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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 липень – серпень 2012 року.  

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які вже 

пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і 

електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У 

даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно 

з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правки складання. Проінформовано 

про кількість примірників та місцезнаходження документу в структурних 

підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим подано й стислі 

анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще зорієнтуватися 

у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 

принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», 

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

науки», «Юридичні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Книгознавство 

та журналістика», «Філологічні науки», «Культура та 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 

 

 

  

 

 

  

1.  28кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. №2 

(215) : Серія Біологічні 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. С. 

Лизогуб (відп. ред.), С. О. Коваленко, М. І. Бащенко [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 152 с.: 

схеми 

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

Анотація: Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються 

актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Авторами робіт є 12 

докторів, 20 кандидатів наук, студенти, магістранти та аспіранти 

вищих навчальних закладів та наукових установ різних регіонів України.  

 

2.  51.21 

Г 46 

Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. № 51 / М-во 

охорони здоров'я України, Акад. мед. наук України ; голов. 

ред. А. М. Сердюк. – К. : Полімед, 2008. – 569 с. 



  Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

 

3.  51.21 

Г 46 

 

Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. № 52 / М-во 

охорони здоров'я України, Акад. мед. наук України ; голов. 

ред. А. М. Сердюк. – К. : Полімед, 2008. – 531 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

 

4.  41.415 

З-89 

 

Зрошуване землеробство : міжвід. тематичний наук. зб. Вип. 

51 / Українська акад. аграрних наук ; редкол.: В. Л. Нікішенко 

(голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2009. – 274 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У збірнику подаються результати наукових досліджень 

теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного 

землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства: обробіток 

грунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості 

грунтових поцесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, 

вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових 

сортіві гібридів для зрошуваних земель.  

 

5.  51.2я7

3-1 

К 66 

 

Кораблёва А. И.  

Экология человека: в аспекте энвайронментологии : учеб. 

пособ. для вузов / А. И. Кораблёва, Г. Г. Шматков. – Д. : 

ПГАСА, 2011. – 250 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: Излагается краткая история дисциплины, ее основные 

положения, понятия и термины. В аспекте энвайронментологии 

рассматриваются вопросы, связанные с экологической нишей, 

занимаемой человечеством в биосфере, влиянием его хозяйственной 

деятельности на составляющие биосферы, а также современные 

подходы к социально-экономическому экологически сбалансированному 

(устойчивому) развитию цивилизации. 

 



6.  28.6 

Ч 77 

 

Чтения памяти А. П. Крапивного : материалы Международ. 

науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения проф. А. П. 

Крапивного, г. Харьков, 4-5 декабря 2009 г. / Харьковский нац. 

ун-т им. В. Н. Каразина, Харьковский нац. пед. ун-т им. Г. С. 

Сковороды. – Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. – 148 

с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

 

 

 

  

  

1.  22.192 

я73-1кр 

Г 61 

 

Головня Б. П.  

Чисельні методи. Інструментальні алгоритми : навч.-метод. 

посіб. до вивч. курсу "Методи обчислень" для студ. ІІ курсу в 

галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика за напрямком 

підготов. 6.040301 – Прикладна математика / Б. П. Головня ; 

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

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

Хмельницького, 2012. – 128 с. 

 Кількість примірників: 32 – А3 (30), ЧЗ №1 (2) 

Анотація: У посібнику зібрано матеріал, що викладається в першій 

частині курсу чисельних методів. Описано основні інструментальні 

чисельні методи: розв'язок лінійних та нелінійних рівнянь і систем 

рівнянь, інтерполяція, апроксимація, чисельне інтегрування та 

диференціювання. Разом з викладом математичних основ подається 

програмна реалізація описаних алгоритмів. 

 

2.  22.1 

я72-1 

К 26 

Карпік В. В.  

Тестовий тренінг. Підготовка до ЗНО : навч.-метод. посіб. / В. 

В. Карпік. – Х. : Основа, 2012. – 96 с. – (Бібліотека журналу 



 "Математика в школах України"; вип. 3 (111)) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Пропонований посібник призначено для підготовки 

випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. 

 

3.  22.143 

я73-1кр 

К 52 

 

Кляцька Л. М.  

Матрична алгебра та її застосування : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготов. "Прикладна 

математика" / Л. М. Кляцька, Ю. Ю. Лещенко ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

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

Хмельницького, 2012. – 135 с. 

 Кількість примірників: 48 – А3 (46), ЧЗ №1 (2) 

Анотація: Навчальний посібник укладено на основі лекційного 

матеріалу курсів, які автори читають у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

  

 

  

1.  63.2(0)

р30я73

-1кр 

Б 93 

 

Бутенко Р. К.  

Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії: кейси 

для істориків / Р. К. Бутенко, С. І. Гальченко, В. О. Кірєєва ; М-

во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. 

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

Хмельницького, 2012. – 289 с. 



 Кількість примірників: 29 – ЧЗ №3 (3), ЦА (26) 

Анотація: Навчально-методичний посібник являє собою виклад 

теоретико-методологічних та практичних питань з курсів всесвітньої 

історії. 

 

2.  63.1 

(4Укр)

6-8 

І-90 

 

Історик Олена Компан : матеріали до біографії / уклад. Я. 

Компан. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 532 с. : 

фото 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Збірник праць відомого українського історика і захисника 

української історико-культурної спадщини Олени Станіславівни Компан 

(1916-1986) – це наукові розвідки та листи, а також спогади сучасників 

про цю талановиту жінку. У 1972 р. вона стала жертвою чисток 

академічних інститутів, де працювала у відділі феодалізму. Олена 

Компан є яскравим прикладом розкутої творчої особистості, яка в 

умовах радянського режиму прагнула подолати, обійти ідеологічні шори 

та догмати тоталітарної доби. 

 

3.  63.3 

(4Укр)

6-27 

К 56 

 

Коваленко Б.  

На межі двох світів: [спогади й думки] / Б. Коваленко. – К. : 

Ярославів Вал, 2011. – 208 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Це – гранично правдива історія одного роду, змушеного 

жити й виживати в умовах, далеких від сприятливих. У цій сазі 

віддзеркалюються умови мешканця українського люду, кращі 

представники якого змушені були виїхати з Батьківщини, але берегли 

Україну в серці й чимало робили для неї й поза її межами. 

 

4.  63.3(4

Укр)46

я20 

К 82 

 

Кривошея В. В.  

Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. 

Кривошея ; Український інститут національної пам'яті. – К. : 

Стилос, 2010. – 792 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: Енциклопедія включає біограми 14591 козацьких старшин. 

Це генеральні старшини, полковники, полкова старшина, повні і наказані 

сотники, військові канцеляристи, урядники Генеральної військової 

артилерії і полкової артилерії, Генерального військового суду і полкових 

судів, компанійську і неурядову старшину (значних військових, військових, 

бунчукових і значкових товаришів), які складали козацьку еліту 

Гетьманщини. 

 

5.  63.3 

(4Рос) 

52-8 

Л 12 

 

Лабынцев Ю.  

Литературные труды Афанасия Булгакова / Ю. Лабынцев ; 

Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры ЦАО г. 

Москвы, ГУК города Москвы "Б-ка украинской литературы", 

Отд. ист. укр. книги. – М. : [б. и.], 2011. – 64 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: Издание знакомит с основными моментами жизни и 

научной деятельности профессора Киевской духовной академии 

Афанасия Ивановича Булгакова (1859-1907), отца всемирно известного 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, родившегося (3) 15 мая 1891 

года в самом центре Киевских гор на Воздвиженской улице 28 в доме 

священника Матвея Павловича Бутовского. 

 

6.  63.3 

(4Укр)

51-8кр 

Л 13 

 

Лавріненко Н. П.  

Максим Залізняк: факти, міфи, зображення / Н. П. Лавріненко. 

– К. : ЕММА, 2012. – 79 с. 

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

Анотація: На сторінках цього видання робиться спроба окреслити 

образ Максима Залізняка на основі накопичених упродовж останнього 

десятиліття різноманітних матеріалів. Звертається увага на такі 

невизначені біографічні моменти, як місце народження, вік, дата 

початку повстання, роль керівника і його політичний статус, причини 

поразки та доля після зради. 

 

7.  63.3 

(4Укр)

Лебединцев Ф. Г.  

Архімандрит Мельхіседек Значко-Яворський / Ф. Г. 



51-8кр 

Л 33 

 

Лебединцев ; упоряд., ред. Н. Лавріненко. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2012. – 60 с. 

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

Анотація: Увазі читачів пропонується труд Феофана Лебединцева, 

що присвячений видатному сподвижнику православ'я, ігумену 

Мотронинського монастиря, архімандриту Мельхіседеку Значко-

Яворському. 

 

8.  63.3(4

Укр)63

-21 

П 12 

 

Падалка С. С.  

Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60 

– 80-ті роки XX ст.) : [монографія] / С. С. Падалка ; наук. ред. 

П. П. Панченко. – К. : Український центр духовної культури, 

2003. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У монографії з позиції нового бачення, в контексті 

історизму висвітлюється політика тоталітарної держави стосовно 

українського села: господарювання, умов праці, соціально-побутової 

сфери, духовності. 

 

9.  60.844

я73-1 

П 14 

 

Палеха Ю. І.  

Управлінське документування : навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. : у 2 ч. Ч. 1 : Ведення загальної документації (зі зразками 

сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; МОН України, 

Європейський ун-т. – К. : Вид-во Європейського університету, 

2001. – 328 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського 

документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, 

яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної 

комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у 

певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської 

технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення 

документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. 

Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень 



щодо створення документів, велика увага приділена систематизації 

документації. 

 

10.  63.3(5)

4я73-3 

Р 82 

 

Рубель В. А.  

Історія середньовічного Сходу: тематична хрестоматія : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рубель ; голов. ред. С. 

В. Головко. – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Либідь, 2011. – 790 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга є першою у вітчизняній історіографії тематичною 

збіркою першоджерельних матеріалів з історії народів і цивілізацій 

середньовічного Сходу.   Методичні поради до кожної теми подаються з 

урахуванням нових підходів до розуміння історичного процесу. 

 

11.  63.3 

(4Укр) 

С 30 

 

Семененко В. І.  

Таємниці, казуси, курйози в українській історії / В. І. 

Семененко. – Х. : Школа, 2010. – 159 с. : ілюстр. – (Історичний 

архів : Маленькі таємниці великої історії) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі представлено невеличкі забавні нариси з української 

історії із цікавими гумористичними подробицями. Зміст матеріалу 

подано без змін – так, як зафіксовано у тому чи іншому джерелі. Лише 

найцікавіші факти та неупереджені коментарі до них. Без цензури, без 

ідеології, без перекручувань та недомовок. 

 

12.  60.542.2

р30я73-

1кр 

Т 33 

 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади 

гендерної політики: світовий та вітчизняний досвід : навч.-

метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукове т-во 

істориків-аграрників, Секція гендерних досліджень НТІА. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 103 с. 

 Кількість примірників: 32 – ЧЗ №3 (3), ЦА (29) 

Анотація: Навчально-методичний посібник містить програму 



спецкурсу "Теоретико-методологічні та соціокультурні засади гендерної 

політики в Україні", який закладений в план підготовки спеціаліста зі 

спеціальності 07.00.01. – "Історія", а також методичні вказівки щодо 

організації різних видів аудиторії та самостійної роботи студентів, 

(тематику рефератів, контрольних робіт та тестових завдань із 

курсу). 

 

13.  63.3 

(4Укр)

я43 

У 45 

 

Україна у нас одна : дайджест наук.-дослід. робіт / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних 

технологій і змісту освіти. – Чернівці : Букрек, 2012. – 136 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У рамках ХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням, представлено науково-дослідницькі 

роботи переможців і лауреатів у номінації "Історія України і 

державотворення". Тематика традиційно висвітлює роль "малої 

Батьківщини" в житті людини, значення найважливіших історичних 

подій України та державотворення, утвердження патріотичних 

почуттів, ставлення до історії свого роду, батьків, національних 

святинь. 

 

14.  66.4(4

Укр),0 

У 45 

 

Україна у світових та регіональних інтеграційних 

процесах: проблеми визначення стратегії : матеріали 

міжнарод. наук.-практ. конф., 6 червня 2007 р. / Дипломатична 

акад. України при МЗС України ; наук. ред.: Б. І. Гуменюк [та 

ін.]. – К. : ДЕМІД, 2008. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

 

15.  63.3(4

Укр)7 

У 45 

 

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 

державність = Ukraine: сultural heritage, national identity, 

statehood : [зб. наук. пр.]. Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний 

збірник на пошану Богдана Якимовича / НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича ; редкол.: М. Литвин (голова), 

В. Александрович, С. Білокінь [та ін.] ; упоряд.: О.  Седляр, Н. 

Кобрин. – Л. : Ін-т українознавства, 2012. – 964 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник містить статті колег і учнів доктора історичних 

наук, професора, заслуженого працівника культури України Богдана 

Якимовича, написані на честь його шістдесятиріччя. Тематика розвідок 

відображає рясногранні зацікавлення ювіляра – історія, філологія, 

культурологія України. 

 

16.  63.3(4

Укр)46 

Я 22 

 

Яворницький Д. І.  

Україно-руське козацтво перед судом історії / Д. І. 

Яворницький ; упоряд., авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. 

Якимович ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка, 

Міжнар. асоц. франкознавців [та ін.]. – Передрук. з оригін. – Л. 

: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 68 с. – (Серія "Дрібненька 

бібліотека"; ч. 14) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Дана публікація лекції Д. Яворницького, яку він представив 

восени 1919 року, дасть змогу читачам краще усвідомити його 

концептуальні заслуги як історика запорозького козацтва, розкриє нову 

грань його таланту. 

 

 

  

 

 

 1.  74.580.

268кр 

А 43 

 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 

дослідженнях студентської молоді. Родзинка-2010 : зб. 

матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., 

м. Черкаси : Сер. Економіка. Підприємництво. Туризм. 

Державна служба / М-во освіти і науки України, Черкаський 

нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: Кузьмінський А. І., 

Н. А. Тарасенкова, О. О. Боогатирьов [та ін.] ; ред. рада сер.: І. 

І. Кукурудза, В. М. Соловйов, Л. О. Пєткова [та ін.]. – Черкаси 



: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 367 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), ЧЗ №6 (1), ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської 

конференції "Родзинка-2010" представлено наукові праці студентів за 

напрямами: "Економіка та підприємництво", "Туризм і готельне 

господарство", "Державна служба". 

 

2.  65.052.

201.2 

я73-1 

Д 20 

 

Дарманська Г. О.  

Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Дарманська, Л. В. Овод. – 

Хмельницький : ТУП, 2002. – 108 с. : схеми, табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Робота присвячена проблемам впровадження 

контролінгових служб у практичну діяльність сучасних підприємств. У 

ній розкривається сутність контролінгу, його необхідність на сучасному 

етапі розвитку підприємств, застосування при складанні бюджетів. У 

посібнику розглянуті можливі варіанти впровадження контролінгу на 

підприємствах України. 

 

4.  65.050.

14кр 

М 74 

 

Модернізація політики та управління в Німеччині та 

Україні в контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнарод. 

наук.-практ. конф., 12-14 липня 2009р., м. Черкаси / М-во 

освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т. – 

Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2009. – 91 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

 

5.  65 

Н 34 

 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. 

пр.]. Серія 18 : Економіка і право. Вип. 5 / М-во освіти і науки 

України ; голов. ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ ім. 

Драгоманова, 2007. – 181 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових 

досліджень з питань економічної теорії та права, політики і практики 



трансформаційних перетворень в Україні 

 

6.  65.301-

592я73-

1 

О-50 

 

Окландер М. А.  

Промислова логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

М. А. Окландер, О. П. Хромов ; МОН України, Одеський держ. 

екон. ун-т. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто концептуальні, 

методологічні та методичні положення логістики стосовно діяльності 

промислового підприємства. Сформульовано наукові основи 

використання промислової логістики як інструменту підвищення 

ефективності господарювання. Розглядаються компоненти логістичної 

системи. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної робити. 

 

7.  65.049 

П 32 

 

Підвисоцький В.  

Формування та впровадження програм підвищення 

конкурентоспроможності територій : методичні матеріали / В. 

Підвисоцький, Р. Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 64 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Це невелике видання є першою спробою Інституту 

громадянського суспільства донести до зацікавлених осіб у регіонах 

певний обсяг інформації, що на наш погляд буде корисною при 

розробленні чи перегляді таких прогнозних та планувальних документів, 

як стратегія розвитку регіону, стратегічний план міста, програма 

соціально-економічного розвитку регіону тощо. В часи тотальної 

конкуренції дуже важливо дивитись на всі перелічені вище документи не 

лише з точки зору їх формальної необхідності, а насамперед з точки зору 

виявлення, оцінки та використання конкурентних переваг регіону чи 

міста для власного економічного зростання. 

 

8.  65.246.

95р30 

я73-1 

Питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних 

роботах майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Сисоєнко, Л. З. 

Пакушина, Н. П. Черненко [та ін.] ; за ред. Н. В. Сисоєнко ; М-

во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. 



П 35 

 

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

Хмельницького, 2012. – 84 с. 

 Кількість примірників: 32 – ЧЗ №4 (3), ЦА (29) 

Анотація: У посібнику подано рекомендації щодо написання розділу з 

охорони праці у випускних роботах студентів педагогічних 

спеціональностей та важливі нормативно-правові акти, що 

регламентують питання охорони праці в соціально-педагогічній сфері. 

 

9.  65.292.

34-21 

Р 86 

 

Румянцев С. А.  

Українська модель корпоративного управління: становлення та 

розвиток / С. А. Румянцев. – К. : Знання, 2003. – 150 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Це одна з перших праць  у вітчизняній науковій літературі, 

в якій на основі аналізу ексклюзивних практичних матеріалів 

висвітлюються шляхи формування та перспективи розвитку української 

моделі корпоративного управління. 

 

 

 

  

  

1.  67.404.

013.11 

(4Укр) 

Б 12 

Бабаларов С.  

Статут ВАТ: зразок, коментар та поради : посібник / С. 

Бабаларов, О. Окунєв, В. Горбатенко ; Міжнар. фін. 

корпорація, Проект "Корпоративний розвиток в Україні". – К. : 

Міжнародна фінансова корпорація, 2006. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Цей посібник є першою у вітчизняній практиці 

корпоративного управління спробою надати у форматі "постатейного 

коментаря" рекомендації та поради численним українським ВАТ щодо 



підготовки такого важливого корпоративного документу як статут. 

 

2.  67.401 

(4Укр) 

Б 25 

 

Баровська А. В.  

Оптимізація структури керівних документів державної 

політики (на прикладі інформаційної сфери) : аналітична 

доповідь / А. В. Баровська ; Національний ін-т стратегічних 

досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 88 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Зроблено науковометричний аналіз проблеми 

функціонування "основних засад" доктрин, концепцій, стратегій, 

програм, національних проектів, планів як документів державної 

політики. Визначено сфери та тематику наукових досліджень, що 

розглядають цю проблему. Встановлено, що керівні документи 

державної політики – доктрини, концепції, стратегії, програми, 

національні проекти, плани – мають бути результатами процесу 

стратегічного планування. Проаналізовано чинні та проектовані керівні 

документи державної політики в інформаційній сфері за видами; 

суспільне сприйняття їх як системи. Обгрунтовано роль ієрархічності у 

формуванні зазначених документів. Визначено механізм встановлення 

ієрархії керівних документів державної політики та розроблено 

відповідні рекомендації. 

 

3.  67.400.7 

К 89 

 

Куйбіда В.  

Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та 

український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-

Ковалич ; за заг. ред. Р. А. Ткачука ; [Ін-т громадянського 

сусп-ва]. – К. : Леста, 2010. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У цій публікації викладено деякі проблеми нормативного 

регулювання формування та здійснення регіональної політики в Україні в 

контексті досвіду низки європейських держав – нових членів 

Європейського Союзу. Важливою складовою роботи є виклад в 

українському перекладі окремих нормативно-правових актів деяких 

європейських держав, а також США та Канади. Тут також розміщено 

проект Закону України "Про засади державної регіональної політики", 

який було підготовлено міжвідомчою робочою групою під керівництвом 



Міністерства регіонального розвитку та будівництва України із 

залученням українських та іноземних експертів та підтримкою 

Інституту громадянського суспільства. 

 

4.  67.410.

212 

М 25 

 

Мардох Дж.  

Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та 

ефективне розслідування жорстокого поводження: доповідь по 

Україні / Дж. Мардох ; пер. С. Колесник ; Рада Європи. – К. : 

К.І.С., 2010. – 108 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Видання здійснено в рамках спільної програми 

Європейського Союзу та Ради Європи "Боротьба з жорстоким 

повадженням і безкарністю". 

 

5.  67.400.7

(4Укр) 

Р 64 

 

Розвиток місцевого самоврядування в Україні у контексті 

євроінтеграції : матеріали міжнар. конф. ; м. Київ, 22-23 черв. 

2004 р. / Каб. Міністрів України, Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню України, Шведська асоц. місцевих влад 

(SALA) ; авт.-упоряд.: О. Я. Матвіїшин, Т. М. Матійчик, А. В. 

Клімчук. – К. : Контекст, 2004. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник матеріалів міжнародної конференції містить 

виступи учасників конференції, що відбулася 22-23 червня 2004 р. у м. 

Києві за сприяння Шведської асоціації місцевих влад. На зазначеній 

конференції всебічно обговорювалися проблеми розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, а також висвітлено шведський досвід 

організації та функціонування інституту самоврядування. 

 

6.  67.410.

212 

С 24 

 

Сванідзе Е.  

Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : Права 

затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів : 

11 ключових питань та відповідей / Е. Сванідзе ; пер. С. 

Колесник ; Рада Європи. – К. : К.І.С., 2009. – 40 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація:  Видання здійснене в рамках спільної програми 

Європейського Союзу та Ради Європи "Боротьба з жорстоким 

повадженням і безкарністю". 

 

7.  67.410.

212 

С 24 

 

Сванідзе Е.  

Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : 

керівні принципи застосування європ. Стандартів / Е. Сванідзе 

; пер. С. Колесник ; Рада Європи. – К. : К. І.С., 2009. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Видання здійснене в рамках спільної програми 

Європейського Союзу та Ради Європи "Боротьба з жорстоким 

поводженням і безкарністю". 

 

 

8.  67.404.

013.2(4

Укр) 

Ч-44 

Чепурнов В. О.  

Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної 

господарської діяльності : монографія / В. О. Чепурнов, В. І. 

Ярема ; МОН України, Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : 

Ужгородська міська друкарня, 2008. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню 

благодійництва як пріоритетної форми некомерційної господарської 

діяльності в Україні. Формування демократичного суспільства в Україні 

супроводжується підвищенням суспільно-громадської активності 

громадян, яка знаходить свій прояв в утворенні великої кількості 

некомерційних організацій, які покликані вирішувати суспільно-значущі 

проблеми. Гарантом формування цивілізованого демократичного 

суспільства стає створення незалежного некомерційного сектору в 

нашій країні. У роботі проводиться системний аналіз теоретичних 

розробок, які присвячені інституту благодійництва та некомерційної 

господарської діяльності. Автори монографії розробили науково-

практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства України в 

галузі некомерційного господарювання. 



 

9.  67.400.7 

Ч-46 

 

Через розвиток самоврядних територіальних громад - до 

громадянського суспільства : матеріали міжнар. конф. ; м. 

Львів, 7-8 груд. 2001 р. / Фундація "Україна-США", 

Західноукр. регіональний навч. Центр ; під. заг. ред. П. Мавка ; 

уклад. Т. Процик. – Л. : Сполом, 2002. – 136 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику опубліковано доповіді учасників міжнародної 

науково-практичної конференції, які є представниками органів місцевого 

самоврядування та державного управління України та Польщі, 

науковцями вищих навчальних закладів України, а також керівниками та 

учасниками міжнародних програм сприяння розвиткові місцевого 

самоврядування в нашій державі. 

 

 

 

  

 

1.  95.43 

В 53 

 

Вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" : зб. наук. пр.: 

Філософія. Психологія. Педагогіка. № 1 (22) / М-во освіти і 

науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; редкол.: Б. В. 

Новіков (голова) [та ін.]. – К. : Політехніка, 2008. – 210 с. 

 Екземпляри: всього:1 - ЧЗ №2(1) 

№ 2 (23). – К. : Політехніка, 2008. – 150 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

№ 3 (24). – К. : Політехніка, 2008. – 226 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

 



2.  88.59р

30я73-

1кр 

К 89 

 

Кукуленко-Лук'янець І. В.  

Психологія управління : навч.-метод. gосіб. / І. В. Кукуленко-

Лук'янець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

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

Хмельницького, 2012. – 140 с. 

 Кількість примірників: 117 – ЦА (91), А2 (21), ЧЗ №2 (3), ЧЗ 

№6 (2) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику розкрито теоретичні 

засади психології управління, є завдання і запитання для самостійної 

роботи студентів, практичні тестові методики для визначення 

індивідуально-психологічних особливостей, рис та якостей особистості 

необхідних в управлінській діяльності. 

 

3.  88.594 

М 42 

 

Медіакультура особистості: соціально-психологічний 

підхід : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

соц. та політичної психології ; за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. 

Боришпольця. – К. : Міленіум, 2010. – 440 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику детально аналізується суперечливий вплив, який 

справляє сучасний інформаційний простір на людину. Розкриваються 

соціально-психологічні механізми взаємодії виробника і споживача 

інформації в умовах українського медіапростору, переваги та небезпеки 

перегляду дітьми мультфільмів, користування Інтернетом та ін. На 

основі новітніх медіапсихологічних досліджень характеризується 

реальний стан медіакультури української молоді. Узагальнюється досвід 

медіаосвіти інших країн, пропонується вітчизняна модель медіаосвіти 

та експериментальна програма курсу "Медіакультура" для 

старшокласників, зібрано практичні матеріали та методики. 

 

4.  74 

Н 34 

 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. 

пр.]. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 

15 / М-во освіти і науки України ; за ред. А. В. Корольової. – К. 

: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2009. – 181 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У статтях розглядаються результати теоретичних 



досліджень і експериментальної роботи з питань педагогічної науки; 

розкриття педагогічних, психологічних та соціальних аспектів, які 

обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допоможуть її 

вирішувати на сучасному етапі розвитку освіти. 

 

5.  74.05 

(4Укр) 

Н 53 

 

Непрерывное образование как принцип 

функционирования современных образовательных систем 

(первый опыт становления и развития в Украине) : 

монография / Народная Украинская академия ; под общ. ред. 

В. И. Астаховой. – Х. : Изд-во НУА, 2011. – 216 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Предлагаемая читателю монография является 

результатом коллективного творчества преподавателей Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия», 

принимавших непосредственное участие в проведении многолетнего 

социального эксперимента по отработке авторской модели 

непрерывного образования в рамках инновационного учебного комплекса. 

В книге представлены теоретические и практические наработки, 

связанные с процессом становления и развития нового образовательного 

модуля, проанализированы достижения и ошибки, допущенные в ходе 

эксперимента, сформулированы конкретные рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию и развитию данной модели. 

 

6.  74.24 

(4Укр) 

О-64 

 

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових 

досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : 

Педагогічна думка, 2011. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Автори монографії ставили за мету дати в оглядовому 

форматі основну  інформацію, необхідну для організації та проведення 

моніторингового дослідження з визначення рівня навчальних досягнень 

учнів методами тестування. Розглянуто окремі питання методичного 

забезпечення моніторингових досліджень якості освіти, варіативних 

технологій визначення рівня навчальних досягнень учнів середньої школи. 

 

 



 

  

 

 

1.  76.116 

(4Укр) 

Л 12 

 

Лабынцев Ю.  

В лето...1661 / Ю. Лабынцев ; Департамент культуры г. 

Москвы, Упр. культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы "Б-ка 

украинской литературы", Отд. ист. укр. книги. – М. : [б. и.], 

2011. – 56 с. 

 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 

Аннотация: Издание знакомит с историей публикации в 1661 г. 

типографией Киево-Печерской лавры одной из самых известных в 

православном мире на протяжении веков книг – Киево-Печерского 

патерика. Книга эта была напечатана 350 лет назад на 

церковнославянском языке "повелением... Иннокентия Гизеля... 

Архимандрита... Лавры Печерския" и затем многократно 

переиздавалась. Издание Киево-Печерского патерика в разных редакциях 

продолжается до сих пор, в том числе в переводе на современные 

литературные языки, преимущественно на русский. 

 

2.  76.120.8

(4Укр) 

О-60 

 

Операция "Свободное слово" : попытка государственного 

переворота в Украине / [сост. Т. П. Гуменюк]. – К.: Газета 

"2000": Довіра, 2001. – 256 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Журналисты "2000" в течение года пытались как можно 

более объективно фиксировать все, что связано с "делом Гонгадзе". Они 

брали  интервью, ездили в дальние командировки, встречались с людьми, 

прямо ли, косвенно, но могущими хоть как то пролить свет на эту 

страшную историю. Их собеседниками были Мирослава и Леся Гонгадзе, 

Александр Мороз  и Виктор Шишкин, голландская журналистка Корин 

де Врис, шеф украинской службы радио "Свобода" Роман Купчинский, 

Сергей Головатый и Александр Жир, Михаил Потебенько и Александр 

Баганец, а также многие-многие другие. 

 



  

 

  

1.  84(4Ук

р)6-4 

А 28 

 

Адаптації українських повістей та романів ХХ сторіччя: з 

архівів Неперевершеної Марго : у 3 ч. Ч. 2: Частина 1,5 / 

уклад. О. Перекотипекло. – К. : АСТ-ПРЕС-УКРАЇНА, 2008. – 

64 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Друга книга адаптацій українських повістей та романів ХХ 

ст. містить перелік героїв відомих романів та повістей українських 

письменників, присвячених воєнним та повоєнним часам. 

 

2.  84(4Ук

р)6-4 

А 66 

 

Андрухович Ю.  

Лексикон інтимних міст: довільний посібник з геопоетики та 

космополітики / Ю. Андрухович. – К. : Майстер книг, 2011. – 

479 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Невтомний мандрівник Україною, Європою, Америкою, 

автор розповідає 111 історій про 111 міст, з якими йому пощастило 

пережити щасливі й не дуже, але завжди інтимні – у широкому значенні 

цього слова – пригоди. Розташовані в алфавітному порядку за 

географічними назвами, ці різножанрові тексти – від есе й оповідань до 

віршів у прозі – разом становлять автобіографічний атлас світу 

письменника. Крім того, кожна «лексиконна» пригода є чітко вписаною 

не лише у просторові, а й у часові координати, що дає змогу читачеві 

здійснити слідом за автором 111 приватно-історичних стрибків від 

середини 60-х років минулого століття до наших днів.  

 

3.  83.3 

(4Укр)4 

Б 61 

Білоус П. В. Літературна медієвістика. Вибрані студії : у 3-х 

т. / П. В. Білоус. – Житомир : Рута. – 2012 

Т. 2.: Художній світ давньої української літератури : ізборник. 

– 2012. – 426 с. 



  Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Том складається із трьох десятків статей, у яких 

розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ 

давньоукраїнського письменства ХІ – XVIII ст. Тут зреалізовано один із 

шляхів пізнання нашої давньої літератури – дослідження естетичної 

сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх 

авторів, власне – художності тієї літератури, чому раніше прділялися 

незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім 

на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого 

відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, 

який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих 

світів. 

 

4.  84(4Укр

)6-5кр 

Б 82 

 

Борецький М. І.  

Неповторність Слова : переклади / М. І. Борецький ; ред.-

упоряд. В. Зварич. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: У книзі представлено переклади поезій з давньогрецької, 

російської, латинської, польської та німецької мов понад 30 авторів: від 

античності до XXI ст. відомого антикознавця, перекладача, 

літературознавця, які були надруковані в різних збірниках, часописах, а 

також переклади, які раніше ніде не друкувалися, передусім вірші 

давньоримських поетів - Еннія Квінта, Катула, Помпілія, Деціма Магнія 

Авсонія  та ін. Автор сповідує у своїх перекладах традиції 

трансляторської школи неокласиків, прагнучи відтворити точно не лише 

зміст, але й форму оригіналу. 

 

5. 80 

В 11 

 

В пространстве филологии / МОН Украины, Донецкий нац. 

ун-т ; редкол.: В. М. Калинкин (отв. ред.) [и др.]. – Донецк : 

Юго-Восток, 2002. – 398 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Статьи, собранные в настоящем издании, посвящены 70-

летию со дня рождения декана филологического факультета Донецкого 

национального университета, заслуженного деятеля науки и техники 

Украины, доктора филологических наук, профессора Евгения 

Степановича Отина. Написанные видными учеными России и Украины, 

коллегами и учениками Е. С. Отина, статьи сборника освещают 



актуальные проблемы филологических исследований. 

 

6.  84(4Ук

р)-5кр 

В 52 

 

Віргуш Н. В.  

Обереги любові : поезії, казки, пісні / Н. В. Віргуш. – Черкаси : 

Сіяч, 2002. – 144 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: "Обереги любові" десята книга відомої української поетеси, 

члена Спілки письменників України Наталі Віргуш. 

 

7.  83.3 

(4Укр)

6-6 

В 11 

 

Вірченко Т. І.  

Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х 

років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. 

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

Луган. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Кривий Ріг : Видавничий 

Дім, 2012. – 335 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Монографію присвячено вивченню типології художнього 

конфлікту, його еволюції в українській драматургії 1990 – 2010 років. 

Концепція хдожнього конфлікту побудована на застосуванні 

моделюючого підходу не тільки при розмежуванні життєвого і 

художнього конфліктів, а й при домінуванні останнього. Окремо увагу 

відведено обгрунтуванню літературного періоду кінця ХХ – початку ХХІ 

століття й утвердженню в науковому дискурсі понять "дев'яностики" і 

"двотисячники" на позначення репрезентантів двох підперіодів 1990 – 

1999 і 2000 – 2010 рр.  

 

8.  83.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Г 15 

 

Галаєва О.  

Магія образного слова: дослідження творчості письменників 

Черкащини / О. Галаєва. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 

160 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: Літературознавчі дослідження відображають сутність 



творчої палітри прозаїків та поетів, розмаїття художнього мислення 

митців пера, їхньої системи образів. Для аналізу творчості Тараса 

Шевченка обрано актуальні теми про ілюзорність особистого щастя, 

жіночу долю із позиції сучасності, підкреслено неординарність 

поетового мислення, який у відчаї побачив зародки оновленого 

майбутнього. Проаналізовано творчий доробок Василя Симоненка, 

відображено красу слова, тернистий шлях поета до читачів, розкрито 

внутрішній світ героїв, ліризм. Досліджено систему образів творів 

Валентини Коваленко, звернено увагу на фоніку віршів, прози, 

особливості світобудови. 

 

9.  84(4Укр

)6-5 

Г 38 

 

Герман Н. І.  

Капричіо для двох сердець : поезії, переклади / Н. І. Герман ; 

ред. Т. Щегельська. – К. : Щек, 2007. – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Дана книга – третя збірка поезій Наталі Герман. На її 

сторінках теми, які завжди жили і житимуть у людських серцях: 

кохання – з його радощами і болями, нелегка материнська доля, мрії про 

майбутнє... 

 

10.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Г 63 

 

Гольберг М.  

Франкознавчі етюди / М. Гольберг. – Дрогобич : Коло, 2007. – 

164 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До книги вибраних праць професора Марка Гольберга 

входять чотири статті ученого, які вже друкувалися, і одна, що 

друкується вперше. Глибоко вникнувши в зміст, у текстологію творів І. 

Франка, учений оригінально проінтерпретував складні питання 

Франкознавства. 

 

11.  84(4Укр

)6-4 

Г 65 

Гончар О. Т.  

Катарсис / О. Т. Гончар ; упоряд. В. Абліцов. – К. : 

Український Світ, 2000. – 136 с. : фото. – (Український 

портрет) 



  Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Ця книга розповідає про руйнівну силу війни, яка 

протиставляє народи, роз'єднує людей, нівечить їхні долі... 

 

12.  84(4Ук

р)6-4 

Д 46 

 

Дімаров А. А.  

На коні й під конем : повість / А. А. Дімаров ; худ. Є. В. 

Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2009. – 319 с. – (Українська 

література) 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: Анатолій Дімаров написав кілька захоплюючих книжок для 

дітей, серед них і автобіографічна повість "На коні й під конем" – весела 

історія про збитошного хлопця, з яким увесь час трапляються кумедні 

пригоди. 

 

13.  84(4Укр

)6-4кр 

Д 50 

 

Діхтяренко Г. Ю.  

Краяни. Бувальщини одного села : [оповідання] / Г. Ю. 

Діхтяренко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 382 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: В опублікованих бувальщинах оповідається про життя і 

долі людей села Вільшанка, що на Черкащині. У кожній билиці 

розкривається психологія краян, спосіб їхнього мислення. Вони – 

самобутні людини. 

 

14.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Д 43 

 

Дзюба І. М.  

Є поети для епох / І. М. Дзюба ; С. Головко (голов. ред.), Ю. 

Медюк. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У цій книжці зійшлися дві унікальні творчі особистості, чиї 

імена уже давно промовляють самі за себе. Натхненний есей Івана 

Дзюби про творчість Ліни Костенко суголосний бесіді з поетесою, в якій 

вона вперше так щиро й вичерпно розповідає про своє життя у Слові. 



 

15.  84(4Укр

)6-4 

Д 58 

 

Довженко О. П.  

Зачарована Десна : кіноповість ; Оповідання ; Щоденник 

(1941–1956) / О. П. Довженко. – К. : Дніпро, 2008. – 502 с. 

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

Анотація: До збірки творів великого українського кінорежисера і 

письменника увійшли його прозові твори: кіноповість "Зачарована 

Десна" –втобіографічна лірико-філософська оповідь про становлення 

людини на землі ХІХ –ХХ ст., оповідання-новели періоду Великої 

Вітчизняної війни та "Щоденник (1941–1956)" – документ епохи 

середини ХХ ст., філософське осмислення подій і часу. 

 

16.  84(4Укр

)6-5 

Д 72 

 

Драй-Хмара О.  

Промінь крізь хмари : збірка поезій / О. Драй-Хмара. – К. : 

Смолоскип, 2010. – 94 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Пропонована збірка поезій - це вірші, що дихають 

природою, просякнуті її амбівалентним подихом, навіяні дитячими 

враженнями і юнацькими розмислами про життя у різних його проявах, 

гармонійно поєднуючи щастя-долю із болем-гнівом. Видання також 

містить авторські спогади про відомого поета-неокласика, 

представника "розстріляного відродження" Михайла Драй-Хмару. 

 

17.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Є 70 

 

Єременко М. І.  

Над сивим Тясмином: оповідь без художнього домислу : [у 2 

кн.]. Кн. 1 / М. І. Єременко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. 

– 694 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Перша книга двотомника "Над сивим Тясмином", на який 

знадобилося шістнадцять літ напруженої праці, оприлюднюється 

мізерним тиражем не з добра, коли на видання пішли кошти, зібрані з 

труднощами за тривалий час із незавидних  інвалідських пенсій автора 

та його дружини. 



 

18.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Є 70 

 

Єременко М. І.  

Над сивим Тясмином: оповідь без художнього домислу : [у 2 

кн.]. Кн. 2 / М. І. Єременко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. 

– 675 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

 

19.  84(4Укр

)6-5 

З-37 

 

Затуливітер В.  

Чаша жертовна : [поезії] / В. Затуливітер ; ред. В. Герасим'юк. 

– К. : Бучак-Ирій : Задруга, 2009. – 424 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 4 – АХ (4) 

Анотація: До книжки відомого українського поета, лауреата премії 

імені Павла Тичини, увійшов збірник "Ненаписані пейзажі", укладений 

автором наприкінці 2002 року, та неопубліковані поезії різних років, в 

основному з останнього десятиріччя життя Поета. 

 

20.  83.0 

І-19 

 

Іванишин П. В.  

Критика і метакритика як осмислення літературності : 

монографія / П. В. Іванишин. – К. : Академія, 2012. – 286 с. – 

(Монограф) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У цій монографії автор обстоює закорінення наукового 

розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела 

національного буття, смислове продумування критеріїв художності. 

 

21.  84(4Укр

)6-4 

К 26 

 

Карпа І.  

Перламутрове порно (Супермаркет самотності) : роман / І. 

Карпа. – К. : Дуліби, 2005. – 215 с. – (Серія "text-драйв") 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Що там усередині? Записи, майже репортажні... Листи – 



свої й до себе, переважно електронні, розгорнуті й згорнуті... Есемеси... 

Жмуток усякого поп-мотлоху, писаного паралельно з романом для 

якихось інших потреб (фінансових?)... Журнальні дописи, анекдоти, 

каламбури, приколи (пардон, пришпили), лав сторіз, симпл сторіз, просто 

сторіз, смішні і не зовсім історії, недоісторії, випадково надбані у себе 

на гард-дискус, а також сновидіння. Фільми, кліпи, цитати, натирені в 

Інтернеті з понтом довідкові статті, віршики, казочки.  

 

22.  84(4Укр

)6-5кр 

К 28 

 

Касьян Т.  

Листу бумаги доверяю душу... : сб. поэзии / Т. Касьян. – 

Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2007. – 112 с. : ил. 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Аннотация: Первый поэтический сборник заслуженного художника 

Украины, в котором столь удачно соединены поэтические и 

художественные произведения талантливого человека, тонкого поэта и 

философа, является ярким событием в литературном мире среди 

любителей Красоты, Гармонии и Чистоты. 

 

23.  83.3 

(4Рос)5

-8...4 

К 46 

Киченко А. С.  

Пушкинистика Ю. М. Лотмана, 1970–1980-х годов: 

реконструктивные стратегии в семиотике : монография / А. С. 

Киченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, Черкасский нац. ун-т им. Б. Хмельницкого. – 

Черкассы : ЧНУ им. Б. Хмельницкого, 2012. – 156 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Монография посвящена описанию аспектов 

реконструкции в рамках структурно-семиотического метода. 

Объектом исследования является пушкинистика Ю. М. Лотмана, 

материал, на основе которого наиболее ярко проявились 

реконструктивные стратегии семиотических исследований тартуской 

школы. 

 

24.  83.3 

(4Укр)

Козлов Р.  

Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : 



5-8...4 

К 59 

 

монографія / Р. Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Луганський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Кривий Ріг : 

Видавничий Дім, 2012. – 351 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Габілітаційну монографію присвячено парадоксально 

невивченій частині творчої Франкової спадщини – його драмам, до яких 

віднесено п'єси, драматичні оповідання, вірші, поеми. Концепція 

хронотопіки – системи художнього функціонування елементів часового 

й просторового мислення – основою має гносеологію І. Канта, до якої 

дивовижно близькими виявилися світоглядні та драмознавчі погляди 

самого І. Франка.  

 

25.  84.2(4

Укр) 

К 60 

 

Колишися, колисонько! : Українські народні колискові пісні 

з нотами / упоряд. В. Пономаренко ; худ. В. Мельниченко ; авт. 

післм. О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2011. – 64 с. :  ілюстр. кол., 

ноти 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірник українських народних колискових пісень з нотними 

записами. 

 

26.  81.2Ан

-923кр 

К 68 

 

Королюк Г. О.  

Англійська мова для студентів української філології = English 

for students of ukrainian philology : навч. посіб. / Г. О. Королюк, 

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

2012. – 119 с. 

 Кількість примірників: 77 – ЧЗ №2 (3), А2 (74) 

Анотація: Посібник розроблений для вивчення англійської мови 

студентами І курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій. 

Мета посібника – сформувати у студентів-філологів навички розуміння 

автентичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у 

скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на 

теми пов'язані зі спеціальністю. 

 



27.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

К 78 

 

Кравченко Л.  

Василь Стус – інтерпретатор поезії Р. М. Рільке : монографія / 

Л. Кравченко ; відп. ред. Д. С. Наливайко ; Дрогобицький 

держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 340 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

 Анотація: Монографію присвячено розгляду своєрідності художньо-

естетичної манери В. Стуса, вивченню першоджерел звернення поета 

до творчості Р. М. Рільке, опануванню творчої манери австрійського 

майстра слова, неповторності його індивідуального стилю та поетики, 

а також з'ясуванню проблеми концептуальності поетичних форм 

текстів Рільке. Дослідниця звертається до проблеми художньої 

вартості Стусових перекладів з Рільке, з'ясовує ступінь світоглядно-

філософської адекватності перекладів оригіналу, а також їхніх 

художньо-естетичних цінностей і вартості. 

 

28.  84(4Укр

)6-4 

Л 17 

 

Лазорський М.  

Гетьман Кирило Розумовський : роман-хроніка XVIII віку / М. 

Лазорський ; післям. О. Мишанича. – К. : Обереги, 2003. – 656 

с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: У центрі роману – постать останнього українського 

гетьмана Кирила Розумовського. Письменник показав трагедію цього 

непересічного українця XVIII ст., який став іграшкою в руках російських 

імператриць Єлизавети Петрівни і Катерини ІІ. Всі його добрі наміри 

розбиваються об глухий мур імперської захланності і жорстокості. 

Письменник веде читача у прості селянські і козацькі хати, у 

монастирські келії і гетьманські палаци, – йде тими шляхами і місцями, 

куди ходили по своїй і чужій волі українця XVIII ст., шукаючи себе і місця 

України у світовій історії. 

 

29.  81.2Ук

р-922 

М 17 

 

Максименко В. Ф.  

Орфографічний тренажер старшокласника та абітурієнта. 

Українська мова : [навч. посіб.] / В. Ф. Максименко ; відп. за 

вип. Т. М. Вакуленко ; ред. О. М. Кучер. – Х. : Торсінг, 2005. – 

272 с. : табл. – (5 хвилин, годин, діб до іспиту, атестації, уроку) 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Посібник можна використовувати як довідник з орфографії 

й пунктуацуії української мови, як матеріал для цілеспрямованої роботи 

з окремими орфо- і пунктограмами. Система вправ дозволяє формувати 

навички користування як окремими орфо- чи пунктограмами, так і 

правописом  у цілому. 

 

30.  81.40-

5я6 

М 20 

 

Малый диалектологический атлас балканских языков: 

Серия лексическая. Т. 1 : Лексика духовной культуры / под 

ред. А. Н. Соболева. – Munchen : Biblion Verlag, 2005. – 432 с. : 

карты 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Лексическую серию Малого диалектологического атласа 

балканских языков (МДАБЯ) открывает том, посвященный лексике 

духовной культуры народов полуострова – хорватов, черногорцев, 

сербов, македонцев, болгар, румын, греков и албанцев. 

 

31.  84(4Укр

)6-5 

М 28 

 

Марсюк В. А.  

Вечірнє вогнище : роман у віршах, лірика, сатира, Казка / В. А. 

Марсюк. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 280 с. – (Terra 

poetica) 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: До нової книжки поезій увійшов роман у віршах 

"Московський час", який був написаний в основному під час навчання 

автора на Вищих літературних курсах у Москві, але не був опублікований 

через цензуру. Представлені нові ліричні вірші різних років, серед них і ті, 

що автор тривалий час переховував у схроні. Читач також знайде тут 

гострі сатиричні твори, переклади віршів різномовних поетів та казку 

"Війна на городі", повчальну як для дітей, так і для дорослих. 

 

32.  84(4Укр

)6-5 

М 79 

Мордатенко К.  

Подовження тиші : поезії / К. Мордатенко. – [Б. м. : б. в.], 2009. 

– 32 с. 



  Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Поетична збірка – це загиблення поезією в поезію, пошуки 

первісної матерії, відкриття формули тиші, підковування рим вимовою, 

підслуховування дихання коренів слів під опалим листям восени, 

підбирання зморшок до посмішок, дивування тим, що ти живеш, 

синхронізація власного часу з часом всесвіту. 

 

33.  95.43 

Н 34 

 

Наукові читання Інституту журналістики : присвяч. 70-

літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. Вип. 

14 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. В. В. Різуна ; 

уклад. І. М. Забіяка. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2008. – 74 с. – Бібліогр. : с. 61 

 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 

Анотація: До збірника входять матеріали, що охоплюють основні 

етапи життєвого і творчого шляху кандидата філологічних наук, 

доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

головного редактора журналу "Вітчизна", українського письменника, 

журналіста-публіциста, науковця – Глушка О. К. 

 

34.  81 

Н 34 

 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. 

пр.]. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 1 / М-во 

освіти і науки України ; відп. ред. А. В. Корольова. – К. : Вид-

во НПУ ім. Драгоманова, 2007. – 348 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У статтях розглядаються актуальні проблеми зіставного 

мовознавства, зокрема культурно-філософські засади цих проблем, 

специфіка мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та їх 

етнокультурні фактори, а також аспекти перекладу і міжкультурної 

комунікації. 

 

35.  84(4Укр

)6-5кр 

Н 41 

Негода М. Т.  

Спекотне літо : поезії / М. Т. Негода. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 

2003. – 80 с. 



  Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: Традиційно класичний Микола Негода у різдв'яні морози 

чарує своїм спекотним літом. Автор повертає нас із зимового сну і 

душевної наснаги. Майстер слова й образів звертає увагу на 

першоосновні цінності: любов, вірність, патріотизм. 

 

36.  83.3 

(4Укр)

6-022.4 

Н 73 

 

Новик О. П.  

Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі 

українського романтизму : монографія / О. П. Новик ; наук. 

ред. Л. В. Ушкалов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. М. Сковороди. – Х. : 

Майдан, 2011. – 367 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню барокових традицій в 

літературі українського романтизму. Розглядаються шляхи передачі й 

форми побутування традицій барокового письменства у творах 

письменників ХІХ століття. До аналізу залучаються твори відомих 

українських романтиків (Є. Гребінки, И. Костомарова, А. Метлинського, 

Т. Шевченка, П. Куліша, О. Стороженка, Я. Щоголева та ін.) і корпус 

текстів барокових авторів ( П. Могили, Л. Барановича, А. 

Радивиловського, І. Галятовського, І. Величковського та ін.). 

 

37.  84(4Укр

)6я4кр 

О-53 

 

Олексенко В. А.  

Крик : поезії, проза, графіка, поезографіка / В. А. Олексенко ; 

ред., авт. передм. С. П. Левченко. – Черкаси : БРАМА, 2001. – 

39 с. 

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

Анотація: Це друга збірка поетичних творів черкаського художника. 

Пережите, наболіле, усвідомлене вирвалось з-під пензля майстра 

сильним творчим криком, втілилось у поетичні строфи. Митець 

звертається до сили слова, втілює її у графіці та поезографіці. 

 

38.  84(4Укр Олексенко Л.  



)6я4 

О-53 

 

Любовь: вчера, сегодня и всегда : проза, юмор, сатира / Л. 

Олексенко ; ред. А. Демченко ; авт. предисл. М. Колоденко. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 143 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Аннотация: В рассказах поднимаются темы первой детской любви, 

преданной дружбы, трагической судьбы молодого учителя-фронтовика. 

 

39.  81.031.4 

О-82 

 

Отин Е. С.  

Труды по языкознанию / Е. С. Отин ; МОН Украины, 

Донецкий нац. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – 481 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: В книгу вошли статьи и разделы монографий, в которых 

исследуются история и этимология слов, проблемы русской и украинской 

ономастики. 

 

40.  83.3 

(4Укр) 

П 50 

 

Поліщук В. Т.  

Від Григорія Сковороди до Раїси Троянкер. Повернення і 

відкриття: статті. Кн. 2 / В. Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2012. – 357 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: Ця книга є своєрідним продовженням попередньої, виданої у 

2008 році. Майже три десятки розвідок присвячені проблемам і 

персоналіям, не надто обтяжним увагою дослідників. Кільком постатям 

приділена особлива увага – Михайлові Старицькому, Трохимові 

Зіньківському, Василеві Доманицькому, Павлові Филиповичу, Михалові 

Драй-Хмарі... 

 

41.  84(4Укр

)6-4 

П 49 

 

Поліщук К.  

Вибрані творі / К. Поліщук ; упоряд. В. Шевчук ; передм. С. 

Яковенка ; худ. У. Мельникова. – К. : Смолоскип, 2008. – 701 

с. – (Розстріляне відродження) 



 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До видання ввійшли ранні оповідання в неороматичному 

дусі, нариси з часу Першої світової війни, легенди та готична проза, а 

також твори про мистецьке життя. 

 

42.  83.3(4

Укр)6 

П 52 

 

Полтавчук В. Г.  

Неминущість минулого : статті, штрихи до портретів, спогади / 

В. Г. Полтавчук. – О. : Астропринт, 2009. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Книгу склали статті, присвячені історичній та історико-

біографічній прозі, творчій спадщині дослідників літератури, а також 

спогади про відомих науковців і письменників. 

 

43.  84(4Укр

)6-4 

П 52 

 

Полтавчук В.  

Ім'я любові : оповідання / В. Полтавчук. – О. : Астропринт, 

2009. – 181 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Лейтмотивом більшості оповідань, що склали нову книжку 

українського прозаїка, є мотив любові – почуття одвічного, 

неперебутнього, яке окрилює людину, вивищує її над буденністю, 

утверджує в ній віру у непроминальність краси єднання закоханих 

сердець. 

 

44.  84(4Укр

)6-5 

Р 70 

 

Ромен Л.  

Вірую: проСТО тріолети : поезії / Л. Ромен. – Суми : Мрія-1, 

2006. – 111 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Чергова книга відомої сумської поетеси включає в себе сто 

тріолетів. Любов до рідного краю, національна спрямованість духу і 

світогляду авторки охоплює всі чотири розділи книги. 

 



45.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Р 99 

 

Ряшко М. І.  

Життя і слово Юрія Шипа : літ. gортрет / М. І. Ряшко. – 

Ужгород : Патент, 2011. – 256 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У літературно-критичному трактаті всебічно досліджено 

біографічні й творчі віхи відомого закарпатського митця через призму 

фактів та проблем сучасності. Квінтесенцію особливостей Шипового 

слова проілюстрстровано вдалими порівняннями та посиланнями на його 

безпосередні тексти, на твори й оцінки інших письменників та 

літературознавців. Особливо цікаві публіцистичні рефлексії та 

медитації в історичній, соціально-філософській та морально-етичній 

площинах, трактування новаторства та духовних традицій народного 

слова у творах Юрія Шипа. 

 

46.  84(4Укр

)6-4кр 

С 19 

 

Сапина Ия  

Потрясения : рассказы / Ия Сапина. – Черкассы : Чабаненко Ю. 

А., 2005. – 112 с. : ил. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Аннотация: Маленькие рассказы и повести о потрясениях в душе, 

пережитых в детстве и отрочестве автором, возможно, помогут 

читателю вспомнить о своих значительных событиях в жизни, круто 

изменившим отношение к себе самому или к явлению, прежде 

считавшемся нормальным. Книга приглашает к размышлению и 

сопоставлению собственного мнения с другими взглядами на одни и те 

же поступки, и вовсе не предполагает обязательного согласия с 

авторским мнением с первого раза. Постараться понять: в чем кроется 

причина разногласия, или обсудить с товарищами, или повторно, по 

возможности внимательнее, прочесть предложенные суждения – это 

большой читательский труд, не каждому под силу. 

 

47.  84(4Укр

)6-5 

С 78 

 

Сташук В.  

У Надсонову ніч : поезії / В. Сташук ; ред. М. Пасічник. – 

Житомир : Пасічник М. П., 2011. – 86 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 



Анотація: "У Надсонову ніч ходить Бог по землі" - з таким 

сокровенним словом звертається до своїх читачів лауреат 

Всеукраїнської премії імені І. Огієнка та обласної премії імені М. 

Клименка Василь Сташук у новій поетичній збірці. 

 

48.  84(4Укр

)6-4 

С 86 

 

Строкань В.  

Чорний іній : роман / В. Строкань. – Л. : Кальварія, 2003. – 220 

с. : ілюстр. – (Лауреати конкурсу "Коронація слова") 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Невеликий епізод Другої світової війни. Зникають 

Союзницькі літаки, у водах Північного Льодовитого океану збиваються з 

курсу і гинуть кораблі та цілі конвої. Ці події оповиті легендами з 

присмаком містики. Однак причиною цих трагедій виявилась 

надсекретна німецька станція електронного спостереження, схована у 

глибині одного з критичних островів. "Чорній іній" – це захоплююча 

історія про те, як в екстремальних умовах північної негоди невеличка 

група десантників розшуковує цю станцію і намагається оволодіти нею. 

 

49.  83.3 

(4Укр)6

-8...4кр 

С 91 

Суховершко Г.  

Золоте перо Василя Симоненка: творча спадщина Василя 

Симоненка – вагомий внесок у розвиток української 

національної журналістики / Г. Суховершко. – Черкаси : 

Вертикаль, 2010. – 65 с. 

 Кількість примірників: 6 – ЧЗ №2 (3), А2 (3) 

Анотація: Ця давно очікувана книга по суті – перша спроба 

узагальнення, вивчення і осмислення публіцистики Василя Симоненка. 

 

50.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ф 42 

 

Феномен Лесі Українки: літературознавчий, 

лінгвістичний, історіософський, філософський та 

педагогічний аспекти : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, 

Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; уклад. І. З. 

Тарасинська ; редкол.: Ю. А. Ведєрніков [та ін.]. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 284 с. 



 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: У збірнику представлено літературознавчі, мовознавчі, 

історіософські, культурологічні, мистецтвознавчі і педагогічні 

дослідження, присвячені вивченню писемного доробку Лесі Українки. 

 

51.  84(4Укр

)6-5 

Ш 37 

 

Шевченко М. В. Вибрані твори : у 3 т. / М. В. Шевченко. – К. 

: Просвіта. – 2007 

Т. 1: Я і Час: інтимна лірика / передм. Б. Олійника ; післям. Ф. 

Польового. – 2007. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До першого тому творів поета увійшла інтимна лірика. 

 

52.  84(4Ук

р)6-5 

Ш 37 

 

Шевченко М. В. Вибрані твори : у 3 т. / М. В. Шевченко. – К. 

: Просвіта. – 2007 

Т. 2: Час і Я : громадянська лірика / післям. М. Кудрявцева. – 

2007. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До другого тому вибраних творів поета увійшла 

громадянська лірика. 

 

53.  84(4Укр

)6-5 

Ш 37 

 

Шевченко М. В. Вибрані твори : у 3 т. / М. В. Шевченко. – К. 

: Просвіта. – 2007 

Т. 3: Час поза мною : громадянська лірика / передм. С. 

Гальченка ; післям. М. Шевченка. – 2007. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До третього тому вибраних творів поета увійшла 

філософська лірика. 

 

54.  84(4Укр Шевченко М. В.  



)6-5 

Ш 37 

 

Все відходить назавжди : поезії / М. В. Шевченко ; [авт. 

передм. І. Бокий ; авт. післям. Ф. Польовий]. – К. : Просвіта, 

2002. – 192 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До збірки відомого українського поета увійшли нові поезії 

автора. Вони адекватні своєму часові, повністю і з різьбленою точністю 

відображають становище і помисли українського народу на межі двох 

тисячоліть. 

 

55.  84(4Укр

)6-5 

Щ 32 

 

Щегельський П.  

Понад річкою неглибокою : поезії різних років / П. 

Щегельський. – К. : Щек, 2006. – 179 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До нової книжки Павла Щегельського увійшли поезії різних 

років. 

 

 

 
 

  

 

  

1.  85.319.4 

З-80 

 

Золоті ключі : українські народні пісні / авт.-упоряд. Р. 

Стецюк. – К. : Музична Україна, 2011. – 451 с. : ноти 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: До збірки увійшли найбільш яскраві пісенні зразки 

унікального фольклорного радіоконкурсу "Золоті ключі", розшифровані 

на упорядковані на численні прохання прихильників народної пісні – 

професійних музикантів, аматорів, педагогів. 

 



2.  71.063.

14кр 

З-89 

 

Зражевська Н. І.  

Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, 

ідентичність, ідеології, медіа контроль : монографія / Н. І. 

Зражевська ; наук. ред. В. Ф. Іванов. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2012. – 407 с. 

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

Анотація: У медіатизованому суспільстві медіакультура виступає 

метакультурою, розширюючи можливості інформаційного впливу аж до 

формування свідомості людини та її ідентичності. Уперше 

медіакультура розглянута як феномен соціальних комунікацій, як чинник 

медіатизації соціального життя. В монографії представлено аналіз 

методів дослідження медіакультури, виокремлені панівні засади, на яких 

базується медіакультура: комунікація, постмодерн, індентичність, 

ідеології, медіаконтроль. 

 

3.  85.140.5

р30 

я73-1кр 

К 28 

Касьян Т. К.  

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

– Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 88 с. :  

ілюстр. кол. 

 Кількість примірників: 32 – ЧЗ №3 (3), ЧЗ №6 (2), ЦА (27) 

Анотація: Навчально-методичний посібник є допоміжним матеріалом 

до вивчення композиції. Він розкриває основні теоретичні і практичні 

аспекти вивчення структури твору, узгодженість його частин, що 

відповідає його змісту; пошуки шляхів і засобів створення художнього 

образу, якнайкращого втілення задуму художника. 

 

4.  85.101 

(4Укр) 

Н 62 

 

Никитенко Н. Н.  

Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика 

или профанация концепции? / Н. Н. Никитенко, В. В. 

Корниенко, Т. Н. Рясная ; отв. за вып. Д. С. Гордиенко ; НАН 

Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. 

С. Грушевского, Нац. заповедник "София Киевская". – К. : [б. 

и.], 2012. – 48 с. : ил. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Издание отражает острую научную дискуссию, 

разгоревшуюся во время подготовки и празднования в 2011 г. на 

международном и государственном уровне тысячелетнего юбилея 

основания Софии Киевской. Книжка содержит ответ на 

опубликованную в журнале "Российская археология" статью А. П. 

Толочко и Е. И. Архиповой, которые категорически отрицают саму 

правомочность существования в науке новой концепции датировки 

собора. Показана несостоятельность их критики, базирующейся на 

поверхностном знакомстве с аргументами концепции, ее сознательной 

профанации и откровенном искажении. 

 

 

  

 

 

  

1.  87.25я

73-1кр 

І 98 

 

Іщенко М. П.  

Філософія науки: питання теорії і методології : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / М. П. Іщенко, І. І. Руденко ; за ред. д-ра 

філос. наук, проф. М. П. Іщенка ; М-во освіти і науки України, 

Нац. банк України, Ун-т банківської справи. – К. : УБС НБУ, 

2010. – 444 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику на новій концептуальній основі 

філософії науки висвітлено епохальні досягнення наук – природничих, 

суспільних і технічних, – що кардинально змінювали хід історії і 

забезпечували поступ людства до сучасних інноваційних технологій. 

Розкрито особливості філософії науки, проблеми етики, естетики і 

соціально-політичної відповідальності у науковій творчості. Показано 

логіку і прагматику розвитку наукових знань та їх відображення в 

способі життя техногенної цивілізації. 



 

2.  87.61 

А 92 

 

Аутопоезис соціальних систем : монографія / МОН України, 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха. 

– К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 748 с. 

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

Анотація: У монографії подано оригінальну концепцію 

самовідтворення соціальних систем, з яких складається соціальний світ, 

що нині швидко еволюціонує у невідомому для нас напрямі. На основі його 

атрибутивних властивостей, що є породженням взаємодії особливостей 

між собою, обгрунтовано реновацію енергоінфоційної форми життя як 

невід'ємної складової Універсаму. Ноосфера розглядається як умови, а 

саморозгортання соціального світу за участю особистості як 

внутрішнє джерело самовідтворення соціальних конструкцій різного 

виду і типу. Доведено, що організм є об'єктивною формою організації 

життєдіяльності не тільки живої, а й разумної живої речовини, тобто 

світової спільноти. На цій підставі перевірена можливість коректність 

і необхідність використання трьох дарвінівських принципів : мінливості, 

спадкоємності і відбору для вивчення атрибутивних властивостей 

соціальних систем різних видів і рівнів буття. Механізм самовідтворення 

соціальних систем проаналізовано на прикладі найпростішого 

соціального утворення - соціального організму навчального закладу 

освіти.  

 

3.  87 

В 53 

 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка : [зб. наук. ст.] : Серія Філософія. Політологія. Вип. 

91-93 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. Є. 

Конверський. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 220 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

 

4.  95.43 

В 53 

 

Вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" : зб. наук. пр. : 

Філософія. Психологія. Педагогіка. № 3 (27), Ч. 1. / М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; 

редкол.: Б. В. Новіков (голова) [та ін.]. – К. : Політехніка, 2009. 

– 168 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 



 

5.  95.43 

В 53 

 

Вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" : зб. наук. пр. : 

Філософія. Психологія. Педагогіка. № 3 (27), Ч.2 / М-во освіти 

і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; редкол.: Б. В. 

Новіков (голова) [та ін.]. – К. : Політехніка, 2009. – 282 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

 

6.  87.21 

К 12 

 

Кабаченко В. Я.  

Мифы, символы, системы. Законы взаимодействия / В. Я. 

Кабаченко. – М. : Амрита-Русь, 2010. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Цель данного исследования – предложить универсальную 

знаковою систему для создания единого языка-кода. С его помощью 

станут возможны систематизация и развитие знаний о Вселенной, 

синтез гуманитарных наук в Единую Науку о Человеке включение в 

историческую парадигму таких форм отражения действительности 

как мифология, религия, эзотерика и пр. Оперируя этой универсальной 

системы взаимодействия всех категорий, доступных разуму, можно 

вывести формулу Абсолюта... 

 

7.  86.372 

(4Укр-

4Чек) 

Л 13 

 

Лавріненко Н. П.  

Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський 

монастир / Н. П. Лавріненко, Н. Кукса, М. Сиволап. – Черкаси 

: Чабаненко Ю. А., 2012. – 88 с. 

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

Анотація: На сторінках цього видання оприлюднено результати 

досліджень на основі архівних документів та польових розвідок історії 

Медведівського Свято-Миколаївського монастиря від часів заснування 

до сьогодення, простежено розвиток монастирського архітектурного 

ансамблю, реконструюється структура господарства і освітня 

діяльність монастиря. Простежується ставлення як більшовицької, так 

і сучасної української влади до монастиря. Вперше публікуються низка 

архівних матеріалів, свідчень очевидців та археологічних знахідок. 



 

8.  86.372 

(4Укр-

4Чек) 

Н 74 

 

Новомученики Черкаські: життя, подвиги, страждання / 

під голов. ред. Високопреосвященнішого Софронія, 

Митрополита Черкаського і Канівського ; уклад. і ред. Е. 

Ладиженська. – Черкаси : Черкаська єпархія Української 

Православної Церкви, 2010. – 456 с.: ілюстр. 

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

Анотація: Книга містить унікальні архівні документи, спогади, які 

відображають багатостраждальне життя православних священиків, 

священномонахів, ченців і благочестивих мирян, які служили Богові на 

теренах Черкащини й приняли смерть за віру Христову в найбільш 

жорстокі  часи більшовицького богоборництва. Рішенням Священного 

Синоду УПЦ усі ці страждальці визнані святими новомучениками ХХ 

століття. Книга увібрала життєписи всіх новомучеників Черкаських, 

канонізованих Українською Православною Церквою. 

 

9.  87.6 

С 69 

 

Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / 

МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 486 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Видання присвячено творчому доробку відомого в Україні 

вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка 

Української академії політичних наук, доктора філософських наук, 

кандидата соціологічних наук, першого проектора Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора 

Володимира Павловича Беха. Ця наукова праця містить нарис життя і 

науково-педагогічної діяльності вченого, висвітлено коло наукових 

інтересів фахівця, подано хронологічний покажчик друкованих праць, 

представлені роботи докторів та кандидатів наук, що входять до 

складу оригінальної наукової школи з проблем ноосоціогенезу, 

самоорганізації і саморегуляції соціальних систем. 

 

 

  



  

1.  91.9:63 

І-90 

 

Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліогр. покажч. / уклад. 

Л. Ільченко. – Ужгород : Падяк В., 2011. – 200 с.: фото. – 

(Вчені Ужгородського національного університету) 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик фіксує здобутки наукової, 

викладацької, методичної, громадської діяльності професора, доктора 

історичних наук Д. Данилюка. Видається з нагоди 70-річчя від дня 

народження вченого, удостоєного почесного звання "Заслужений 

професор УжНУ" та інших державних нагород. Бібліографічні описи 

охоплюють праці історика за період з 1964 до 2011 року та публікації 

про його життєвий та творчий шлях. 

 

2.  91.9:76 

П 65 

 

Почекутова О. І.  

Преса Закарпаття ХІХ – І половини ХХ століття : бібліогр. 

покажч. / О. І. Почекутова ; наук. ред. В. І. Ілько ; відп. за вип. 

Н. І. Гунько ; МОН України, Ужгородський нац. ун-т, Наук. б-

ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: У бібліографічному покажчику зібрано і подано 

бібліографічні відомості про періодичні видання краю 2-ої пол. ХХ 

століття. 

 

3.  91.9:63

.1кр 

П 77 

 

Присяжнюк Юрій Петрович: доктор історичних наук, 

професор : бібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. 

Хмельницького, Наук. б-ка ; наук. ред. В. В. Масненко ; уклад.: 

Л. І. Синявська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. В. Ф. Колесник. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 40 с. : портр. – 

(Бібліографія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького; Вип. 18 ) 

 Кількість примірників: 5 – ІБВ (1), ЦА (4) 

Анотація: У покажчику із серії "Бібліограія вчених Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено 

перелік наукових праць відомого українського науковця, вченого-



історика, доктора історичних наук, професора кафедри історії та 

етнології України Навчально-наукового інституту історії і філософії 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Ю. П. Присяжнюка. 

 

4.  91.9:74 

У 45 

 

Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури. 

Вип. 12: 2001 рік / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова, Наук. б-ка ; ред. рада : В. П. Андрущенко 

(голова) [та ін.] ; уклад.: Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко. – К. : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 337 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Щорічник "Українська педагогічна бібліографія" видається 

з 1992 року. Випуск 12-й подає відомості про нормативні документи, 

книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових 

конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2001 році. 

 

5.  91.9:74 

У 45 

 

Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури. 

Вип. 14: 2003 рік / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова, Наук. б-ка ; ред. рада: В. П. Андрущенко 

(голова) [та ін.] ; уклад.: Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко. – К. : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 533 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Випуск 14-й подає відомості про нормативні документи, 

книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових 

конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2003 році. 
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Перелік умовних позначень 

А2  –  абонемент філологічної літератури 

А3  –  абонемент фізико-математичної літератури 

АХ –  абонемент художньої літератури 

ІБВ – інформаційно-бібліографічний відділ 

ЦА –  центральний абонемент 

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

ЧЗ№2 – читальний зал філологічних наук 

ЧЗ№3 – читальний зал суспільних наук 

ЧЗ№4 – читальний зал економічних наук 

ЧЗ№6 – читальний зал психолого-педагогічних наук 

 

 

 

 


