиційного кобзаря. 
 



30.  81.2Ан
-48 
З-91 
 

Зубков М.  
Сучасний словник : англо-український, українсько-англійський 
= English-Ukrainian Ukrainian-English Modern Dictionary : 100 
000 сл. / М. Зубков, В. Мюллер. – 2-е вид., випр. та допов. – Х. 
: Школа, 2009. – 1462 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Пропонований сучасний англо-український та українсько-
англійський словник містить близько 100 000 загальновживаних слів та 
словополучень. 
 

31.  84(0)-4 
И 32 
 

Избранные романы : пер. с англ. / гл. ред. Э. Медведева. – М. 
: Ридерз Дайджест, 2008. – 576 с. : ил. – (Ридерз Дайджест) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Сборник детективных романов молодых английских 
писателей Джеймса Роллинса, Патрика Тейлора, Никки Френча, 
Джозефа Файндера. 
 

32.  81.2Ук
-91 
І-73 
 

Інтерактивне навчання української мови на факультеті 
природничих наук (практичний аспект) : [навч. посіб.] / 
МОН України, Луганський нац. ун-т ім.Т. Шевченка ; авт.-
уклад. Н. С. Безгодова. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 60 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Посібник містить низку інтерактивних занять з 
української мови (за професійним спрямуванням) для студентів 
природничого профілю. 
 

33.  84(4Укр
)6-5 
К 67 
 

Корнійчук В.  
Я такий, як кольори у Реріха..., або Духовні роси / В. 
Корнійчук. – К. : Поліграфцентр, 2005. – 70 с. : репрод. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Поезія у природі Володимира Корнійчука - це своєрідні 
віршовані мініатюри, у яких автор використовує, почасти, східну 
поетичну форму танка і хокку, яскравими представниками якої були у 
Японії Сей-Сьонагон, Сайгьо, Басьо, Ісікава Такубоку. 
 

34.  83.07д 
К 71 
 

Косів Г.  
Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. – Л. : 
Піраміда, 2011. – 264 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Віра Річ (1936–2009) – одна з найталановитіших та 
найбільш плідних перекладачів української художньої літератури 
англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних 
виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила 
популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була 
мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга – перша 
спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ. 
 



35.  83.83 
(4Укр)6 
К 72 
 

Костюченко В.  
Літературними стежками: Нарис історії української літератури 
для дітей, XX століття / В. Костюченко. – К. : К.І.С., 2009. – 
344 с. – (Історична серія) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Ця книга присвячена українській літературі для дітей ХХ 
століття. Побудована  за хронологією: десять десятиліть – десять 
розділів. У кожному із них – характеристика суспільних умов, короткий 
огляд періодики для дітей, чотири-п'ять літературних портретів. У 
підсумку – перелік важливих для розвитку літератури подій, заходів, 
з'їздів, пленумів. У книжці вміщено прізвища лауреатів премії ім. Л. 
Українки та покажчик імен. 
 

36.  66.3 
(4Укр)
,124 
К 75 
 

Кочуєв В. І.  
Українське суспільство в процесі еволюції : (зб. статей) / В. І. 
Кочуєв. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 140 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Статті і нариси, зібрані у цій книжці, присвячено 
громадсько-політичним подіям в Україні доби незалежності. Авторські 
роздуми допомагають відтворити практику розбудови держави і 
місцевої демократії. 
 

37.  83.3 
(4Укр)
6-4 
К 82 
 

Критика прози : статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. 
Котик-Чубінська [та ін.] ; [Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г. 
Шевченка НАН України]. – К. : Грані-Т, 2011. – 328 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Ця книжка – свого роду "путівник" сторінками сучасної 
української прози. Її автори – фахові літературознавці з сектора 
критики Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України – аналізують найцікавіші, на їхній погляд, 
прозові книжки, що вийшли в Україні протягом останніх п'яти років. У 
поле їх критичного зору потрапили нові твори Оксани Забужко, Юрія 
Андруховича, Григорія Гусейнова, Галини Пагутяк, Олеся Ільченка, 
Сергія Жадана та інших украінської прози, а також деякі цікаві 
перекладні видання, що варто прочитати зацікавленим українським 
читачам. 
 

38.  28.592
я2 
Л 33 
 

Лебеда А. П.  
Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 
антраценпохідних) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; 
НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : 
Академперіодика, 2003. – 56 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 
Анотація: Довідкове наукове видання містить опис 163 видів вищих 
рослин – носіїв антраценпохідних, що належать до 18 родин і 32 родів. 
До опису рослин залучено: латинську (з синонімами), українську та 
російську назви; назви притаманних рослині антраценпохідних із 
зазначенням місця їх локалізації (кора, стебло, трава, листки, коріння, 



квітки, плоди, насіння тощо); посилання на відповідні літературні 
джерела, вміщені в кінці видання. 
 

39.  84(4Укр
)6 
Л 48 
 

Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. / Б. Лепкий ; упорядкув., 
вступ. сл. та передм. : Н. Білик, Н. Гавриди ; прим. Н. Білик. – 
2-е вид. – К. : Смолоскип. – 2011 
Т. 1. – 2011. – 606 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До першого тому творів видатного українського 
письменника та громадсько-культурного діяча ввійшли поезії, віршовані 
драми, повість "Зломані крила", оповідання та новели, а також спогади. 
Більшість цих творів опубліковано в Україні вперше. 
 

40.  84(4Укр
)6 
Л 48 
 

Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. / Б. Лепкий ; упорядкув., 
передм. : Н. Білик, Н. Гавриди. – К. : Смолоскип. – 2011 
Т. 2. – 2011. – 616 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: До другого тому творів видатного українського 
письменника, вченого, культурно-просвітнього та громадсько-
політичного діяча ввійшли його публіцистичні статті, промови, наукові 
розвідки та дослідження, більшість з яких опубліковано в Україні 
вперше. 
 

41.  84 
(5Арм) 
Л 51 
 

Лестница небесная : фольклор и литературные памятники 
Армении / сост. : А. В. Исаакян, В. Г. Деврикян ; вступ. ст. : Н. 
А. Мухаметшина, А. В. Исаакян ; коммент. и словарь В. Г. 
Деврикян. – М. : Художественная литература, 2010. – 696 с. : 
ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: В представленной книге среди историко-литературных 
сочинений особое место занимает похожее на античную биографию 
"Житие Маштоца" о создателе одного из уникальных памятников 
мировой культуры – армянского алфавита – писателя – историка V в., 
ученика Маштоца – Корюна. Среди сочинений V в. особое место 
занимает также "История Армении" Агатангехоса, посвященная 
обращению армян в христианство, и прекрасный памятник 
древнеармянской исторической прозы книга Егишэ "О Вардане и войне 
Армянской", посвященная "великой войне" против сасанидского 
владычества. Украшением тома является поэма "книга скорбных 
песнопений" Григора Нарекации (Х в.), первого великого армянского 
поэта, богослова, музыканта Средневековья. 
 

42.  81.2Ук
-314 
Л 84 
 

Лукаш Г. П.  
Актуальні питання української конотоніміки : монографія / Г. 
П. Лукаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Донецький нац. ун-т. – Д. : Промінь, 2011. – 448 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Монографію присвячено аналізу українських конотонімів як 



класу, що набув нового понятійного значення, але не втратив 
ономастичного статусу. З огляду на вимоги концептуального, 
лінгвокультурологічного та когнітивно-прагматичного аналізу автор 
розробляє модель конотонімізації власних назв, характеризує джерела 
походження і склад української конотонімії, робить спробу визначити 
принципи та категорії конотоніміки, звертає увагу на концептуальне 
співвідношення конотативних онімів різних мов, досліджує 
парадигматичні та синтагматичні зв'язки конотонімії 
 

43.  84 
(5Каз) 
Л 90 
 

Льется песня под домбру : фольклор и литературные 
памятники Казахстана / [сост. и ред. Д. Г. Пряхина ; вступ. ст. 
С. А. Каскабасов ; коммент. и словарь С. В. Ананьева, А. К. 
Машакова]. – М. : Художественная литература, 2009. – 712 с. : 
ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Настоящий том представляет шедевры устного 
народного творчества и памятники литературы Республики Казахстан. 
Ряд из них относятся к вершинам древней и средневековой культуры, 
есть и произведения, датированные XIX и даже ХХ веком. В таком 
полном виде и народное творчество, и памятники письменности 
представлены на русском языке массовому читателю, по существу, 
впервые. Среди них есть вещи, которые по известным конъюнктурным 
причинам ранее не переводились либо не публиковались широко. 
Несколько произведений дается в современных переводах, свод 
крупнейших материковых памятников казахской словесности 
систематизирован, подготовлен к печати и снабжен научными 
комментариями специалистов Института имени М. О. Ауэзова 
Министерства науки и образования Республики Казахстан. Открывает 
книгу обстоятельная научная статья директора Института С. А. 
Каскабасова. 
 

44.  84 
(4Укр)
6-5кр 
М 53 
 

Месевря О. І.  
Серпнева пастораль : [поезії] / О. І. Месевря. – Черкаси : 
Вертикаль, 2012. – 80 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 
Анотація: Книга містить ліричні і філософські поезії, В них – спроба 
осмислення екзистенційних проблем людини, щире прагнення, щоб в 
людських душах завжди жило сонце Всевишньої любові. 
 

45.  81.2Ук 
М 74 
 

Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в 
житті народу / упоряд. О. Тихий ; післясл. О. Зінкевича. – К. : 
Смолоскип, 2007. – 416 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У книзі зібрано висловлення видатних людей (понад 250 
авторів) та документів, які висвітлюють роль мови в житті народу. 
Частина розділів книги присвячена історичній долі української мови та 
українського народу. 
 

46.  84 Мордатенко К. Л.  



(4Укр)
6-5 
М 79 
 

Тіні від луни : поезії / К. Л. Мордатенко ; ред. : П. Розвозчик. – 
Вишневее : Духовна вісь, 2010. – 40 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Свій перший вірш рідною мовою автор написав 18 грудня 
2007 року – "Мові". За цей час побачили світ збірки його поезій: 
"Рахманський Великдень", "Любовоспас", "Молитва немовляти", 
"Українгеліє", "Кров з-під криги", "Шум великої води", "Подовження 
тиші". Останній твір збірки "Тіні від луни" датується 18 грудня 2009 
року. Тож, даною книгою автор продовжує свій поступ у літературі. 
 

47.  84 
(4Укр)
6-5 
М 91 
 

Мусаковська Ю.  
Маски: гра на 3 дії : (поезії) / Ю. Мусаковська ; передм. Н. 
Білоцерківець. – К. : Смолоскип, 2011. – 120 с. : ілюстр. – 
(Лауреати "Смолоскипа") 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Це не просто збірка поезій, а інтригуюча гра на три дії, де 
співіснують денні й нічні декорації, лірична драма й містичні інтермедії. 
У темних коридорах та вузьких вуличках зустрічаються заблукалі 
пілігрими, архетипні жінки, привиди та інші химерні істоти. 
Драматичне дійство, що відбувається на сторінках книги, вкотре 
потверджує гамлетівську тезу про світ як театр. 
 

48.  81.2Ук
-3 
Н 15 
 

Навальна М. І.  
Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : 
[монографія] / М. І. Навальна ; відп. ред. К. Г. Городенська ; 
НАН України, Ін-т української мови. – К. : Бураго Д., 2011. – 
328 с. – (Студії з українського мовознавства; т. 8) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії комплексно досліджено лексичну дифузність у 
мові української періодики першого десятиріччя ХХІ ст. Широко 
проаналізовано стилістичне використання іностильової лексики, 
визначено внутрішньомовні та позамовні чинники, що зумовили динаміку 
лексико-семантичних та стилістичних процесів. Простежено істотне 
розширення функціонально-стилістичної сфери термінологічної лексики, 
зокрема лексики інформаційних технологій, економічної, медичної та 
спортивної, у мові української преси, констатовано тенденцію до 
орозмовлення та експресивізації її словника, установлено функціонально-
семантичні вияви конфесійної лексики в нових сферах побутування, 
з'ясовано стилістичний потенціал жаргонних та сленгових елементів. 
 

49.  81.2Ук
-0 
Н 28 
 

Нариси з історії українського словотворення (іменникові 
конфікси) : [монографія] / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. 
А. Качайло [та ін.] ; відп. ред. В. М. Мойсієнко. – Запоріжжя ; 
Кривий Ріг : ЛІПС, 2010. – 484 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії з'ясовано походження іменникових конфіксів 
та їхніх варіантів. На матеріалі, виявленому в писемних пам'ятках і 
говорах української мови, досліджено розвиток функцій конфіксальних 



форматів від праслов'янської доби до сучасності. 
 

50.  81.2Ук
-314 
Н 88 
 

Нуждак Л. В.  
Український ономастикон посттоталітарної доби у світлі 
еколінгвістики : [монографія] / Л. В. Нуждак ; наук. ред. Л. О. 
Белей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Ужгородський нац. ун-т, НДІ  україністики ім. М. Мольнара. – 
Ужгород : ІНВАЗОР, 2012. – 238 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: У монографії вперше в українській ономастиці здійснено 
комплексний аналіз еколінгвального стану пропріальної лексики кінця ХХ 
– початку ХХІ ст. Отримані результати розшируюють наукові знання 
про взаємодію пропріальної лексики української мови та її носіїв у 
соціальному середовищі пострадянського періоду. Окреслено 
найпроблемніші в екологінгвальному відношенні зони (субсистеми) 
українського ономастикону; здійснено оцінку загрози глобалізаційних 
впливів; визначено роль національного законодавства у справі 
формування ефективної мовної політики. 
 

51.  83.0я7
3-1кр 
П 21 
 

Пахаренко В.  
Основи теорії літератури : навч.-метод. посіб. / В. Пахаренко. – 
К. : Генеза, 2009. – 296 с. 
 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 
Анотація: У пропонованому посібнику формулюються основні 
теоретико-літературні поняття: мистецтво та його види, художній 
образ, деталь, зміст і форма твору, жанрова система, композиція, 
художня мова, віршування, літературний процес, авторський стиль, 
методи, напрями, поняття про художність. Теоретичний матеріал 
розкривається у процесі естетико-стильового аналізу багатьох 
визначних творів української літератури від давнини до сьогодення. 
 
 

52.  84 
(4Укр)
6-4кр 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Вовчиця : повість / Б. П. Педченко. – Черкаси ; Сміла : Тясмин, 
2001. – 130 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: У новій книзі Б. Педченка йдеться про дівчину-підлітка, яка 
потрапляє в тенета живучого зла, збивається зі шляху й опиняється за 
гратами. Методами художнього твору автор прослідковує причинні 
зв'язки такого аномального явища, наштовхуючись при цьому на 
батьківську байдужість, жорстокий оточуючий світ невигаданої 
героїні, її власну амбіційність. Хто переможе в одвічному протистоянні 
добра і зла і якою ціною? Хто переможе в одвічному протистоянні 
добра і зла і якою ціною? Розповідь проникнута болем і тривогою за 
долю підростаючого покоління. 
 

53.  84 
(4Укр)

Педченко Б. П.  
Гетьман Сулима : художньо-іст. роман / Б. П. Педченко. – 



6-4кр 
П 24 
 

Черкаси : Вертикаль, 2007. – 288 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: В історії українського козацтва є немало героїчних 
постатей, подвиги яких закарбовані в пам'яті, піснях і легендах народу. 
Іван Сулима – одна з таких постатей. Його звитяжне ім'я з повним 
правом може й повинно стояти поруч з іменами С. Наливайка, Б. 
Хмельницького, М. Кривоноса, І. Богуна та інших видатних борців з 
поневолювачами України. 
 

54.  84 
(4Укр)
6-4кр 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Недбайлівська революція : іронічний нарис / Б. П. Педченко. – 
Черкаси : Брама, 2005. – 52 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: У новій книзі відомого українського письменника читач 
знову зустрічається з героями – образами, знайомими йому по збірці 
"Оникій Лантух з Недбайлівки". Але тепер мешканці села живуть і 
діють в інших обставинах, новітні політичні буревії не обминули і їх. 
 

55.  84 
(4Укр)
6-4кр 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Розплата : іст. повість : іст. нариси : публіцистика / Б. П. 
Педченко. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 284 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Повість присвячено подіям кінця першої чверті XVIII ст., 
коли в Україні з волі царя Петра Першого ламався звичний козацько-
управлінський устрій і насаджувався новий адміністративний порядок. 
У центрі розповіді поставлена драматична доля наказного гетьмана 
війська запорозького Павла Полуботка. 
 

56.  84 
(4Укр)
6-4кр 
П 24 
 

Педченко Б. П.  
Хрещені мечами : художньо-іст. роман / Б. П. Педченко. – 
Черкаси : Вертикаль, 2008. – 304 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Роман привабливий насамперед майстерним відображенням 
справжніх історичних подій, починаючи з древньої Сміли, правдивим 
відтворенням народної боротьби проти польсько-шляхетського 
поневолення Малої Русі в першій третині XVII століття та об'єктивним 
показом складних соціально-економічних суперечностей в середовищі 
українського козацтва. 
 

57.  83.3 
(4Укр)
6-8...0 
П 36 

Пішов у дорогу – за ластівками : спогади про Володимира 
Підпалого / упоряд. : Н. Підпала, О. Рарицький. – Кам'янець-
Поділ. : Медобори-2006, 2011. – 496 с. : портр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Книга спогадів про поета-шістдесятника Володимира 
Підпалого (1936–1973). Матеріал подається як своєрідний зворушливий 
життєпис поета з уст тих, хто в різні роки мав нагоду спілкуватися з 
митцем: це друзі дитинства, однокласники і земляки; університетські 
товариші, викладачі й однокурсники; побратими, з якими увіходив у 



творче життя і з ким за тоталітарного режиму відстоював художньо 
вартісну літературу. Вагомий пласт – розповіді авторів редагований 
ним книг. 
 

58.  84(5Та
д) 
П 67 
 

Поэзия любви и мудрости : фольклор и литературные 
памятники Таджикистана / [предисл. М. И. Илолов ; общ. ред., 
авт. вступ. ст. М. Муллоахмедов ; сост., коммент. М. 
Муллоахмедов, Ш. Р. Исрофилниё]. – М. : Художественная 
литература, 2010. – 640 с. : ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: В книге представлены классические образцы фольклора и 
литературы Республики Таджикистан. Настоящая антология 
таджикско-персидской поэзии представляет одну из "осевых" культур 
мира, образующих основу человеческой цивилизации. Начиная с Х в., ее 
основой стали устная поэзия иранских народов, клинопись древнего 
Согда, великая книга Заратустры – "Авеста", сасанидские памятники, 
написанные на среднеперсидском языке и пахлеви. В книге представлены 
великие поэты Востока.  
 

59.  84(4Укр
)6-5кр 
С 40 
 

Сирота И. Е.  
Только вместе : сб. стихотворений / И. Е. Сирота. – К. : 
Истина, 2011. – 272 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Сборник представлен в хронологической 
последовательности в виде дневника. Ряд стихов посвящаются 
трагически погибшему мужу Михаилу – известному политику, 
общественному деятелю, ученому и самому любимому человеку. 
Стихотворения пронизаны духовной тематикой, философскими 
размышлениями о смысле жизни. Также в сборнике представлены 
лирические стихи о красоте окружающего мира, о любви во всех ее 
проявлениях.  
 

60.  84 
(4Укр)1 
С 44 
 

Сковорода Г.  
Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л. 
Ушкалова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Едмонтон ; Торонто : 
Канадський ін-т Українських Студій ; Х. : Майдан, 2011. – 
1400 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Ця книга – перше видання творів великого українського 
поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійчнене в 
належному академічному форматі. 
 

61.  84 
(4Укр)
6-5кр 
С 67 

Сотник О.  
Незвідана безодня : [поезії] / О. Сотник. – Черкаси : Вертикаль 
: Кандич С. Г., 2010. – 126 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 



 Анотація: Перша книга талановитої поетеси з Умані, директора 
Уманського гуманіторно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка 
охоплює широкий діапазон нашого життя. Автор велику увагу приділяє 
темі любові до рідного краю, цікавим подорожам, філософському 
осягненню сьогодення і своїми віршами прагне привнести в цей світ 
більше світла і доброти. 
 

62.  81.2Ан
-923 
Т 40 
 

Тіллі Р.  
Відрядження / Р. Тіллі ; пер. з англ. Т. А. Чорної ; пер. з нім. К. 
А. Мазуркевич. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business 
English) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Завдяки цій книзі можна навчитися англійською мовою 
домовлятися про зустрічі, бронювати, розміщувати замовлення, 
проводити успішні презентації підприємства та його продукції. До всіх 
найуважніших термінів та виразів наведено українські відповідники у 
зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок 
подано вправи. 
 

63.  81.2Ан
-923 
Т 40 
 

Тіллі Р.  
Переговори з продажу / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. 
Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. – К. : Знання, 
2010. – 160 с. – (Fit for Business English) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Завдяки цій книзі ви зможете навчитися англійською мовою 
успішно спілкуватися з новими клієнтами, презентувати продукцію, 
вносити пропозиції, досягати компромісів та узгоджувати умови угод. 
До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські 
відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання 
мовленнєвих навичок подано вправи. 
 

64.  83.3 
(4Укр)
6-8...0 
Т 98 

Тютюнник Г.  
Бути письменником : листи, щоденники, записники / Г. 
Тютюнник ; упорядкув. та передм. О. Неживого ; вид. рада : В. 
Баранов (голова) [та ін.]. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 440 с. : 
ілюстр. – (Persona grata) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Григір Тютюнник – один із небагатьох, хто ніс у душі 
відчуття внутрішньої свободи. А за незалежність та поривання до 
свободи – плата особливо велика. Перед читачем постають 
відреставровані після цензурних втручань – автентичні щоденники, 
записники й листи письменника "вічної загадки любові", хронологічні 
рамки яких охоплюють період з 1957 по 1980 роки. Читаючи їх, стає 
збагненно, звідки узявся Григір Тютюнник, як зростав сам у собі та яким 
бачив своє місце в літературі. 
 

65.  84(4Ук
р)6-5 

Удовиченко О.  
Вершник з легенди : поезії / О. Удовиченко. – Миколаїв : [б. 



У 31 
 

в.], 2009. – 128 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Оповита легендами історична минувшина степового 
Побужжя, звитяга славної козацької доби цього мальовничого краю, 
образ мужнього захисника Матері-України та сповнена драматизму 
доля покоління воєнного лихоліття, болісні роздуми про знемагаючу 
боротьбу добра проти зла на тлі руйнівних процесів, що відбуваються в 
суспільстві – основні мотиви поетичних творів цієї збірки. 
 

66.  83.3 
(4Укр)
4-8...4 
У 95 
 

Ушкалов Л.  
На риштованнях історії української літератури : дещо про 
рецепцію нашої классики / Л. Ушкалов ; Львівський нац. ун-т 
ім. І. Франка. – Л. : Центр гуманітарних досліджень ; К. : 
Смолоскип, 2007. – 56 с. : ілюстр. – (Університетський діалог; 
вип. 3) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Третій випуск серії "Університетські діалоги" представляє 
виклад публічної лекції професора Леоніда Ушкалова, виголошеної 24 
квітня 2007 року у львівському національному університеті імені Івана 
Франка. Лекція присвячена переглядові історії української літератури і 
зосереджена, зокрема, на постаті й творчості Григорія Сковороди 
(1722–1794) та тогочасній епосі. 
 

67.  84(4Ук
р)1 
Ф 83 
 

Франко І. Додаткові томи до зібрання творів у п'ятдесяти 
томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова), Є. К. 
Нахлік, Л. П. Бондар [та ін.]. – К. : Наукова думка. – 2011 
Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та 
публіцистичні праці, 1896-1916 / ред. т. Є. К. Нахлік ; 
упорядкув. та комент. М. З. Легкого [та ін.]. – 2011. – 1216 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: До тому ввійшли літературознавчі, фольклористичні, 
етнографічні праці (статті, рецензії, передмови, огляди, анонси тощо), 
які з різних причин, насамперед ідеологічних, не вміщені у 
п'ятдесятитомному Зібранні творів. Друкуються також окремі 
публіцистичні праці, які Франковій творчості мають знаковий 
характер, а також некрологи на смерть знаних митців. Незакінчені 
праці І. Фрнака та його примітки до інших праць або художніх творів 
вміщено у додатках. 
 

68.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Х 76 
 

Хоменко М. М.  
Амуралир... : [поэзия] / М. М. Хоменко. – Черкассы : 
Вертикаль : Кандыч С. Г., 2011. – 70 с. : фото. цв. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Перед вами книга черкасской поэтессы Марины Хоменко 
(ее фотографию вы можете увидеть на обложке этого сборника). Это 
удивительное и оригинальное творение, носящее название "Амуралир..." 
возникло, по словам автора, под воздействием музыки. 
 



69.  84 
(4Укр)
6-5кр 
Х 76 
 

Хоменко М. М.  
Сто золотых лепестков : [поэзия] / М. М. Хоменко. – Черкассы 
: Вертикаль : Кандыч С. Г., 2012. – 116 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Аннотация: Перед вами книга черкасской поэтессы Марины Хоменко 
(ее фотографию вы можете увидеть на обложке этого сборника). В 
данной книге автором размещено сто сонетов и две сказки. К двадцати 
двум сонетам вы найдете аккорды для гитары. 
 

70.  84 
(5Азерб) 
Ц 37 
 

Ценнее золота : фольклор и литературные памятники 
Азербайджана / [вступ. ст. Б. А. Набиев, Т. А. Керимли ; сост., 
коммент. А. М. Богиров]. – М. : Художественная литература, 
2010. – 648 с. : ил. – (Классика литератур СНГ) 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: Сборник "Ценнее золота" как нельзя лучше отражает 
фольклор памятники литературы Азербайджана XV – XVIII веков. 
Устное народное творчество и литература азербайджанских тюрков 
всегда отличились богатством и глубинной гуманистических идей. 
Фольклор, создавшийся народом столетиями, является его духовным 
национальным богатством и своеобразным кодексом чести. В издании 
представлена поэма одного из великих творцов классической 
азербайджанской литературы Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун", 
являющаяся выдающимся памятником литературы средних веков. 
 

71.  83.3 
(4Укр)
5-8...4 
Ш 37 
 

Шевченкознавство у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010). Сторінки 
історії : монографія / Л. М. Задорожна, Г. Ф. Семенюк, С. К. 
Росовецький [та ін. ] ; відп. ред. Л. М. Задорожна ; Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., допов. та переробл. – К. : 
Київський університет, 2011. – 560 с : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
Анотація: Друге видання колективної монографії присвячено проблемі 
рецепції творчості Тараса Шевченка. Це спроба наукового коментаря 
шевченкознавчих праць, здійснена викладачами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з нагоди 150-ї річниці 
перепоховання Тараса Шевченка. 
 

72.  84(4Ук
р)6-5 
Ю 94 
 

Юхница Е. Л.  
Сценами разноголосно : стихотворения / Е. Л. Юхница. – М. : 
Академия поэзии : Московский писатель, 2003. – 216 с. 
 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 
Анотація: В книге собраны лучшие произведения современного 
украинского поэта. Его стихи – это отображение мечтаний о жизни, 
слепки с мгновенных состояний самой жизни. Зарисовки, экспромты, 
этюды, которые представлены в сборнике поражают читателя особой 
энергетикой, стилистической размашистостью, словотворчеством, с 
острым переживанием ныне текущих событий. 
 



 
 

 
  
1.  85.113 

(4Укр-
4Хме) 
Н 35 

Національний історико-архітектурний заповідник 
"Камянець" : [фотоальбом] / Хмельницька 
облдержадміністрація, Кам'янець-Поділ. міська рада [та ін.] ; 
авт. проекту А. Мельник ; уклад. І. Алєксєєва ; фото Ю. 
Бусленко. – Хмельниц. : Артанія , 2003. – 128 с. : фото. кол. 
 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 
Анотація: Фотоальбом предствавляє Національний історико-
архітектурний заповідник "Кам'янець", що знаходиться у Кам'янці-
Подільському, що на Поділлі. Величні замки та фортеці, старі міські 
споруди, каньйони – все дихає середньовічною красою та шляхетністю... 
 

2. 71д 
(4Укр) 
П 68 
 

Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / 
упорядкув. І. Гирич, упорядкув., ред. К. Рибалко. – К. : 
Простір, 2010. – 832 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Пропоноване видання присвячене Олександрові Рибалку – 
визначному україністові, джерелознавцю, історикові культури, 
мовознавцю, редакторові. Збірник містить спогади сучасників про цю 
непересічну особистість, статті й бібліографічний покажчик праць О. 
Рибалка та дослідження науковців, поданих на вшанування світлої 
пам'яті людини, життя і творчість якої була самопосвятою Україні. 
 

3.  85.143 
(4Укр)
-8л6 
Ш 37 
 

Тарас Шевченко : альбом 1845 року / Національна академія 
наук України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; упорядкув., 
передм., комент. С. Гальченко. – Факс. відтвор. – 
Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. – 52 с. [тексту] 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: Альбом малюнків 1845 року – це частина того, що довелося 
побачити і зафіксувати художнику Київської археографічної комісії Т. Г. 
Шевченку під час його  подорожей по містах і селах Київської і 
Полтавської губерній. Малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та 
фрагменти фольклорних записів – це частина того, що побачив і 
пережив мистець впродовж кількох місяців своїх мандрівок. Завдяки 
Шевченку маємо нині те, що збереглося лише на папері, але вже майже 
не існує реально – невблаганний час і нерозважлива людська діяльність 
знищили багато з того, що було б нині повноцінними сторінками історії 
України. 
 

 
 



  
1.  86.372 

(4Укр) 
А 67 
 

Анисимов В. С.  
В кругах Левиафана. Православная Церковь и Украинская 
держава : сб. ст., расследований, интервью / В. С. Анисимов. – 
К. : ЧПИФ, 2009. – 560 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Аyнотацbя: В книгe известного украинского журналиста вошли 
материалы по проблемам церковно-государственных отношений в 
Украине. Представленные в сборнике статьи, расследования, интервью 
и беседы публиковались в отечественной и зарубежной печатной и 
сетевой периодике с 1992 по 2009 год. Творческой манере автора 
свойственна полемическая заостренность поднимаемых им проблем, 
побуждающая живой читательский отклик. 
 

2.  86.24 
(4Укр) 
М 14 
 

Майбутнє богослов'я в Україні : матеріали І Всеукр. конф., 
19-20 листоп. 2009 р. – К. : Романюк М. Г., 2009. – 180 с/ 
 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 
 

3.  86.372 
(4Укр) 
М 74 
 

Могильницька Г.  
Хроніка великого ошуканства / Г. Могильницька. – 4-те вид. – 
К. : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 
2009. – 96 с/ 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Книга продовжує поглиблено розглядати проблеми 
українсько-російських взаємин, зокрема міжцерковних, порушені 
автором в її відомій в Україні полемічній книзі "Літос, або Камінь із 
пращі правди на розбиття митрополичного блудословія". 
 

4.  87я73-1 
П 31 
 

Петрушенко В. Л.  
Філософія : підруч. для студ. вищ. закл. освіти III–IV рівнів 
акредитації / В. Л. Петрушенко. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 
504 с. : табл. – (Вища освіта в Україні) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Підручник є коротким за змістом і доступним за формою 
викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних 
теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи 
свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена 
філософії історії, особистості, культури та науки. 
 

5.  87я73-1 
П 77 
 

Причепій Є. М.  
Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Причепій, 
А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Академвидав, 2009. – 592 с. – (Альма-матер) 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: У другому виданні підручника на рівні сучасного 



філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму 
та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як 
сутність і предмет філософії, онтологія, аксіологія, філософська 
антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних 
теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних 
навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, 
філософію культури, філософію релігії, філософську антропологію. 
Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних 
філософів, короткий словник філософських термінів. 
 

8.  86.372(
4Укр-
4Чек) 
С 25 
 

Святі новомученики і сповідники Черкаські: життя, 
подвиги, страждання / під заг. ред. Високопреосвященного 
Архієпископа Черкаського і Канівського Софронія. – Черкаси : 
Черкаська єпархія Української Православної Церкви, 2001. – 
400 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Ця книга є скромною даниною пам'яті нашим небесним 
покровителям і молитовникам – новомученикам Черкаським, які 
рішенням Священного Синоду причислені до ліку святих страстотерпців 
і прославлені усією повнотою Української Православної Церкви. Це 
багаторічна архівна діяльність черкаських дослідників – істориків, 
краєзнавців, священників, працівників архівів, письменників і 
журналістів, які зробили усе можливе для того, щоб довести правду про 
життя і страждання наших співвітчизників до всіх православних 
християн. 
 

9.  87.61 
С 31 
 

Сепетий Д.  
Відкрите суспільство: етика та раціональність / Д. Сепетий ; 
передм. П. Вознюка. – К. : Смолоскип, 2007. – 360 с. – 
(Лауреати "Смолоскипа") 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Дана книга - грунтовний і водночас доступно викладений 
аналіз ліберального світогляду та базових засад "відкритого 
суспільства". Після перемоги Заходу у "холодній"  війні ліберальні ідеї, 
здавалося, набрали тріумфальної ходи. Проте у наш час вони 
стикаються із новими викликами, тож проблеми філософського 
підгрунтя лібералізму знову на часі. Особливу увагу автор приділяє 
поглядам видатного соціального філософа Карла Поппера. 
 

10.  86.372 
(4Укр-
4Чер) 
У 80 

Устименко В. Є.  
Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського 
трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині : [іст.-док. 
дослідж.] / В. Є. Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. 
– К. : Академпрес, 2011. – 208 с. : ілюстр. 
 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 
Анотація: У книзі відображено важливу роль у створенні храму 
видатних історичних осіб царської династії, знаного у Росії і світі 
вченого – архітектора, інших відомих творців добра кінця ХІХ – початку 



ХХ століть. Названо імена односельців, які будували та відроджували 
храм після лихоліть богоборства і вітворюють святиню в наші часи. 
 

11.  87 
Ф 56 
 

Філософські обрії : наук.-теорет. журн. № 23 / Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. 
Короленка ; голов. ред. : А. М. Колодний, П. А. Кравченко. – 
Полтава : Вид-во ПДПУ, 2010. – 264 с. 
 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №5 (1) 
 

 
 

 
 
1.  91.9:4 

Л 33 
 

Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / уклад. : В. М. 
Ковальов, О. Ю. Коновалова, А. Г. Сербін [та ін.]. – [Б.м. : б. 
в.], 2010. – 43 с. : фото 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: У книзі висвітлюються основні етапи життя, науково-
дослідницької та громадської діяльності відомого українського ученого в 
галузі медичної ботаніки, лауреата Державної премії України в галузі 
науки і техніки, премій НАН України ім. Л. П. Симиренка та ім. М. Г. 
Холодного, кандидата сільськогосподарського ботанічного саду ім. М. 
М. Гришка НАН України Андрія Пилиповича Лебеди. Наведено покажчик 
друкованих публікацій, який знайомить читачів з працями ученого, 
представлено світлини. 
 

2.  91.9:3 
В 19 
 

Василишин Дарія Василівна : біобібліографічний покажч. : 
до 55-річчя від Дня народж. та 35-річчя творчої діяльності / 
уклад. : О. М. Василишин, Т. М. Василишин. – Л. : Українська 
академія друкарства, 2008. – 68 с. 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Бібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня 
народження та 35-річчя початку творчої діяльності Дарії Василівни 
Василишин, відомого спеціаліста, фахівця з видавничої та поліграфічної 
справи, викладача Львівського Ставропігійського ліцею. 
 

3.  91.9:74 
Т 48 
 

Лідія Іванівна Ткаченко – науковець, журналіст : 
біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. : Л. 
М. Айвазова [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. 
О. Пономаренко. - К.: Інформаційні системи, 2010. – 146 с. : 
фото. кол. – (Ювіляри НАПН України; Вип. 30) 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Бібліографічний покажчик із серії "Ювіляри НАПН України" 
присвячено діяльності Лідії Іванівни Ткаченко – наукового співробітника 



Президії НАПН України, члена Національної спілки журналістів України. 
У виданні представлено бібліографічні описи статей науковця у фахових 
періодичних виданнях, наукових збірниках, описи навчально-методичної 
літератури, редагування яких здійснила Л. І. Ткаченко, а також 
публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. 
 

4.  91.9:74 
П 33 
 

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і 
громадський діяч : (до 200-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. 
О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва ; наук. конс., авт. 
вступ. ст. Л. С. Бондар ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : 
Педагогічна думка, 2011. – 124 с. : ілюстр. – (Видатні педагоги 
світу; вип. 7) 
 Кількість примірників: 2 – ІБВ (1), ЦА (1) 
Анотація: У покажчику представлено бібліографію праць М. І. 
Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856–2010 рр., а також 
дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на 
традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного періоду. 
 

5.  91.9:74 
К 43 
 

Олександр Васильович Киричук – академік НАПН 
України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник 
освіти України : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук 
України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. 
Сухомлинського ; упоряд. : С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, Н. 
А. Стельмах ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : [б. в.], 2011. – 84 с. : 
портр. – (Академіки НАПН України; вип. 18) 
 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 
Анотація: Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН 
України" присвячено життю та діяльності Олександра Васильовича 
Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного 
члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого 
працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної 
академії педагогічних наук України (до лютого 2010 – Академія 
педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий 
доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963–2010) – 
монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні 
посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, 
концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, 
публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, 
українською, російською та іспанською мовами та наукова школа 
вченого. 
 

 
 

                             


