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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 вересень – жовтень 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 правила складання. 

Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документу в 

структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 

подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще 

зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 

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

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

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

науки», «Наукознавство та інформатика», «Психолого-педагогічні науки», 

«Філологічні науки», «Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні 

покажчики та довідкові видання». З інших наукових галузей видання до 

відділів бібліотеки наразі не надходили. У структурних частинах збірника 

документи подано в алфавітному порядку. Всю інформацію скомпоновано 

згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 

до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 

неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 

бюлетеня. 

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які 

останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити 

кафедрам та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). 

У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 

враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 

університету. 

 

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

 кандидат історичних наук, доцент 

 

 



  

 

1.  20.1 

В 42 

 

Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики 

сьогодення у Східній Європі = Responsibility for Creation and 

Energy Challenges of Modernity in Eastern Europe : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. ; Ужгород, 6-11 трав. 2011 р. / 

Коміс. з екології і мігрантів конф. римсько-катол. єпископів 

України, Ун-т Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен, ФРН, 

Ужгородський нац.  ун-т [та ін.] ; кер. проекту М. Фогт ; відп. 

ред. О. Бокотей. – Ужгород : [б. в.], 2011. – 125 с. : схеми, фото 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Збірник містить матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, яка відбулась за активної участі провідних 

представників духовної та світської частини суспільства на екуменічній 

основі. Зібрані матеріали стосуються найважливіших проблем 

сьогодення як України, Східної Європи, так і всього світу загалом, 

пов'язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, змінами клімату.  

 

2.  45я73-1 

К 59 

 

Козій В. І.  

Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти) : 

навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 

6.110101 "Вет. медицина" у вищ. навч. закл. ІІ-IV рівнів 

акредитації / В. І. Козій ; М-во аграрної політики та 

продовольства України. – Біла Церква : [б. в.], 2012. – 319 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлені релігійні, філософські, 

наукові та соціальні основи руху за гуманне ставлення до тварин, 

зроблено ретроспективний екскурс в історію вчення про добробут 

тварин та проаналізовано сучасні тенденції в розвитку державної та 

міжнародної регулятивної політики. 

 



3.  26.823 

(4Укр) 

К 77 

 

Кравчук Я.  

Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат / Я. Кравчук, 

Я. Хомин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2011. – 188 с. : вкл. арк., карти, табл. – (Рельєф 

України) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Наведено комплексну геоморфологічну  характеристику 

регіону. Значну увагу приділено морфоструктурному аналізу, характеру 

поширення і динаміці сучасних екзогенних геморфологічних процесів. При 

аналізі морфоскульптури розглянуто деякі проблеми формування 

поверхонь вирівнювання і перебудови річкових долин. Запропоновано 

схему геморфологічної регіоналізації. 

 

4.  26.325 

Н 35 

 

Національні та міжнародні системи класифікації запасів і 

ресурсів корисних копалин: стан та перспективи 

гармонізації : монографія / Г. І. Рудько, О. В. Нецький, М. В. 

Назаренко, С. А. Хоменко. – К. ; Чернівці : Букрек, 2012. – 231 

с. – Бібліогр. : с. 223-226 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У монографії в ретроспективному та сучасному аспектах 

розглянуто класифікації запасів і ресурсів корисних копалин. Детально 

схарактеризовано класифікації, які використовуються окремими 

державами (Україна, Російська Федерація) та міжнародні класифікації, 

що використовуються комерційними організаціями з метою формування 

загальноприйнятих стандартів банківської звітності.  

 

5.  26.89 

я73-1 

Н 63 

 

Николаенко Д. В.  

Рекреационная география : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

завед. / Д. В. Николаенко. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 279 с. –

(Учебное пособие для вузов) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: В учебном пособии обобщен и переосмыслен 

практический и теоретический опыт рекреационной географии России, 



проанализированы современные концепции специалистов СНГ и дальнего 

зарубежья. На основании богатого педагогического, научного и 

практического опыта автором разработан новый вариант учебного 

курса рекреационной географии.  

 

6.  40.3 

(4Укр) 

П 12 

 

Павлюк Н. М.  

Сірі лісові грунти Опілля : монографія / Н. М. Павлюк, В. Г. 

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

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2011. – 322 с. : схеми, табл. – (Грунти України) 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Подано результати географо-екологічних досліджень ясно-

сірих та сірих лісових грунтів Опілля. Вивчено просторові зміни 

морфологічних, фізичних, фізико-хімічних, хімічних властивостей 

грунтів, трансформацію властивостей грунтів під дією 

сільськогосподарського використання та деградаційних процесів. 

Встановлено, що фаціальні особливості чинників грунтотворення у 

межах природних районів Опілля зумовили просторові зміни низки 

властивостей досліджуваних грунтів. 

 

7.  52.7я7

3-5кр 

С 59 

 

Соколенко В. Л.  

Прикладна імунологія : навч.-метод. посіб. / В. Л. Соколенко, 

С. В. Соколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. 

біології та біохімії. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2012. – 59 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Навчально-методичний посібник для студентів денної та 

заочної форми навчання напряму підготовки 6. 040102 – "біологія" 

охоплює основні теми, передбачені навчальною програмою курсу 

"Прикладна імунологія". Містить теоретичні дані до кожної теми, опис 

матеріалів і методів досліджень, детально проаналізовані етапи 

практичного виконання лабораторного експерименту. 

 



8.  51.23кр 

Х 22 

 

Харчування за змінених умов довкілля. Ч. 2 / В. О. Ілюха, Л. 

І. Даниленко, Л. М. Ілюха, Н. В. Підгора; Голов. упр. освіти і 

науки Черкас. облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної 

освіти пед. працівників. - Черкаси, 2006. - 81 с 

 Екземпляри: всього:1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник розглядає теоретичні основи та сучасні погляди 

на харчування та обмін речовин і енергії в організмі людини у нормі та за 

умов їхнього порушення. 

 

 

  

 

 1.  34.204.

32кр 

Д 56 

 

Diffusion, Stress, Segregation and Reactions: book of Abstracts 

International workshop Svitanok, Cherkasy region, June 1-7, 

2012 = Дифузії, стрес, сегрегації та реакції: тези доповідей 

Міжнар. семінару «Світанок», Черкаси, 1-7 червня 2012 / 

Cherkasy National University, National Technical University of 

Ukraine ''KPI'', National Academy of Science of Ukraine [and 

ather]; co-organizers : A. I. Kuzminskyy, M. Z. Zgurovsky. – 

Cherkasy : Edition Cherkasy National University, 2012. – 240 с. 

 Кількість примірників: 2 – А 3 (2) 

 

2.  22.3 

я72-4кр 

Є 91 

 

Єфіменко В. І.  

Збірник завдань у тестовій формі та задач з фізики / В. І. 

Єфіменко, О. М. Соловйов. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2006. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Збірник містить завдання, які будуть використані під час 

проведення тестових випробувань з фізики для вступників до 

Черкаського національного університету у 2006. 



 

3.  22.379.2 

Б 77 

 

Бойко И. И.  

Перенос носителей заряда в полупроводниках / И. И. Бойко; 

НАН Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. 

Лашкарева. – К. : [б. в.], 2009. – 188 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: В предлагаемой работе проведено исследование кинетики 

трёхмерного газа зонных носителей заряда на основе квантового 

кинетического уравнения, последовательно учитывающего 

взаимодействие неравновесных носителей зарядов со случайным 

рассеивающим потенциалом. 

 

4.  23.38 

В 53 

 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна : зб. наук. пр. № 784: Серія фізична «Ядра, частинки, 

поля». Вип. 4 (36) / М-во освіти і науки України; голов. ред. І. 

І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Збірник наукових робіт, який містить результати 

досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики 

плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної 

фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, 

аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК.  

 

5.  23.38 

В 53 

 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна : зб. наук. пр. № 794 : Серія фізична «Ядра, частинки, 

поля». Вип. 1 (37) / М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. 

І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 134 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Збірник наукових робіт містить результати досліджень з 

фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та 

плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. 

Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів 

і студентів.  



 

6.  23.38 

В 53 

 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна : зб. наук. пр. № 808 : Серія фізична «Ядра, 

частинки, поля». Вип. 2 /38/ / М-во освіти і науки України ; 

голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2008. – 91 с/ 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Збірник наукових робіт, який містить результати 

досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики 

плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної 

фізики, призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і 

студентів.  

 

7.  24кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 14 

(227) : Серія Хімічні 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.: Б. П. Мінаєв 

(відп. ред.), В. О. Мінаєва, О. І. Аксіментьєва [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 104 с. : 

схеми, табл. 

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

Анотація: Матеріали «Вісника» присвячено дослідженню електронної 

структури та спектрів вперше синтезованих органічних, неорганічних 

та нанорозмірних сполук, механізмів їх синтезу, будови та коливальних 

спектрів тетраокса[]циркуленів, дослідженню мас-спектрів 

фізіологічно активних речовин та їх теоретичній інтерпретації, а 

також спін-каталізу. 

 

8.  22.37 

я73-1кр 

Г 96 

 

Гусак А. М.  

Фізика твердого тіла (Solid State Physics): білінгвальний курс : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Гусак, А. О. 

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

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

Хмельницького, 2012. – 204 с 



 Кількість примірників: 77 – А3 (75), ЧЗ №1 (2) 

Анотація: Навчальний посібник побудовано за принципами 

білінгвального (двомовного) навчання. Зміст посібника відповідає 

навчальній програмі з фізики твердого тіла. Практична частина 

кожного розділу включає завдання і вправи з предметної (фізичної) 

(Content study) та мовної  (language study) складових курсу. 

 

9.  22.14 

я72-4 

З-36 

 

Заслонкіна Л. С.  

Задачі з параметрами : [навч.-метод. посіб.] / Л. С. Заслонкіна. 

– Х. : Основа, 2012. – 110 с. – (Бібліотека журналу 

«Математика в школах України»; вип. 5 (113)) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У посібнику наведено програму та матеріали для організації 

занять курсу за вибором з математики в 10–11 класах. Матеріали 

можуть використовувати учні, які навчаються в класах з поглибленим 

вивченням матетики, готуються до участі в олімпіадах різного рівня. 

 

10.  22.14 

я73-4 

К 26 

 

Карпік В. В.  

Дослідження логарифмічних функцій за допомогою похідної. 

Побудова графіків : [навч.-метод. посіб.] / В. В. Карпік. – Х. : 

Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Математика в 

школах України» ; вип. 6 (114)) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У посібнику наведено дослідження різних логарифмічних 

функцій за допомогою похідної. На основі цих досліджень побудовано 

графіки функцій. Подано задачі для самостійного розв'язування. 

 

11.  22.25 

М 48 

 

Мельник В. И.  

Предельное равновесие сплошных неупругих сред : 

монография / В. И. Мельник ; М-во образования и науки 

Украины, М-во аграрной политики Украины, Харьковский 

нац. техн. ун-т сельського хоз-ва им. П. Василенко (ХНТУСХ). 



– Х. : Типография №13, 2006. – 363 с. – Библиогр. : с. 331-342 

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

Аннотация: В монографии излагаются основы теорий объемного 

напряженного состояния и предельного равновесия сплошных неупругих 

сред. Основное внимание уделено плоским задачам из теории предельного 

равновесия идеально-связных и сыпучих сред, обладающих сцеплением, 

внутренним трением и весом. Приведено подробное исследование 

основных систем уравнений.  

 

12.  22.181

я73-1 

М 54 

 

Методи прогнозування в системах підтримки прийняття 

рішень : наук.-навч. вид. / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. 

Трофимчук, О. І. Савенков ; НАН України, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К. : 

Азимут-Україна, 2011. – 607 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Пропонується докладне висвітлення сучасних методів 

математичного моделювання та прогнозування фінансово-економічних 

процесів, представлених часовими рядами. Розглянуто теорію 

стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання 

процесів довільної структури, представлених рядами статистичних 

даних, а також методи знаходження повних розв'язків рівнянь до 

асимптотичного аналізу поведінки процесів та обчислення оцінок 

коротко- і середньострокових прогнозів динаміки їх розвитку тощо.  

 

13.  24.4р3

0кр 

Н 67 

 

Нінова Т. С.  

Хімія аналітична : метод. реком. до лаб. занять для студ. 

напряму підготовки 6.040102 – біологія : навч.-метод. посіб. / 

Т. С. Нінова, В. О. Мінаєва ; М-во освіти і науки України, 

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

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 150 с. 

 Кількість примірників: 30 – ЦА (28), ЧЗ №1 (2) 

Анотація: Це навчально-методичне видання містить програму курсу 

«Хімія аналітична», методичні вказівки та матеріали до виконання 

самостійної роботи студентів, а також плани лабораторних занять та 

рекомендації до виконання лабораторного практикуму з аналітичної 



хімії. 

 

14.  24.521

я73-1 

П 27 

 

Переш Є. Ю.  

Хімія твердого тіла : навч. посіб. для студ. хім. та фіз. спец. 

вищ. навч. закл. / Є. Ю. Переш, В. М. Різак, О. О. Семрад ; 

Ужгородський нац.  ун-т. – Ужгород : Патент, 2011. – 448 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У посібнику описано теоретичні основи хімії та фізики 

твердого тіла, теорію дефектів кристалічної гратки та їх вплив на 

властивості твердих тіл. Розглянуто ряд важливих понять та 

визначень хімії твердого тіла, фазові діаграми стану дво- і 

трикомпонентних систем, основні методи синтезу твердотілих 

неорганічних сполук, механізм і дифузію твердотілих реакцій та більш 

детально представлено методи вирощування монокристалів із розплаву, 

розчину і парогазової фази тощо. 

 

 

  

 

1.  32.973.

203 

О-36 

 

ОГАС як національний проект: постановка проблеми : 

аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – К. : НІСД, 

2011. – 128 с. : схеми 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Присвячено розробці академіка В. М. Глушкова – ОГАСу. 

Порушено питання щодо спроможності ОГАСу відповісти на виклики, 

що постали нині перед державним управлінням в Україні. Здійснено 

порівняння вимог до ОГАСу з вимогами, що зрараз висуваються до ІТ-

забезпечення державного сектору, та феноменів ОГУСу та 

електронного уряду. Вироблено алгоритм аналізу доцільності 

впровадження ОГАСу.  

 

2.  32.973.2 Пасічна Л. І.  



03.1 

я72-5кр 

П 19 

 

Сто вправ до курсу «Основи комп'ютерної графіки» : 

практикум / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 44 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: :3 – ЧЗ №1 (2), А3 (1) 

Анотація: Практикум містить сто вправ до курсу за вибором з 

інформатики загальоосвітньої школи. Для вивчення курсу базовим є 

підручник В. С. Березовського, В. О. Потієко, І. О. Завадського «Основи 

комп'ютерної графіки». До практикуму увійшли вправи різної складності 

для набуття учнями практичних навичок роботи з графічними 

об'єктами. Частина завдань має покроковий опис порядку їх виконання. 

 

3.  32.973.

2-018 

С 32 

 

Сергеев А. П.  

Программирование в Microsoft Visual C++ 2005 : самоучитель / 

А. П. Сергеев, А. Н. Терен ; зав. ред. А. В. Слепцов. – М. ; С. 

Пб. ; К. : Диалектика, 2006. – 340 с. : рис. – (Самоучитель) 

 Кількість примірників: 1 – А3 (1) 

Аннотация: Эта книга – отличное пособие по самостоятельному 

освоению языка С++. В ней даются ответы на все вопросы, неизбежно 

возникающие у программистов, начинающих работать с этим языком. 

Диапазон рассматриваемых тем чрезвычайно широк – от простейшей 

консольной программы, выводящей на экран крылатую фразу 

«Здравствуй, мир», до описания новейшей IDT Microsoft Visual Studio 205, 

важнейших понятий объектно-ориентированного программирования и 

основных концепций Microsoft. NET.  

 

  

 

1.  63.52 

(4Укр)

Антонова Є. І.  

На весілля з рушниками (традиції і сучасність) / Є. І. 



-534 

А 72 

 

Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 120 с. : орн., фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У цій книзі автор розповідає про традиції і звичаї 

українського народу в минулому та сьогоденні. Описує весілля як 

найурочистіше свято в житті людини та події пов'язані з ним. 

Висвітлює роль рушника не тільки як неодмінного атрибуту весільного 

обряду, а й як життєвого символу України. 

 

2.  63.1 

(4Укр)

5-8 

Б 61 

 

Білодід В. Д.  

Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович : 

історіософські нариси / В. Д. Білодід ; ред. Н. П. Поліщук. – К. 

: Вища школа, 2011. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Досліджено життя і творчість видатного українського 

історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70–80-

х років ХІХ ст. В. Антоновича з метою з'ясування його внеску в пізнання 

української ментальності. У праці філософа про історика сама історія 

розкриває секрети ментальності українців. Автор висвітлює 

особливості національно-світоглядного перенародження В. Антоновича 

з поляка на українця, пропонує цілісний нарис ідеології українофілів-

народників; обгрунтовує тезу про В. Антоновича як батька українського 

етнонаціоналізму тощо. 

 

3.  63кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. №9 

(222): 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, 2012. – 152 

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 такоє є огляди і 

рецензії українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних 



видань. 

 

4.  63.3(4

Укр)я2 

Г 51 

 

Гісем О. В.  

Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Х. : 

Ранок, 2010. – 480 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Довідник містить докладний огляд подій історії України від 

найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділяється висвітленню 

історії ХХ–ХХІ ст. та характеристиці особливостей політичного, 

економічного та культурного розвитку України. 

 

5.  63.3 

(4Укр-

4Чек)46 

Г 12 

 

Гаврилюк О.  

Таємниці минулого козацької Лисянки / О. Гаврилюк ; 

Лисянське районне козацьке т-во, ВГО «Українське реєстрове 

козацтво». – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 306 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Книга на документальний основі відтворює історичне 

минуле Лисянщини кінця XVI–XVIII століть з моменту утворення та 

становлення козацького міста-фортеці Лисянки до ліквідації Речі 

Посполитої. Саме лисянські козаки були одними із творців перших 

грандіозних успіхів національно-визвольної революції та початку 

становлення незалежної козацької держави. 

 

6.  66.4 

(4Укр) 

Г 22 

 

Гасымлы М. Дж.  

Украинско-азербайджанские политические отношения: 

история и современность : [монография] / М. Дж. Гасымлы, О. 

Р. Купчик, А. У. Дамиров. – К. : Издательский дом Дмитрия 

Бураго, 2012. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: В монографии раскрыты политические отношения 

между Украиной и Азербайджаном в периоды их независимого 

существования. Национально-освободительная борьба и восстановление 



национальной государственности были предпосылками для установления 

между странами дипломатических отношений.  

 

7.  63.442.7

(4Укр)-

5 

Г 67 

 

Горбаненко С. А.  

Землеробство давніх слов'ян (кінець I тис. до н. е. - I тис. н. е.) : 

[монографія] / С. А. Горбаненко, Г. О. Пашкевич ; відп. ред. Д. 

Н. Козак ; НАН України, Ін-т археології. – К. : 

Академперіодика, 2010. – 314 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії систематизовано матеріали досліджень і 

узагальнено дані стосовно розвитку та змін землеробства слов'ян 

упродовж ІІІ ст. до н.е. – Х ст. н.е. на основі археологічних джерел із 

залученням великого обсягу етнографічних і природничих матеріалів. 

 

8.  63.3 

(4Укр-

4Чек) 

Г 80 

 

Грекало Д. П.  

Паланка біля Нетечі : іст.-соціол. дослідж. С. Хвильово-

Сорочин (XVIII – поч. XXI ст.) / Д. П. Грекало. – Черкаси : 

Вертикаль, 2011. – 302 с. : фото 

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

Анотація: Ця книга акумулює той багатий матеріал, який 

накопичувався століттями. Це і матеріал про сиву давнину, життя 

наших предків, героїчну боротьбу за визволення. В книзі іде узагальнення і 

висвітлення окремих подій, що дозволяє дати повну картину історії села 

Хвильово-Сорочин – від його першоджерел до сьогоднішніх днів. 

 

9.  63.3(4

Укр)6 

Г 91 

 

Грушковський І. М.   

Україна – в небезпеці : зб. історико-публіц. творів / І. М.  

Грушковський. – 7-е вид. – [Чернівці : б. в.], 2012. – 48 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга краєзнавця, історика й публіциста з села Банилів – то 

цікаве дослідження. Читаючи книгу, зримо переносишся уявою у далекі і 

зовсім близькі нам часи, аналізуєш, співставляєш, думаєш. І серце 



проймається гордістю за свій талановитий і волелюбний народ, що з 

правіків боровся за свою честь і гідність, прагнув бачити рідну Україну 

незалежною. 

 

10.  63.3(0)

я2 

Г 93 

 

Губарев В. К.  

Довідник школяра і студента. Всесвітня історія / В. К. Губарев 

; пер. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк : БАО, 2009. – 496 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Пропонований довідник із всесвітньої історії стане 

незамінним помічником для учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, 

студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться 

історією. Довідник укладений відповідно до нової навчальної програми 

Міністерства освіти і науки України. 

 

11.  60.542.

15(4Ук

р)-425 

Д 46 

 

Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю 

та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 

1995, 1999, 2003 роки : [монографія] / О. М. Балакірєва (кер. 

авт. кол.), О. О. Яременко, О. Р. Артюх [та ін.] ; ред. М. М. 

Ілляш ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. 

дослідж.. – К. : Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. – 

174 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Монографія має за мету ознайомити громадськість з 

проектом ESPАD – Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин (European School Survey Project 

on Alcohol and other Drugs) та його реалізацію в Україні. Вона містить 

інформацію про рівень та структуру куріння, вживання алкоголю та 

наркотиків серед підлітків тощо. 

 

12.  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.   

 

13.  63.5р3

0я73-1 

Е 88 

 

Етнологія : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підгот. 0303 

«Історія» спеціальність 6.030300 «Історія» заочної форми навч. 

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

Хмельницького, ННІ  історії та філософії ; уклад. С. І. 

Гальченко ; рец. О. Г. Перехрест. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2011. – 60 с. 

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

Анотація: Методичний посібник містить програму вивчення 

дисципліни «Етнологія» для студентів вищих навчальних закладів, а 

також завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, 

завдання для контрольної роботи, теми рефератів 

 

14.  63.3 

(4Укр) 

І-89 

 

Історико-культурна спадщина Дніпровського 

Лівобережжя, Курського Посейм'я та Слобожанщини: 

минуле і сучасність: зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. 

конф., присвяч. 285-річчю обрання Данила Апостола 

гетьманом Лівобережної України, (Глухів, 24 лютого 2012 р.) / 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во культури 

України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка ; редкол. 

: О. І. Курок (голова) та ін. – Глухів ; Ніжин : Лисенко М. М., 

2012. – 176 с. 

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

Анотація: Збірка містить матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 285-річчю обрання Данила 

Апостола гетьманом Лівобережної України, що відбулася у м. Глухів 



Сумської обл. 24 лютого 2012 р. Видання розраховане на науковців, 

пошукачів-аматорів, а також усіх, хто цікавиться історико-

культурним розвитком Дніпровського Лівобережжя, Курського 

Посейм'я та Слобожанщини. 

 

15.  60.9(0)

я73-1 

К 20 

 

Капська А.  

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Капська, Л. М. Завацька, 

С. В. Грищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України. – К. : Слово, 2011. – 245 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (2) 

Анотація: Навчальний посібник написаний згідно з вимогами 

організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У 

посібнику вміщено навчальний матеріал дисципліни «Технології 

соціальної роботи в зарубіжних країнах», пропонується грунтовний 

виклад основних питань лекційного курсу. 

 

16.  63.3(4

Укр)-

7я73-2 

К 31 

 

Кашуба М. В.  

Історія української культури : курс лекцій / М. В. Кашуба ; 

відп. ред. В. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філософський ф-т. 

– Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Викладена історія української культури від найдавніших 

часів до сьогодення, приділено увагу низці теоретичних питань 

культурології, характеристиці типу культури за гендерною ознакою, 

підкреслено відмінності етнічної та національної культури, взаємодію 

офіційної культури з суб- та контркультурами. 

 

17.  63.52 

(4Укр)

-534кр 

Китова С. А.  

Християнська суть українського весілля / С. А. Китова. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 328 с. 



К 45 

 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Пропонована праця об'єднує дві розвідки, пов'язані пошуком 

свідчень християнських впливів на обрядово-мистецьку культуру 

українців. Зосереджуючи увагу на моральні місії християнства, автор 

звертається до весільних символів – рушника та його орнаменту.  

 

18.  63.3(4

Укр)41

-35 

К 73 

 

Котляр М. Ф.  

Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр ; голов. ред. Н. 

Слюсаренко. – К. : Наш час, 2011. – 280 с. : ілюстр.,  ілюстр. 

кол. – (Стратегікон) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Написана у формі нарисів живою популярною мовою, 

книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло 

тем війської справи і воєнного мистецтва ХІІ – ХІІІ ст., більшість яких 

не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і 

комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й 

воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й похідні порядки 

давньоруського війська тощо.  

 

19.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

К 77 

 

Краєзнавство Черкащини : [зб. Черкаської обл. орг. 

Національної спілки краєзнавців]. № 9: 20-річчю незалежності 

України присвячується / редкол.: В. М. Мельниченко, М. І. 

Борщ, Т. А. Клименко [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 

252 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У науково-популярному виданні, присвяченому 20-річчю 

Незалежності України, вміщені матеріали та ілюстрації з історії 

Черкащини. Це – статті та краєзнавчі розвідки про відомих людей 

Черкащини, історію міст і сіл, хроніка краєзнавчих заходів, інформація 

про досвід організації дослідницької роботи. Увагу читачів привернуть 

такі рубрики як «Книжкова полиця», «Календар пам'ятних дат», 

поетичні твори. Їх автори – члени Національної спілки краєзнавців 

України та аматори краєзнавчої справи. 

 



20.  63.3(4

Укр)я2 

К 90 

 

Кульчицький С. В.  

Історія України : повний курс підготов. для вступу до вищ. 

навч. закл. : довід. для абітурієнтів та школярів / С. В. 

Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – К. : Літера ЛТД, 

2007. – 526 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У довіднику висвітлено історію України від найдавніших 

часів до сьогодення з позицій сучасної історичної науки. Структура 

видання поєднує високу інформативність із простотою, логічністю й 

доходливістю викладу. Кожен розділ-тема починається з плану викладу 

та хронології подій.  

 

21.  63.3(0) 

63я72-1 

Л 15 

 

Ладиченко Т. В.  

Всесвітня історія. 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 

(рівень стандарту, академічний рівень) / Т. В. Ладиченко. – К. : 

Грамота, 2011. – 223 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої 

історії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. для 11 класу, який поданий 

відповідно до чинної програми. Глибше осягнути цей складний і 

насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть 

ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самоперевірки, 

обговорення на дискусій. 

 

22.  63.3 

(4Укр)

я73-1 

Л 37 

 

Левицька Н. М.  

Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Левицька ; М-во освіти 

і науки України, Національний ун-т харчових технологій. – 2-

ге вид., допов. і переробл. – К. : КОНДОР, 2012. – 423 с. : 

ілюстр. – Бібліогр. : с. 420-423 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (3) 

Анотація: Навчальний посібник містить системний виклад 

визначальних подій української історії, подає науково виважені й 



коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному 

світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з 

вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу.  

 

23.  63.3(4

Укр)я7

3-1 

Л 37 

 

Левицька Н. М.  

Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Левицька ; М-во освіти 

і науки України, Національний ун-т харчових технологій. – К. : 

КОНДОР, 2011. – 416 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Навчальний посібник містить системний виклад 

визначальних подій української історії, подає науково виважені й 

коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному 

світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з 

вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу.  

 

24.  63.3 

(4Укр)

46-35 

Л 61 

 

Липа К. А.  

Військо Богдана Хмельницького / К. А. Липа, О. Руденко ; 

голов. ред. Н. Слюсаренко. – К. : Наш час, 2011. – 64 с. :  

ілюстр. кол. – (українська мілітарна історія) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були 

озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі 

діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на 

всі ці питання.  

 

25.  60.9 

я73-1 

Л 84 

 

Лукашевич М. П.  

Соціальна робота (теорія та практика) : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 

2011. – 367 с. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: У підручнику розкрито сутність поняття «соціальна 

робота» як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. 

Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, 

еволюцію теорій та практики соціальної роботи в Україні та за 

кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до 

особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними. 

 

26.  66.3(5),1 

Л 99 

 

Ляшенко Т. М.  

Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: 

національний та регіональний аспекти : монографія / Т. М. 

Ляшенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2011. – 287 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Дана монографію присвячено аналізу трансформації 

політичних систем країн Центральної Азії у пострадянський період. 

Розглядаються як спільні взаємопов'язуючі фактори, характерні для 

всього регіону, так і особливості розвитку кожної окремої країни. 

Досліджується структура органів влади, інститути громадського 

суспільства.  

 

27.  60.8я7

3-1 

М 50 

 

Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. : творч. доробок каф. менедж. та держ упр. до 

50-річчя Чернігівського держ. технол. ун-ту / М. П. Бутко, І. М. 

Бутко, І. М. Бушай [та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; Нац. агентство 

України з питань державної служби, М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Чернігівський держ. технол. ун-т. – 

Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 358 с. 

 Кількість примірників: 20 – ЦА (15), ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2) 

Анотація: Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів 

вищих навчальних закладів, магістрам з менеджменту та державної 

служби для формування знань і практичних навичок у сфері діяльності 

публічної влади. Він буде також корисний працюючим державним 

службовцям і посадовим особам органів місцевого. 



 

28.  63.3(4

Укр)61 

Н 28 

 

Нариси історії української революції 1917 - 1921 років : у 2 

т. Кн. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; 

редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк [та 

ін.]. – К. : Наукова думка, 2011. – 389 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі розповідається про особливий період у модерній 

історії України, в ході якого були реалізовані перші в ХХ ст. Українські 

державотворчі проекти: Українська Народна Республіка, Українська 

Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська 

Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, 

політичні та культурні аспекти революційного часу.  

 

29.  66.2 

(4Укр) 

Н 35 

 

Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб. 

Вип. 5 (24) / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем 

нац. Безпеки ; голов.  ред. В. П. Горбулін. – К. : ІПНБ, 2009. – 

128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику представлена низка статей, у яких 

висвітлюються актуальні проблеми воєнної, енергетичної, 

інформаційної, техногенної та екологічної безпеки України. Надруковано 

звіт про засідання «круглого столу» з теми «Політика макроекономічної 

підтримки формування національної інноваційної системи в Україні», що 

був проведений в ІПНБ.  

 

30.  66.2 

(4Укр) 

Н 35 

 

Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб.. 

Вип. 7 (26) / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем 

нац. Безпеки ; редкол.: В. П. Горбулін (голов. ред.) [та ін.]. – К. 

: ІПНБ, 2010. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику проаналізовано причини невдалого проведення 

земельної реформи в Україні у 1991–2009 роках та визначено завдання у 

цій сфері на найближчу перспективу; висловлено точку зору щодо 

актуальних аспектів розробки стратегії національної безпеки України в 

сучасних умовах, а також розглядаються актуальні проблеми воєнної, 



інформаційної, продовольчої та екологічної безпеки. 

 

31.  63.4 

(4Укр-

4Чек)кр 

Н 54 

 

Нераденко Т. М.  

Археологія Чигиринщини / Т. М. Нераденко ; Голов. упр. 

освіти і науки Черкас. облдержадміністрації, Черкас. 

територіальне від-ня Малої акад. наук України, Черкас. обл. 

орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2012. – 506 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Краєзнавче науково-популярне видання містить історію 

дослідження краю з початку ХІХ - до початку ХХІ ст., подає інформацію 

про археологічні пам'ятки, які охоплюють період від розвиненого неоліту 

(друга половина V – початку VI тис. до н. е.) до козацької доби (XVI – 

XVIII ст.), висвітлює археологічні експозиції та колекції Чигиринщини в 

наукових та музейних закладах Черкащини і України.  

 

32.  66.0 

я73-1 

П 50 

 

Політологія : підручник / за ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид., 

допов. і переробл. – К. : Знання, 2008. – 382 с. – (Вища освіта 

ХХІ століття) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає 

систему категорій, предмет, методи, функції політології. Його новизна 

полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних з реалізацією 

владних відносин в українському соціумі. Аналізується система органів 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Більшість 

розділів підручника завершуються аналізом вітчизняних політичних 

процесів.  

 

33.  63.3 

(4Укр)

624ю 

Р 60 

Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере 

Украины / Центр. гос. архив общественных об-ний Украины, 

Ведомственный гос. архив СБУ ; авт.-сост.: А. Гогун, И. 

Дерейко, А. Кентий. – К. : Украинский издательский союз, 

2011. – 592 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



 Аннотация: Работа посвящена братоубийственному 

противостоянию, развернувшемуся на оккупированной территории 

СССР – войне между полицией и партизанами. Описываются 

ожесточённые боевые действия, кровавый террор, изощрённые 

агентурные комбинации, оголтелая пропаганда, а также разнузданные 

выходки, которые устраивали наиболее «лихие» борцы за народное 

счастье в свободное время или даже при исполнении служебных 

обязанностей.  

 

34.  60 

Р 64 

 

Розвиток соціогуманітарних досліджень у національній 

академії наук України 1999 – 2003 : до 85-річчя Національної 

академії наук України / І. Ф. Куркас, В. М. Геєць, О. С. 

Онищенко, І. М. Дзюба ; Нац. акад. наук України, Секція 

суспіл. і гуманіт. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

2003. – 216 с/ 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Книга є своєрідним звітом про наукову та науково-

організаційну діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук НАН 

України протягом 1999-2003 років, підготовленим до 85-річчя 

Національної академії наук України. Узагальнено наукові здобутки 

академічних установ соціогуманітарного профілю, їх внесок у наукове 

обгрунтування шляхів подальшої розбудови української державності. 

 

35.  63.3(0)

32-8 

С 32 

 

Сергійчук Т. І.  

Античність в особах: видатні й відомі представники 

античності у замальовках сучасного письменника / Т. І. 

Сергійчук. – К. : Веселка, 2011. – 671 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У розділах книжки «Стародавня Греція», «Стародавній 

Рим», «Інші стародавні країни», «Жінки Стародавнього світу» 

представлено понад 300 великих, видатних і відомих осіб. На кін історії 

виходять дійові особи античності, серед яких – Олександр 

Македонський, Перікл, Епамінонд, Пірр, Агуст, Солон, Сократ, 

Арістотель, Платон, Гомер, Демосфен, Овідій, Сенека, Цицерон, 

Аспазія, Сапфо, Іпатія. 



 

36.  63.442.1

2(4Укр) 

С 79 

 

Степанчук В. М.  

Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років 

тому / В. М. Степанчук. – К. : Наш час, 2007. – 192 с. – 

(Невідома Україна) 

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

Анотація:    Мільйон років присутності давньої людини на теренах 

України – період великий навіть у геологічному сенсі. Що ж наразі 

відомо про перебіг подій у ці віддалені часи, про повсякденне життя 

наших пращурів і про них самих: як вони виглядали, де жили, на яких 

тварин полювали, якими знаряддями користувалися, як ховали своїх 

небіжчиків? Саме про це йдеться в цій книжці, а також про відкриття і 

відкривачів, про наукові дискусії і загадки, які ще чекають своєї відповіді. 

 

37.  63.3 

(4Укр)

624 

У 45 

 

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. 

нариси : у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: 

В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, О. Є. Лисенко (відп. ред.) 

[та ін.]. – К. : Наукова думка. – 2011 

Кн. 1 / О. Є. Лисенко, В. В. Стецкевич, А. Айсфельд [та ін.]. – 

2011. – 735 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У виданні висвітлюється широке коло питань одного з 

найбільш драматичних періодів історії України – періоду Другої світової 

та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже 

опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких 

вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення 

мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, 

стратегічних і фронтових операцій на території України, політики 

німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення 

в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у 

тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, 

становища військовополонених та ін. 

 

38.  63.3 

(4Укр)

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. 

нариси : у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол. : 



624 

У 45 

 

В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, О. Є. Лисенко (відп. ред.) 

[та ін.]. – К. : Наукова думка. – 2011 

Кн. 2 / О. Є. Лисенко, Т. В. Вронська, Т. С. Першина [та ін.]. – 

2011. – 943 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У виданні висвітлюється широке коло питань одного з 

найбільш драматичних періодів історії України – періоду Другої світової 

та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже 

опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких 

вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення 

мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, 

стратегічних і фронтових операцій на території України, політики 

німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення 

в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у 

тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій 

та ін. 

 

39.  63.3(4

Укр)5 

У 45 

 

Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800–1917 

рр.: до 20-річчя незалежності України / авт. кол. вид.: О. М. 

Донік (авт.) ; кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; 

редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : КРІОН, 2011. – 

600 с. : фото, ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній 

послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку 

Лютневої революції 1917 р., період, коли українські землі перебували в 

складі двох імперій – Романових і Габсбургів. Цікаві факти, чудові 

ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України – історію 

великого народу. 

 

40.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

кр 

Ч-49 

Черненко Г. М.  

Моїм онукам дорогим... : (спогади сільської вчительки) / Г. М. 

Черненко ; наук. ред. О. З. Силка ; редкол.: Н. І. Земзюліна, І. 

М. Петренко, Л. І. Синявська [та ін.]. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 

180 с. : фото 



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

Анотація: На тлі історії Золотоніщини висвітлюється родинна 

історія Ганни Михайлівни Черненко (1909–1992 рр.), яка все своє життя 

присвятила педагогічній роботі, працюючи сільським учителем на 

Черкащині. 

 

41.  63.3 

(4Укр)

46-8 

Ш 37 

 

Шевчук В. О.  

Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької 

держави і як літературний герой:  [монографія] / В. О. Шевчук 

; голов. ред. С. Головко ; ред.: О. Вербило, Ю. Медюк. – К. : 

Либідь, 2011. – 464 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: В історичній розвідці постає не просто легендарний 

гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, 

максимально наближений до реального, образ великого гетьмана. 

З'ясовується його роль у розбудові Козацької держави як державотворця 

і володаря ренесансового типу.  

 

42.  63.3 

(4Укр)

-7я73-1 

Ш 39 

 

Шейко В. М.  

Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., стер. – 

К. : Знання, 2011. – 271 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку 

української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна 

увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ–ХХ 

століть; українізації як культурологічному феномену, історії 

формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного 

життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та 

узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. 

 

43.  63.3 

(4Укр)

Шості Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. 

з нагоди 415-річчя від дня народж. гетьмана Б. 

Хмельницького; м. Черкаси, 10 груд. 2010 р. / ЧНУ ім. Б. 



кр 

Ш 79 

 

Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студентське наук. 

т-во ; редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.), Ю. П. Присяжнюк 

(наук. ред.), В. В. Гоцуляк [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2011. 

– 332 с. 

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

Анотація: Збірник містить виклад основних положень доповідей, 

виголошених на пленарному та секційних засіданнях Всеукраїнської 

наукової конференції «Шості Богданівські читання», яка відбулася в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

10 грудня 2010 р.  

 

 

  

 

1.  65.291.

92 

Б 61 

 

Білик М. Д.  

Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та 

прогнозування : монографія / М. Д. Білик, Т. О. Білик ; за ред. 

М. Д. Білик ; МОН України, Київський нац. ун-т технологій та 

дизайну. – К. : ПанТот, 2012. – 280 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Монографі. присвяченj теоретичним і практичним 

проблемам формування, розподілу і використання фінансових 

результатів малих підприємств. Уточнено визначення поняття 

фінансові результати, розкрито особливості розрахунку фінансових 

результатів малих підприємств, управління їх доходами, витратами, 

прогнозування прибутку, напрями планування, удосконалення формування 

і розподілу прибутку. 

 

2.  65.262.

1я73-1 

Б 90 

Буднік М. М.  

Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. 

М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; МОН України, 

Харківський нац. екон. ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 



 2009. – 334 с/ 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання 

функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для 

забезпечення інвесторам ефективного викладання коштів та 

своєчасного їх вилучення з процесу інвестування 

 

3.  65кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 4 (217): 

Серія Економічні 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.: І. І. Кукурудза 

(відп. ред.), О. С. Пакліна, О. В. Куклін [та ін.]. – Черкаси : 

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

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

Анотація:   Матеріали «Вісника» присвячено проблемам теорії і 

практики реформ, підприємництва, менеджменту та маркетингу, 

міжнародної економіки, соціально-трудових відносин та проблемам 

глобалізації. 

 

4.  65.051.5

26я73-1 

Г 15 

 

Галицька Е. В.  

Фінансова статистика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. – К. : КОНДОР, 2008. – 433 с. : 

табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів навчальних 

закладів економічного профілю. Теоретичний матеріал конспекту 

доповнюється практичними прикладами, що ілюструють методику 

розрахунку показників та методологію проведення статистичного 

аналізу.  

 

5.  65.01 

Г 75 

Грабчук О. М.  

Фінансове прогнозування невизначеності економічних 

процесів на макрорівні : монографія / О. М. Грабчук. – Д. : Біла 



 К. О., 2012. – 358 с. : схеми 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Викладено концептуальні засади фінансового прогнозування 

економіки країни з урахуванням незвичності. Особливу увагу присвячено 

характеристиці економіки України як об'єкта фінансового 

прогнозування, теоретичним засадам розуміння ролі невизначеності у 

розвитку економічних систем, синергетичному підходу в методології 

фінансового прогнозування, фінансовому регулюванні рівня 

невизначеності економіки.  

 

6.  65.291.

21я73-1 

Д 44 

 

Діденко В. М.  

Менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Діденко 

; Буковинська держ. фін. акад. – К. : КОНДОР, 2008. – 584 с. : 

схеми 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У підручнику систематизовано розглядається як в 

теоретичному, так і в практичному плані сутність ключових понять, 

категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю 

управління, стратегії планування, прийняття рішень, формування 

колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи 

тощо. 

 

7.  65.01я

73-1 

Е 45 

 

Економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. 

Бутко, О. Ю. Акименко, Н. В. Васильєва [та ін.] ; за ред. М. П. 

Бутка ; Національне агентство України з питань держ. служби, 

Чернігівський держ. технол. ун-т МОН України. – Ніжин : 

Аспект-Поліграф, 2011. – 611 с. 

 Кількість примірників: 20 – ЦА (17), ЧЗ №4 (3) 

Анотація: З метою корисності при самостійному опануванні 

економічної проблематики в посібнику приведена теоретична частина, 

значний перелік використаної літератури, включаючи інтернет-

джерела, чинна законодавча база України, викладено перелік питань і 

тести для самоперевірки знань. 

 



8.  65.26 

я73-1 

І-23 

 

Івасів Б. С.  

Гроші та кредит : підручник / Б. С. Івасів ; Національний банк 

України, М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. 

екон. ун-т. – 3-тє вид., змін. і допов. – К. : КОНДОР, 2008. – 

527 с/ 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Підручник повністю відповідає програмі навчальної 

дисципліни. Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в 

умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики 

грошового обігу та операцій установ кредитної системи. 

 

9.  65.291.

3я73-1 

К 66 

 

Корж М. В.  

Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. 

Корж ; М-во освіти і науки України, Донбаська держ. 

машинобудівна акад. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 

343 с. – Бібліогр. : с. 333-343 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У посібнику викладено основні питання курсу «Основи 

маркетингу». Розглянуто проблеми розвитку маркетингової системи на 

сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, 

марочної, конкурентної політики у маркетингу. Висвітлено головні 

напрямки та елементи маркетингового направлення. 

 

10.  65.046.1

(4Укр) 

Л 44 

 

Лендєл М. А.  

Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / 

М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк ; МОН Ураїни, Ужгородський 

нац.  ун-т. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню сутності і проблем 

прикордонного співробітництва Закарпатської області в умовах 

сусідства з країнами-членами Європейського Союзу. Досліджено 

особливості формування регіональної політики і механізмів прикордонної 

співпраці, розкрито шляхи розвитку і становлення зовнішньоекономічної 



діяльності суб'єктів господарювання області тощо. 

 

11.  65.052.

238.8 

я73-1 

М 13 

 

Мазуренко В. І.  

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. 

посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Мазуренко, 

Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнародних відносин, Київський нац. ун-

т ім. Т. Шевченка. – К. : Вид-во Ін-ту міжнародних відносин, 

2011. – 188 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Навчальний посібник відповідає структурі і змісту 

програми курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності». Навчальний 

матеріал систематизовано у вигляді окремих тем, які висвітлюють 

питання організації та правового регулювання діяльності та облікового 

процесу підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин в Україні, 

 порядок укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

базисні умови поставки згідно з ІНКОТЕРМС, правила митного 

оформлення, облік зовнішньоекономічної діяльностіі та ін. 

 

12.  65.291.

3-21 

М 26 

 

Маркетингове управління конкурентоспроможністю : II 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. : тези доп., 

25 берез. 2011 р. / Дніпропетровський ун-т економіки та права 

ім. А. Нобеля ; оргком : В. А. Павлова (голова) [та ін.] ; відп. за 

вип. І. В. Тараненко. – Д. : Вид-во ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 

360 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник містить тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених та студентів. У поданих 

роботах розглядаються проблеми регіонального розвитку та 

конкурентоспроможності регіонів, формування конкурентоспромож-

ності економіки України в умовах глобалізації, можливі шляхи 

підвищення конкурентоспроможності. 

 

13.  65.291.21

3я73-1 
Михайловська О. В.  

Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для 



М 69 

 

самостійного вивчення дисципліни : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. В. Михайловська. – К. : КОНДОР, 2008. – 549 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику, складеному за 

навчальною програмою курсу, основну увагу приділено розкриттю тем за 

допомогою додатково навчально-методичного забезпечення всіх тем 

курсу. Для кожної теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні 

завдання для самостійної роботи, типові ситуаційні та практичні 

задання. 

 

14.  65.291 

М 76 

 

Момот В. Є.  

Чинники ринкової невизначеності у поведінці підпрємств : 

[монографія] / В. Є. Момот ; за наук. ред. А. О. Задої ; 

Дніпропетровський ун-т економіки і права. – Д. : Вид-во 

ДУЕП, 2002. – 228 с. : мал. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У монографії подано математичні уявлення про вплив 

ринкової невизначеності на особливості поведінки підприємств у 

сучасних виробничо-економічних системах. Показано головні ефекти 

взаємодії факторів ринкової невизначеності. Розглядаються можливі 

варіанти розвитку підприємницької системи, які відповідають 

сучасному стану ринкових відносин, та робляться висновки щодо їхньої 

ефективності.  

 

15.  65.052.

8я73-1 

О-75 

 

Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. 

Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло ; М-во 

освіти і науки України, Національний аграрний ун-т. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 327 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику стисло викладено матеріал для 

самостійного вивчення курсу відповідно до освітньо-професійних 

програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 

р. і Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. 

№140-V.  



 

16.  65.246

я73-1 

О-75 

 

Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр. – 4-ге 

вид., допов. і переробл. під ред. Івах Р. М. – К. : КОНДОР, 

2011. – 462 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4 (3) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання 

виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості 

та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті 

економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням 

охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги 

потерпілим. 

 

17.  65.291.6

-21я73-1 

П 14 

 

Палеха Ю. І.  

Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 

2010. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Мета навчального посібника – розкрити суть основних 

категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як 

систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе 

студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу 

управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови 

ефективно діючої організації. 

 

18.  65.9 

(4Укр)

кр 

П 27 

 

Перспективи економічного розвитку держави, регіону, 

суб'єктів господарської діяльності : зб. тез доповідей Всеукр. 

наук.-практ. конф. ; м. Черкаси, 2 груд. 2011 р. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Навч.-наук. ін-т економіки та права [та ін.]. – Черкаси : 

Маклаут, 2011. – 246 с. 

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

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми 

економічної науки у сфері економіки та менеджменту. Збірник 



рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а 

також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями економічного 

розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності. 

 

19.  65.9(4

Укр)-

21кр 

П 27 

 

Перспективи управлінської діяльності суб'єктів 

господарювання : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. ; Черкаси, 17 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т 

економіки та права [та ін.]. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 295 с. 

: схеми 

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

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми 

економічної науки у сфері економіки та менеджменту. Збірник 

рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а 

також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями перспектив 

управлінської діяльності суб'єктів господарювання. 

 

20.  65.011.

15кр 

С 31 

 

Семикіна М. В.  

Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та 

розвитку : колективна монографія / М. В. Семикіна, В. І. 

Гунько, С. Р. Пасєка ; наук. ред. М. В. Семикіна ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Маклаут, 2012. – 336 с. : схеми, табл. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 

Анотація: Монографія висвітлює результати дослідження 

особливостей інтелектуального потенціалу зайнятого населення як 

важливої складової інтелектуального потенціалу національної 

економіки. Виявлено чинники, що впливають на розвиток 

інтелектуального потенціалу працівників, зайнятих різними видами 

економічної діяльності в Україні, здійснено соціальні виміри та оцінку 

використання та розвитку такого потенціалу. 

 

21.  65.291.

217 

Сингаевская Г. И.  

Управление проектами в Microsoft Project 2007 / Г. И. 



С 38 

 

Сингаевская. – М. ; С. Пб. ; К. : Диалектика, 2008. – 792 с. : ил. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Аyнотацbя: Книга представляет собой практический курс по 

Microsoft Project 2007 – программному инструменту управления 

проектами. После изложения основ управления проектами и 

ознакомления с рабочей средой приложения следует подробное описание 

всех этапов разработки и реализации проекта в  Projec 2007. Детально 

рассмотрены такие важные темы, как создание задач, составление 

календарного графика, планирование ресурсов и затрат и др. 

 

22.  65.311-

93 

С 66 

 

Созанський Л. Й.  

Фінансове регулювання формування і використання капіталу 

будівельних підприємств : монографія / Л. Й. Созанський. – К. 

: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 220 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретичним і методологічним 

проблемам фінансового регулювання формування і використання 

капіталу будівельних підприємств України. Фінансове регулювання 

розглянуто з позиції держави та будівельних підприємств, що дало 

можливість розробити комплексні підходи підвищення ефективності 

діяльності підприємств будівельної галузі.  

 

23.  65.272.2

1(4Рос) 

я73-1 

С 60 

Соловьев А. К.  

Экономика пенсионного страхования : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. 060200 «Экономика и 

социология труда», 060400 «Финансы и кредит», 061200 

«Менеджмент в социальной сфере» / А. К. Соловьев. – М. : 

Юнити-Дана, 2004. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Аннотация: Пособие посвящено одному из наиболее сложных разделов 

современной рыночной экономики – системе обязательного пенсионного 

страхования. Теоретические и практические вопросы реализации 

функций государства по пенсионному обеспечению рассматриваются в 

контексте радикальной пенсионной реформы в России, проведенной в 



2002 г.  

 

24.  65.206-

32я73-1 

Ш 66 

 

Шканова О. М.  

Маркетинг послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. 

М. Шканова. – К. : КОНДОР, 2008. – 302 с. 

 Кількість примірників: 8 – ЧЗ №4 (3), ЦА (5) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні поняття 

маркетингу послуг та його специфіка, складові маркетингу-мікс 

(послуга, місце, просування, ціна). Наводяться основні методи аналізу 

ринку послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору 

підприємством маркетингових стратегій. 

 

25.  65.052.

201.2 

я73-1 

Я 47 

 

Яковлєв Ю. П.  

Контролінг на базі інформаційних технологій : навч. посіб. для 

студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Ю. П. Яковлєв ; М-во освіти 

і науки України, Херсонський економіко-правовий ін-т. – К. : 

КОНДОР, 2008. – 398 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладається основний зміст 

курсу контролінгу на базі інформаційних технологій. Розділи посібника 

включають обов'язкові теми нормативного курсу. У посібнику подано 

сучасні методи вітчизняного і закордного досвіду в дослідженнях у сфері 

контролінгу. 

 

 

 

  

1.  67.518.8 

А 61 

 

Амджадін Л.  

Суспільні практики та законодавство у сфері правопорушень 

неповнолітніх : [монографія] / Л. Амджадін, О. Гончарук ; 

НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз. – К. : 



К.І.С., 2011. – 184 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографія грунтується на результатах комплексної 

експертної оцінки чинних в Україні практик протидії дитячим 

правопорушенням, нормативно-правової бази, підзаконних актів та 

оцінки їхньої відповідності міжнародним нормам і стандартам, 

стосовно захисту прав дітей у системах правоохоронних органів і 

ювенальної юстиції. Матеріали монографії дають змогу не лише 

відповісти на загальні питання щодо суспільних практик поводження з 

дітьми, які здійснили правопорушення. 

 

2.  67.400.7

(4Укр) 

я73-1 

Б 61 

Біленчук П. Д.  

Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : 

навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Д. Біленчук, В. В. 

Кравченко, М. В. Підмогильний ; Європейський ун-т упр., 

безпеки та інформ.-правових технологій, Т-во науковців по 

сриянню муніципальній реформі [та ін.]. – К. : Атіка, 2000. – 

304 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Дане видання містить навчальний курс нової галузі 

українського правознавства – «Місцеве самоврядування в Україні». 

Автори розглядають основні засади місцевого самоврядування 

(муніципального права) на основі аналізу сучасного законодавства, 

широко використовують істироко-правовий і порівняльний методи. 

 

3.  67.405.1

(4Укр) 

я73-1 

Б 77 

Бойко М. Д.  

Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – Вид. 2-ге, 

допов. і переробл. – К. : Атіка, 2008. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У цьому посібнику зібрані та упорядковані лекції з 

трудового права України відповідно до програми для вищих навчальних 

закладів за спеціальністю «Правознавство». Посібник розрахований на 

студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також 

на студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають основи 



правознавства.  

 

4.  67.3(0)

я73-1 

Б 85 

 

Бостан Л. М.  

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан ; М-во освіти 

і науки України, М-во внутрішніх справ України, Запорізький 

юридичний ін-т. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 

671 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Пропонований посібник призначений для забезпечення 

навчання з дисципліни, яка є обов'язковою для вищих закладів юридичної 

освіти ІІ–V рівня акредитації. Автори здійснили спробу висвітлити 

загальну історію держави і права на основі порівняльного та проблемно-

хронологічного методів з урахуванням міждисциплінарних зв'язків, і 

насамперед з теорією держави і права, застосувати нові підходи до 

періодизації історичного процесу державо- і правотворення в 

зарубіжних країнах, більш глибоко дослідити історичні засади таких 

галузей права, як конституційне, кримінальне, цивільне та суміжні з ним 

галузі праві.  

 

7.  67.400.

621.4 

(4Укр)

У 45 

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія, 2 – 

23 груд. 2009 р. : стенографічний звіт. Т. 15 / ВР України ; 

редкол.: В. О. Зайчук (голова), Ю. С. Ганжуров, Ю. Ю. 

Гандурєв [та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 720 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 

Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 

України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

6.  67.400.

621.4 

(4Укр) 

Верховна Рада України шостого скликання. П'ята сесія, 13 

– 22 січ. 2010 р. Позачергова сесія, 28 січ. 2010 р. : 

стенографічний звіт. Т. 16 / ВР України ; редкол.: В. О. Зайчук 

(голова), Ю. С. Ганжуров, Ю. Ю. Гундарєв [та ін.]. – К. : 



У 45 Парламентське вид-во, 2012. – 406 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 

Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 

України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

5.  67.400.

621.4 

(4Укр) 

У 45 

Верховна Рада України шостого скликання, 2 – 19 лютого 

2010 р. : стенографічний звіт. Т. 17 / ВР України ; редкол. : В. 

О. Зайчук (голова), Ю. С. Ганжуров, Ю. Ю. Гундарєв [та ін.]. – 

К. : Парламентське вид-во, 2012. – 760 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 

Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 

України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

8.  67.400.

621.4 

(4Укр)

У 45 

 

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія, 

25 лютого – 1 квітня 2010 року : стенографічний звіт. Т. 18 / 

ВР України ; редкол.: В. О. Зайчук (голова), Ю. С. Ганжуров, 

Ю. Ю. Гундарєв [та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 

860 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 

Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 

України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

9.  67.401.0

2(4Укр) 

В 80 

 

Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і 

регіональному рівнях: українська практика та 

європейський досвід / В. В. Толкованов, Н. В. Щербак, Т. Е. 

Василевська, В. П. Удовиченко ; Центр дослідж. питань 

регіонального і місцевого розвитку та сприяння адм. реформі, 



Акад. муніципального упр. – К. : [б. в.], 2008. – 214 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Основним завданням цієї збірки є поширення знань про 

європейські стандарти публічної етики на місцевому і регіональному 

рівнях, а також інформації про досвід органів місцевого самоврядування 

України у підготовці муніципальних кодексів етики та реалізацію 

заходів, спрямованих на протидію корупції на місцевому рівні. 

 

10.  67.405.

117(4У

кр)р 

Г 90 

Грузінова Л. П.  

Трудові спори : навч. посіб. / Л. П. Грузінова ; Міжрегіональна 

акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 104 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Посібник має на меті допомогти студентам закріпити 

знання, одержані ними під час лекцій та вивчення рекомендованих 

джерел, а також застосувати на практиці норми права, необхідні для 

вирішення трудових спорів – через виконання відповідно сформульованих 

ситуаційних задач та практичних завдань, ознайомити майбутніх 

юристів з практикою застосування чинного законодавства про працю, 

навчити їх складати документи, пов'язані з вирішенням трудових спорів. 

 

11.  67.400.3

4(4Укр) 

К 26 

 

Карпачева Н. И.  

Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в 

Украине: первый ежегодный доклад Уполномоченного ВР 

Украины по правам человека / Н. И. Карпачева ; пер. с укр. С. 

А. Бураковского ; Уполномоченный ВР Украины по правам 

человека. – 3-е изд. – Х. : Консум, 2002. – 496 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Исключительное право на издание первого ежегодного 

доклада Уполномоченного Верховной Рады Украины до правам человека 

«Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине» на 

русском языке представлено Уполномоченным Верховной Рады Украины 

по правам человека. 

 



12.  67.400(

0)я73-1 

К 65 

 

Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / МОН 

України ; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-ге вид., допов. і переробл. 

– К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Відповідно навчальної програми з конституційного права 

зарубіжних країн у Загальній частині навчального посібника розкрито 

поняття конституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та 

державну політику, політичні партії та партійні системи, політичні 

режими, державний устрій, форми правління, вищі та місцеві органи 

влади тощо.  

 

13.  67.400 

(4Укр) 

К 65 

 

Конституційний процес в Україні (2005–2008). – Х. : Права 

людини, 2009. – 318 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Видання містить матеріали щодо стану конституційного 

законодавства України в 2005–2008 роках, впливу реформи Конституції 

від 8 грудня 2004 року та пропозиції щодо зміни розділу ІІ Конституції. 

 

14.  67я73-

1 

К 91 

 

Кунченко-Харченко В. І.  

Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. 

Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – К. : 

КОНДОР, 2011. – 472 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У посібнику висвітлено основні питання теорії держави та 

права, конституційного права України та основних галузей права. У 

роботі над посібником було використано чинну законодавчу базу України 

з урахуванням усіх внесених змін та доповнень до нормативних актів. 

 

15.  67.404.3

(4Укр) 

я73-1 

Л 17 

Лазебний В. С.  

Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / 

В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т «Київський 

політехнічний інститут», Держ. ун-т інформ.-комунікаційних 



 технологій. – К. : Ліра-К, 2011. – 158 с. 

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

Анотація: У посібнику розглянуто загальні положення права 

інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні 

інститути – авторське й патентне право, правову охорону товарних 

знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їх аналіз ведеться як із 

позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права 

інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій 

галузі, так і з позицій українського законодавства і його відповідності 

міжнародним стандартам. 

 

16.  67.410.2

(4Укр) 

я73-1 

Л 68 

 

Лобойко Л. М.  

Кримінально-процесуальне право : підруч. для загальноосвіт. 

навч. закл. / Л. М. Лобойко ; М-во внутрішніх справ України, 

Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – К. : Істина, 2010. 

– 495 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі викладено основні поняття кримінально-

процесуальної науки та проблеми практики застосування норм 

кримінально-процесуального права органами дізнання, досудового 

слідства, прокуратури та суду.  

 

17.  67.407.3

2(4Укр) 

Н 83 

 

Нормативно-правове регулювання надрокористування = 

Normative legal regulation of subsurface management : 

монографія / Г. І. Рудько, О. П. Миргородський, М. М. Курило, 

О. А. Лагода. – К. : Гіперіон, 2012. – 254 с. :  ілюстр. кол. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії розглянуто основні аспекти та 

охарактеризовано загальний стан законодавства України з питань 

надрокористування. Окреслено методи та принципи правового 

регулювання щодо надрокористування. Проведений аналіз основних 

положень Кодексу України про надра, законів України та підзаконних 

актів.  

 



18.  67.401.

02(4Ук

р)кр 

П 49 

 

Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку 

державної служби та запобігання корупції в Україні : наук.-

практ. семінару, 25 берез. 2010 р. : матеріали / М-во освіти і 

науки України, Упр. держ. служби голов. упр. держ. служби 

України в Черкаській обл. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. 

– 205 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику матеріалів науково-практичного семінару 

надруковані праці науковців Черкаського національного університету ім. 

Богдана Хмельницького, фахівців управління державної служби 

Головдержслужби України в Черскаській області та слухачів 

Магістратури зі спеціальності «Державна служба», що відображають 

політико-правові, соціально-моральні фактори розвитку системи 

державної служби Україниї. 

 

19.  67.082

я73-1 

П 59 

 

Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юридичних 

спец. вищ. навч. закл. / С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов, І. О. 

Биля-Сабадаш [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина ; Нац. ун-т 

«Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : 

Право, 2011. – 271 с. – Бібліогр. : с. 263-269 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з 

порівняльного правознавства для юридичних вищих навчальних закладів 

України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються 

історії становлення та розвитку порівняльного правознавства, 

сучасного стану досліджень у цій галузі. Особлива увага приділяється 

проблемам класифікації та типології сучасних правових систем і їх 

видам.  

 

20.  67.405.2

(4Укр) 

кр 

П 68 

 

Права інвалідів. Ефективні механізми реалізації та захисту 

: [практ. посіб.] / Ж. А. Дробот, О. А. Кульбашна ; відп. за вип. 

О. Кушнір ; Черкас. обл. молодіжна громад. орг. «Асоціація 

молодих правників», Юридична клініка при ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Асоціація молодих правників, 

2009. – 68 с. 



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

Анотація: Публікація здійснена в рамках проекту «Ефективні 

механізми реалізації та захисту прав людини в Черкаській області», який 

реалізується Черкаською обласною молодіжною громадською 

організацією «Асоціація молодих правників» за фінансового сприяння 

проекту Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства 

права» (ABA ROLI).  

 

21.  67.405.2

(4Укр) 

кр 

П 68 

 

Права жінок. Ефективні механізми реалізації та захисту: 

[практ. посіб.] / О. А. Кушнір, Ж. А. Дробот, Л. В. Козій [та ін.] 

; відп. за вип. О. А. Кушнір ; Черкас. обл. молодіжна громад. 

орг. «Асоціація молодих правників», Голов. упр. юстиції в 

Черкас. обл. – Черкаси : Асоціація молодих правників, 2009. – 

64 с. – (Ефективні механізми реалізації та захисту прав 

людини) 

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

Анотація: Публікація здійснена в рамках проекту «Ефективні 

механізми реалізації та захисту прав людини в Черкаській області», який 

реалізується Черкаською обласною молодіжною громадською 

організацією «Асоціація молодих правників» за фінансового сприяння 

проекту Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства 

права» (ABA ROLI).  

 

22.  67(4Ук

р)я73-1 

П 68 

 

Правознавство : підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. 

С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. 

Колодія ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 

2007. – 748 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, 

поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й 

правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної 

відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як 

конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, 

підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, 

процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних 



органів.  

 

23.  67.410 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми альтернативного судочинства в Україні : зб. 

матеріалів Першого львівського міжнарод. форуму, 12-13 

червня 2008 р. – Л. : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – 224 с. : 

фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація:  Висвітлюються науково-практичні підходи до проблеми та 

результати наукових досліджень, які стосуються питань 

альтернативного судочинства в Україні. Призначений для наукових і 

практичних працівників, викладачів і студентів факультетів вищих 

навчальних закладів. 

 

24.  67.405.1

(4Укр) 

я73-1 

П 80 

 

Прокопенко В. І.  

Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. 

І. Прокопенко. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Х. : Консум, 

2002. – 527 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У підручнику висвітлюються загальнотеоретичні та 

практичні аспекти суспільних відносин, що становлять предмет 

регулювання трудового права, принципи, джерела і суб'єкти трудового 

права, загальні засади правової організації працевлаштування громадян 

України. Особлива частина підручника трудового права подається з 

широким використанням керівних вказівок Пленума Верховного Суду 

України, судової практики по розгляду трудових спорів. 

 

25.  67.76 

(4Укр)

я73-1 

Р 15 

 

Радзієвська Л. К.  

Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. К. Радзієвська, С. Г. 

Пасічник ; за відп. ред. Л. К. Радзієвської ; МОН України, 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Юрінком Інтер, 

2000. – 528 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Представлений підручник, з урахуванням останнього 



діючого законодавства про нотаріат, розглядає загальні положення 

спецкурсу, що стосується поняття нотаріату, організації, повноважень 

нотаріальних органів, загальних правил вчинення нотаріальних дій. В 

особливій частині підручника розкривається зміст та процесуальний 

порядок вчинення передбачиних законом нотаріальних дій, їх цивільно-

правове значення. 

 

26.  67.404.4

(4Укр) 

я73-1 

Р 70 

Ромовська З. В.  

Українське цивільне право. Право власності : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / З. В. Ромовська ; М-во освіти і науки 

України. – К. : Правова єдність, 2011. – 244 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У даній частині видання «Українське цивільне право» 

міститься аналіз норм книги третьої Цивільного кодексу України, 

наукових концепцій щодо права власності, судової практики. 

 

27.  67.404.

013.11 

(4Укр)

С 50 

 

Смітюх А. В.  

Правові аспекти інвестування у будівництво житла : практ. 

посіб. / А. В. Смітюх. – К. : Істина, 2012. – 184 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі висвітлюються питання процедури юридичного 

оформлення будівництва житла від початку розробки містобудівної 

документації до оформлення права власності, з урахуванням положень 

Закону України від 17 лютого 2011 р. «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-

правових актів.  

 

28.  67.401.

133 

(4Укр) 

С 76 

 

Становлення і розвиток недержавних суб'єктів сектору 

безпеки України (система безпеки підприємництва) : 

аналіт. доповідь / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук ; за ред. О. О. 

Котелянець ; Нац. ін-т стратегічних дослідж.. – К. : НІСД, 

2011. – 134 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 



Анотація: На основі системного аналізу та поєднання різних 

методологічних підходів висвітлено глобальні виклики й загрози, 

проблему рейдерства та інші загрози економічній діяльності 

підприємств; розкрито основні тенденції та проблеми становлення і 

розвитку недержавних суб'єктів сектору безпеки й системи безпеки 

підприємства в Україні.  

 

29.  67.404.2

12я73-1 

С 77 

 

Старинський М. В.  

Порівняльне банківське право : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. В. Старинський. – Суми : Університетська 

книга, 2006. – 299 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Навчальний посібник підготовлено на основі новітніх 

досліджень у сфері банківського права зурубіжних країн. Висвітлює 

головні питання функціонування фінансових і банківських систем у 

зарібжних країнах. 

 

30.  67.410.

116 

С 79 

 

Степанов С. В.  

Перегляд судових рішень господарських судів за 

нововиявленими обставинами : монографія / С. В. Степанов. – 

О. : Вид-во ВМВ, 2012. – 186 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії з'ясовується правова природа нововиялених 

обставин, здійснюється порівняльно-правовий аналіз перегляду судових 

актів господарських судів за нововиявленими обставинами з іншими 

видами переглядів та виявлено характерні ознаки даного виду перегляду в 

господарському судочинстві України. Детально досліджено передумови 

права на перегляд за нововиявленими обставинами та підстави 

порушення данного виду провадження у господарському суді.  

 

31.  67.400.8

(4Укр) 

С 85 

Стрижак А. А.  

Виборче право в Україні: історія та сучасність / А. А. Стрижак. 

– К. : Логос, 2012. – 448 с. 



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

Анотація: Видання присвячено дослідженню процесів виникнення, 

становлення та утвердження на теренах України права громадян на 

участь у виборах та референдумах, а також його захисту 

Конституційним Судом України. Мета роботи – популяризація 

діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, 

поширення наукових знань у галузі конституційного права. 

 

32.  67.0 

я73-1 

Т 33 

 

Теорія держави і права: державний іспит : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Оборотов, Н. М. Крестовська, А. 

Ф. Крижанівський, Л. Г. Матвєєва. – Х. : Одіссей, 2007. – 255 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У посібнику викладений матеріал навчальної дисципліни 

«Теорія держави і права» за програмою складання державного іспиту із 

відповідної навчальної дисципліни. Подаються визначення всіх ключових 

понять та категорій теорії держави і правіа,стислі, але разом із тим 

змістовні відповіді на питання, що виносяться на іспити в юридичних 

ВНЗ України. 

 

  

 

 

1.  72.52 

я73-1 

К 82 

 

Кривонос О. Б.  

Методологія науково-дослідної роботи : навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. / О. Б. Кривонос, О. М. Демченко ; за ред. 

О. В. Кононова. – К. : Медицина, 2011. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено методологію й 

організацію наукових досліджень. Висвітлено види та форми науково-

дослідної діяльності студентів, етапи наукового пошуку. Надано основні 

рекомендації щодо проведення наукових досліджень і визначення 



результатів науково-дослідної діяльності студентів. 

 

2.  72.52 

я73-1 

К 84 

 

Крушельницька О. В.  

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Крушельницька. – К. : 

КОНДОР, 2009. – 205 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №3 (3), ЦА (7) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто історію становлення 

та розвитку науки, організацію та методологію наукових досліджень, 

вибір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення 

наукових досліджень студентами. 

 

3.  78.64 

(4Укр) 

Н 35 

 

Національний інформаційний суверенітет у контексті 

розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / 

авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та [та 

ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У монографії розглядаються поняття національного 

інформаційного суверенітету, інфраструктура його забезпечення, 

організаційно-методологічна база використання, збереження й 

поповнення суверенних інформаційних ресурсів. 

 

 

  

 

 

1.  88.5я7

3-1 

А 73 

Ануфрієва Н. М.  

Соціальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : 



 Каравела, 2011. – 295 с. – Бібліогр. : с. 293-295 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основи нормативного 

курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження 

особистості в соціальній психології, проблем міжособистіних стосунків 

та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, 

пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній 

соціальній психології.  

 

2.  88.56 

я73-1 

Б 48 

 

Березин С. В.  

Наркомания глазами семейного психолога : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и 

спец. Психологии / С. В. Березин, К. С. Лисецкий. – С.Пб. : 

Речь, 2005. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: Книга посвящена чрезвычайно актуальной в наше время 

проблеме профилактики наркомании среди молодежи: социальные и 

психологические аспекты распространения наркотиков, вопросы 

зависимости и созависимости, социально-психологический портрет 

наркомана, пути превенции и злоупотребления наркотиками и коррекции 

поведения, модели комплексной работы специалистов. 

 

3.  95.43 

В 53 

 

Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» : зб. наук. Пр .: 

Філософія. Психологія. Педагогіка. № 1 (25) / М-во освіти і 

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

Новіков (голова) [та ін.]. – К. : Політехніка, 2009. – 218 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

№ 2 (26) – К. : Політехніка, 2009. – 180 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Матеріали  «Вісника» присвячено актуальним проблемам 

філософії, психології та педагогіки. 



 

4.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 8 

(221) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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

схеми, табл. 

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

 

5.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 10 

(223) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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

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

Анотація: У матеріалах «Вісника» розглянуто актуальні питання 

неперервної освіти дорослих, реалізація андрогогічного підходу, соціальні 

функції освіти дорослих у контексті зарубіжного і вітчизняного досвіду, 

професійної підготовки фахівців із позицій інтернаціоналізації світового 

і європейського освітнього простору. Представлено сучасні погляди на 

проблему конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів та особливості їх підготовки до надання освітніх послуг 

дорослим.  

 

6.  74кр 

В 53 

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

(225) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.:  



 А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. - 

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

табл. 

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

 

7.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 13 

(226): Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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

схеми 

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

 

8.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 15 (228) 

: Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер. : Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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



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

Анотація: Матеріали «Вісника» присвячено актуальним проблемам 

соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів 

соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: 

соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми 

похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки тощо. 

 

9.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 19 (232) 

: Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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

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

Анотація: Матеріали «Вісника» присвячено актуальним медико-

біологічним та соціально-педагогічним проблемам вищої і середньої 

школи, післядипломної освіти. У публікаціях досліджуються різні 

аспекти еколого-валеологічної освіти; проблеми організації навчання та 

виховання студентської й учнівської молоді; формування комунікативної 

компетентності; проблеси соціальної роботи; аналізується 

міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. 

 

10.  74кр 

В 54 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 21 

(234) : Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. 

І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: Н. А. 

Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, В. М. Король [та ін.]. – 

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

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

похилогого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; 



спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини тощо. 

 

11.  74кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 30 (243) 

: 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. – 144 с. 

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

Анотація: У матеріалах «Вісника» розглянуто актуальні питання 

неперервної освіти дорослих, реалізація андрагогічного підходу, соціальні 

функції освіти дорослих у контексті зарубіжного і вітчизняного досвіду, 

професійної підготовки фахівців із позицій інтернаціоналізації світового 

і європейського освітнього простору. Представлено сучасні погляди на 

проблему конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів та особливості їх підготовки до надання освітніх послуг 

дорослим.  

 

12.  74.20 

я73-1 

В 31 

 

Веретенко Т. Г.  

Педагогічний тренінг : [навч. посіб.] / Т. Г. Веретенко, І. С. 

Манойло ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : 

ЮНЕСКО-СОЦІО, 1999. – 82 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Даний навчальний посібник – це збірник допоміжних 

матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу 

«Педагогіка», спецкурсів «Методика виховної роботи в школі», 

«Організація та управління навчально-виховним процесом у різних типах 

навчальних закладів». Кожна запропонована тема посібника націлена на 

самостійну творчу роботу студента, на співробітництво з викладачами 

та студентами.  

 

13.  74.268. 

19я73-1 

Вишневський О. І.  

Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. 

Вишневський. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Знання, 



В 55 

 

2011. – 206 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: Навчальний посібник адресовано студентам, які готуються 

до викладання англійської, німецької та французької мов у середній 

школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що 

втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом 

відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його 

праці «Теоретичні основи сучасної української педагогіки». 

 

14.  74.483 

(4Укр-

4Чек) 

Г 60 

 

Голиш Г. М.  

Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети 

«Черкаська правда», 1954 - 1991 рр. : матеріали прес-

моніторингу / Г. М. Голиш, О. В. Ільченко ; рец.: А. Г. 

Морозов, Н. А. Тарасенкова, Л. І. Солодка ; ЧНУ ім. Б. 

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

Хмельницького, 2012. – 208 с. 

 Кількість примірників: 94 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2), ІБВ (1), ЦА 

(4), (84) 

Анотація: Підготовлений працівниками наукової бібліотеки ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького збірник містить прес-релізи матеріалів обласної газети 

«Черкаська правда» від 1954 до 1991 р., які розповідають про 

повсякденність провідного в Шевченковому краї ВНЗ – Черкаського 

педінституту ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією, попередника 

ЧНУ ім.. Б. Хмельницького. 

 

15.  74.273 

(2)6 

Д 38 

 

Детство. Век двадцатый : материалы науч.-практ. конф., 

Оренбург, 22 мая 2012 г. : посвящ. 90-летию Всесоюзной 

пионерской организации / МОН Российской Федерации, 

Оренбургский гос. пед. ун-т; рук. проекта, науч. ред. Д. А. 

Сафонов. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – 164 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В сборнике рассматриваются вопросы истории развития 

детского движения в России, пионерского и детского движения на 

Урале,  а также участие пионеров и школьников Украины в 

патриотических движениях начального периода Великой Отечественной 



войны, деятельность специальных детских учреждений Украины 1943–

1945 гг. и др.  

 

16.  88.48 

З-63 

 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.  

Основы сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – С.Пб. : 

Речь, 2010. – 172 с. : рис. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: В каждом из нас немало жизненных программ, 

заложенных не нами, а другими людьми, которых мы встретили на 

своем жизненном пути. Во всех этих хитросплетениях старается 

разобраться сказкотерапевт. И особенно это касается нас, взрослых. 

Чтобы разбираться с хитросплетениями судеб и внутренних процессов 

взрослых, помогать развивать таланты детям, поддерживать 

подростков, сказкотерапевту нужны основания. Эти основания, или 

основы сказкотерапии, изложены в книге. 

 

17.  74.484 

(4Укр)

р30я7 

І-98 

Іщенко М. П.  

Вища освіта України і Болонський процес : навч.-метод. посіб. 

/ М. П. Іщенко, А. О. Овчаренко, В. П. Ткаченко ; М-во освіти і 

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

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

Хмельницького, 2012. – 358 с. 

 Кількість примірників: 30 – ЦА (25), ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2) 

Анотація: Цей посібник створено з метою його спеціальної адаптації 

до особливостей навчання магістрантів зі спеціальностей «Державна 

служба», «Адміністративний менеджмент» і «Публічне 

адміністрування». У ньому передбачені професійно-кваліфікаційні 

особливості функціонування систем державного управління, 

адміністративного менеджменту в Україні та їх адаптації до 

європейських стандартів.  

 

18.  74.200. 

54я73-1 

Калашник Н. Г. Густосология : собр. соч. : в 10 т. : учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Н. Г. Калашник ; М-во 

образования и науки молодежи и спорта Украины, Ин-т 



К 17 

 

инновационных технологий и содерж. образования. – 2-е изд., 

доп. – Х. : Коллегиум. – 2012 

Т. 2: Эстетические вкусы: их истоки и формирование. – 2012. – 

250 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Предлагаемая работа содержит в себе попытки 

философского обоснования понятия «эстетический вкус» в его 

историческом контексте, а также рекомендации по использованию 

теоретических разработок в воспитании и обучении. Освещаются 

педагогические предпосылки усовершенствования вкусов, формирования 

эстетических качеств сознания. 

 

19.  74.200. 

54я73-1 

К 17 

 

Калашник Н. Г. Густосология : собр. соч. : в 10 т. : учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Н. Г. Калашник ; М-во 

образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т 

инновационных технологий и содерж. образования. – 2-е изд., 

доп. – Х. : Коллегиум. – 2012 

Т. 3: Теория и практика формирования эстетических вкусов. – 

2012. – 268 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Предлагаемая работа содержит в себе попытки 

философского обоснования понятия «эстетический вкус» в его 

историческом контексте, а также рекомендации по использованию 

теоретических разработок в воспитании и обучении. Освещаются 

педагогические предпосылки усовершенствования вкусов, формирования 

эстетических качеств сознания, основывающихся на эстетических 

потребностях личности. 

 

20.  88.48 

К 65 

 

Копытин А. И.  

Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. – 

С.Пб. : Речь, 2003. – 319 с. – (Психологический практикум) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: Книга посвящена методологии и технике групповой арт-



терапии. Представлены история и контекст ее развития. В деталях 

описываются требования к оборудованию кабинетов и студий для 

групповой арт-терапевтической работы, критерии и порядок 

комплектования групп, определения частоты и продолжительности 

занятий, а также выбора оптимальной продолжительности курса арт-

терапии.  

 

21.  74в 

К 78 

 

Кравцов Ю. С.  

Філософське призначення освіти у морально-правовій 

ідентифікації людини : монографія / Ю. С. Кравцов ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзержинський 

держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : Вид-во ДДТУ, 2012. – 

254 с. – Бібліогр. : с. 242-254 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії аналізується варіант сучасного бачення 

освіти, сконструйований під впливом процесів глобалізації, тотальної 

комунікації, активного розвитку «інформаційного» суспільства та 

формування нових глобальних викликів, які породжують нові соціальні 

стратегії досягнення успіху. Розлянуто питання щодо особливості 

процесу формування морально-правовій ідентифікації людини, 

дослідження ролі освіти у цьому процесі. 

 

22.  74.03 

(4Укр)6 

М 28 

 

Марочко В. І.  

Репресовані педагоги України: жертви політичного терору 

(1929–1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг ; Ін-т історії НАН 

України, Марбурзький ун-т. – К. : Науковий світ, 2003. – 302 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Книга висвітлює трагічну сторінку української історії – 

масові репресії проти співробітників Народного комісаріату освіти, 

Українського науково-дослідного інституту педагогіки, професорів та 

викладачів, працівників народних відділів освіти, вчителів 

загальноосвітніх шкіл, у тому числі національних меншин. 

 

23.  74.04кр Методи і засоби забезпечення неперервності едукаційного 

процесу в закладах освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. 



М 54 

 

конф. м. Черкаси, 24-25 листоп. 2008 р. / МОН України, Ін-т 

пед. освіти та освіти дорослих АПН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.] ; відп. за вип. : Л. І. Прокопенко, О. А. 

Біда, Л. Ю. Вовкочин. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2008. – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У матеріалах Міжнародної науково-практичної 

конференції розкриваються методи і засоби забезпечення неперервності 

едукаційного процесу в закладах освіти. 

 

24.  74.262.0

я73-1кр 

М 54 

 

Методика викладання курсу «Я і Україна. 

Природознавство» та сільськогосподарської праці 

(теоретичні основи) : навч.-метод. посіб. у схемах, табл., рис. 

для студ. пед. ф-тів вищ. навч. закл. та класоводів / О. А. Біда, 

Т. С. Зорочкіна, Т. П. Кучай, В. М. Чичук ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 320 с. : 

схеми, табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: У посібнику теоретично обгрунтовано загальні положення 

методики викладання курсу «Я і Україна. Природознавство» та 

сільськогосподарської праці в початковій школі, подано практичні 

поради майбутнім класоводам стосовно викладання цього шкільного 

курсу. З позицій системного підходу розглянуто завдання, зміст, методи, 

організаційні форми навчання під час викладання курсу. 

 

25.  74.244.

6я73-1 

О-75 

 

Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / А. А. 

Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [та ін.] ; за заг. 

ред. А. А. Колупаєвої. – К. : А.С.К., 2012. – 307 с. – (Серія 

"Інклюзивна освіта") 

 Кількість примірників: 8 – ЧЗ №6 (2), ЦА (6) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику представлено 

теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-

методичні засади інклюзивної освіти. Висвітлюються питання 

диференційованого викладання та оцінювання навчальних досягнень та 



розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей 

з особливими потребами та ін.  

 

26.  74.480.

25 

П 86 

 

Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних 

технологій викладання у вищій школі : монографія / В. 

Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко [та ін.] ; за заг. ред. В. П. 

Андрущенка, В. І. Лугового ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 260 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії здійснено теоретико-методологічне 

обгрунтування засад проектування інноваційних технологій викладання у 

вищій школі. Акцентується на розв'язуванні проблем здійснення 

компетентнісного підходу у процесі викладання, реалізації інноваційних 

форм, методів і засобів викладання у вищих навчальних закладах. 

 

27.  74.262

я73-1 

Р 59 

 

Рогівська Т. С.  

Рівняння з параметрами. Розробки занять елективного курсу 

для 8 класу : [навч.-метод. посіб.] / Т. С. Рогівська. – Х. : 

Основа, 2012. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Математика в 

школах України"; вип. 4 (112)) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Пропонований посібник містить розробки занять 

елективного курсу «Рівняння з параметрами». 

 

28.  74.04 

(4Укр)кр 

Р 64 

 

Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку 

ХХІ століття : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. акад. пед. наук України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.] ; редкол.: В. Кремень (голова), І. Зязюн, 

А. Кузьмінський (заст. голови) [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2011. – 740 с. : схеми 

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

Анотація: Висвітлюються теоретико-методологічні засади 



модернізації освіти в контексті цивілізаційниїх змін в умовах 

глобалізаційних процесів, розкриваються особливості розвитку 

педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття, 

обгрунтовуються концептуальні засади педагогічної майстерності в 

умовах неперервної освіти, аналізуються європейські контексти 

підготовки вчителів загальноосвітніх і професійних навчальних закладів 

до педагогічної дії. 

 

29.  74.102.4

14я73-1 

С 14 

 

Сазонова А. В.  

Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти 

дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ А. В. Сазонова ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 

2010. – 244 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються особливості 

організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, 

подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, 

цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички 

Кюзенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки 

тощо. 

 

30.  74.200.

2я21кр 

Т 49 

 

Тлумачний словник-довідник понять і термінів з 

педагогіки креативності / М-во освіти і науки України, 

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

Кузьмінський, Л. І. Прокопенко, О. А. Біда [та ін.] ; за ред. А. І. 

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

2007. – 190 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Словник систематизує коло понять і термінів, які всякчас 

обертаються в творчій царині або так чи інакше до неї дотичні. Це 

насамперед поняття і терміни філософії, етики, естетики, 

релігієзнавства, культурології, педагогіки, психології та інших суміжних 

галузей знання. 

 

31.  74.50р Черноусова Н. М.  



30кр 

Ч-49 

 

Самоврядування в житті спеціальної школи-інтернату : метод. 

посіб. / Н. М. Черноусова. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 262 с. 

: фото 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Методичний посібник націлений на розкриття проблеми 

самоврядування в школі для дітей з особливими потребами. У посібнику 

представлені теоретичні й практичні матеріали з розвитку та 

впровадження самоврядування у школі для дітей з вадами розвитку. 

 

32.  74.24 

(4Укр)

к94 

Ш 66 

 

Шкільний бюджет : навч.-метод. посіб. для кер. Освіти / В. 

Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко [та ін.] ; 

Міжнародний фонд «Відродження». – К. : Таксон, 2011. – 154 

с. – Бібліогр. наприкінці розд. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику проаналізовано досвід фінансування освіти у 

країнах Європейського Союзу, законодавче забезпечення фінансово-

економічної діяльності навчальних закладів, особливості фінансування 

шкільної освіти в Україні на сучасному етапі, запропоновано практичні 

поради керівникам освіти щодо управління шкільним бюджетом. 

 

33.  88.56я

73-1 

Ш 76 

 

Шнейдер Л. Б.  

Семейная психология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

завед. / Л. Б. Шнейдер. – М. : Академический проект; Киров : 

КОНСТАНТА, 2011. – 735 с. – (Gaudeamus) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: Книга представляет собой психологический анализ 

семейных отношений как комплексной проблемы, принадлежащей 

социально-психологической и субъективно-психологической реальности. 

В ней раскрываются эволюция и сущность брачно-семейных отношений, 

особенности их возникновения, становления, стабилизации и распада, 

описывается характеристика брака и семьи в историческом и др. 

 

 



  

 

1.  84(4Укр

)6-5 

А 57 

 

Альманах поезій та перекладів : [зб. поезій учасників 

Міжнародного поетичного фестивалю «Meridian Czernowitz»]. 

– Б.м. : Культурний капітал, 2010. – 96 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Ця книга – збірка віршів сучасних поетів, які були запрошені 

на Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz», що 

відбувся у вересні 2010 року у м. Чернівці 

 

2.  84(4Укр

)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 нам 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.  

 

3.  81.2А-

48 

Б 43 

 

Белей Л.  

Старослов'янсько-український словник / Л. Белей, О. Белей ; 

наук. ред. Д. Гринчишин. – Л. : Свічадо, 2001. – 332 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Навчальний перекладний словник, покликаний допомогти 

вивчати оригінальні старослов'янські тексти. Реєстр словника – близько 

9 тис. слів – з належною повнотою репрезентує лексичний склад 

найдавніших старослов'янських пам'яток. Реєстровими словами 

виступають як апелятиви (повнозначні, службові слова, вигуки), так і 



власні назви. 

 

4.  84(4Укр

)6-5 

Б 76 

 

Божок Г. І.  

Божий промисел від трипільців до українців : громадянська 

світоглядна поезія / Г. І. Божок. – Х. : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Читачам пропонується друге видання збірки поезій, 

доопрацьоване та значно розширене. 

 

5.  84(4Укр

-6КРМ) 

6я4 

В 55 

 

Вишняк М. Я.  

Слово рідне українське : до 20-річчя незалежності України / М. 

Я. Вишняк. – Сімф. : Таврія, 2011. – 228 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Це книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю 

дев'ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова – 

членів Національної спілки письменників України, які пов'язали своє 

життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною.  

 

6.  80кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. № 5 

(218) : Серія Філологічні 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. Т. 

Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, Л. І. Кавун [та ін.]. - 

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

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

Анотація: Черговий випуск літературознавчого «Вісника ЧНУ» 

пропонує наукові дослідження в традиційних рубриках теоретико-

літературної, історико-літературної, компаративної, фольклористи-

ної, методичної проблематики. 

 

7.  80кр Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 25 (238) 



В 53 

 

: Серія Філологічні 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. Т. 

Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, Л. І. Кавун [та ін.]. – 

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

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

Анотація: Чергове число літературознавчого «Вісника ЧНУ» вміщує 

наукові статті учасників Всеукраїнської наукової конференції «Україн-

ська література в контексті світової: теоретичний, історичний, 

методичний та перекладацький аспекти», яка відбулася в університеті 

19-20 квітня 2012 року. У цьому числі подаються наукові дослідження 

двох секцій конференції – «Літературна компаративістика: теоретичні 

аспекти» й «Українсько-російська літературна компаративістика». 

 

8.  80кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 26 (239) 

: Серія Філологічні 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. Т. По-

ліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, Л. І. Кавун [та ін.]. – Черкаси 

: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 136 с. 

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

Анотація: У цьому числі «Вісника Черкаського університету» 

продовжується друк наукових праць учасників Всеукраїнської наукової 

конференції «Українська література в контексті світової: теорети-

чний, історичний, методичний та перекладацький аспекти», яка 

відбулася в університеті 19-20 квітня 2012 року. Подаються 

дослідження, виголошені на засіданні секції «Українсько-західно-

європейська літературна компаративістика». 

 

9.  80кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. № 40 (253) 

: Серія Філологічні 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. Т. 

Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, Л. І. Кавун [та ін.]. – 

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



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

Анотація: Черговий випуск літературознавчого «Вісника ЧНУ» 

завершує друкування наукових праць учасників Всеукраїнської наукової 

конференції «Українська література в контексті світової: теорети-

чний, історичний, методичний і перекладацький аспекти», проведеної в 

університеті 19-20.04.2012. У цьому числі подаються наукові досліджен-

ня двох секцій конференції – «Внутрішньолітературні порівняльні 

студії» й «Переклади, методика». 

 

10.  84 

(4Укр)

6-5кр 

Г 15 

 

Галаєва О.  

Коралові рим(ф)и : поезії / О. Галаєва. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2012. – 132 с. 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: Збірка віршів черкаської поетеси пропонує читачам образне 

світосприйняття самого автора, у якому переплелися містика і 

реальність, потайне і явне.  Поезія, яка нелегко дається до сприйняття, 

змушує до філософських углиблень, до активізації підсвідомого та  

інтуітивного в кожній душі. 

 

11.  81.2Р 

Г 36 

 

Георусистика. Вызовы ХХІ века : [сб. науч. ст.] / [под ред. А. 

Н. Рудякова]. – Симф. : Антиква, 2011. – 156 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Аннотация: В сборнике представлены работы, посвященные 

рассмотрению гносеологических и методологических оснований 

георусистики, тех постулатов, которые легли в основу ее понимания как 

нового этапа в развитии русистики в XXI веке и которые используются 

в работах представителей Крымской школы функциональной 

лингвистики.  

 

12.  81.2Ан

-922.2 

Г 60 

 

Голіцинський Ю. Б.  

Граматика [з англійської мови] : зб. вправ / Ю. Б. 

Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 5-те вид., випр. та допов. – 

К. : Арій, 2010. – 544 с. – (Англійська мова для школярів) 



 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської 

граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ято-

вування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього 

застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і 

словниками. 

 

13.  84(4Укр

)6-4 

Д 36 

 

Дереш Л.  

Голова Якова : алхімічна комедія / Л. Дереш. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2012. – 238 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Геніальний композитор Яків дістає незвичну пропозицію: 

написати симфонію до Євро-2012. Замовники – таємничі темні отці. 

Невже він створюватиме музичний пролог до апокаліпсиса? Рідна 

домівка стає для нього мистецькою в'язницею. І навіть попри постійну 

присутність у його житті чотирьох жінок-муз жодна нота не лунає в 

голові Якова. Щоб віднайти потрібні звуки, йому доведеться зіграти на 

найпотаємніших струнах душі, а може, вмерти й відродитися знову... 

 

14.  83.3(4

Укр)6 

Д 67 

 

Дончик В. Г.  

Доля української літератури – доля України : монологи й 

полілоги / В. Г. Дончик. – К. : Грамота, 2011. – 640 с. –  

(Бібліотека Шевченківського комітету) 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: У книжці уміщено статті, портрети, нотатки, полемічні 

репліки, самокритичні коментарі, бібліографічні довідки. Ця мозаїчна 

історико-літературна хроніка дає уявлення про особливості, тенденції, 

явища й проблеми художнього процесу різних десятиліть «доби на 

переломі», доби суперечливої, але все ж позначеної необхідним для 

мистецької творчості імперативом тяглості й спадкоємності.  

 

15.  84(Укр)

6-4 

Дяченко М. Ю.  

Долина совісті : роман / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко. – К. :  



Д 99 

 

Гамазин, 2008. – 331 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Хіба можемо ми уявляти, наскільки страшною для людини є 

цілковита самотність? Коли в твоєму житті, житті талановитого і 

успішного пиьсменника, немає місця жодній рідній душі чи, навіть, 

просто другові. Коли ти привид, невидимка серед натовпу. Бо хрест твій 

– жахлива здатність прив'язувати до себе людей. Може, навіть до 

смерті. Про це розмірковує автор на сторінках свого роману. 

 

16.  84(4Укр

)6-5кр 

Ж 51 

 

Желєзняк О.  

Шукаючи ключі до світу : зб. поезій / О. Желєзняк ; [післям. О. 

Солодар]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 70 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Поезія Олени Желєзняк побудована на дисонансах і 

протиріччях, що виводять читача із зони комфорту, а отже 

спонукають до розвитку. Поетеса знаходить себе і втілює свої 

емоційно-філософські міркування у формі верлібру, часом 

експеримнтуючи на межі вільного і класичного вірша. 

 

17.  84.4 

(4Укр)

6-5 

Ж 86 

 

Жуковский С. В.  

Залюблений в грозу : вибране / С. В. Жуковский. – Донецьк : 

Альфа-прес, 2008. – 368 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: «Залюблений в грозу» - підсумкова збірка українського 

поета Станіслава Жуковського. До неї увійшли кращі поетичні твори з 

його попередніх книжок, нові вірші, пісні та художні переклади.  

 

18.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

З-41 

Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської 

конференції, 20 - 21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня 

народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його 

перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Ін-т л-ри ім. 

Т. Г. Шевченка НАН УКраїни [та ін.] ; відп. ред. В. Т. 



 Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 690 с. 

 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (4) 

Анотація: У збірнику вміщено наукові статті учасників Міжнародної 

(38-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького 20-21 квітня 2011 року. 

Наукові розвідки, згруповані в шести тематичних розділах, розкривають 

широкий спектр актуальних проблем шевченкознавства. 

 

19.  83.3 

(4Укр)6

-8...4кр 

З-48 

Збірник праць П'ятих Єфремовських читань : до 135-ї 

річниці з дня нар. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня нар. 

Павла Филиповича; м. Черкаси, 5-6 жовт. 2011 р. / М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України, Черкаська 

облдержадміністрація, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; 

відп. за вип. В. Т. Поліщук. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. 

– 188 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: До збірника включено наукові статті учасників чергових 

Єфремовських читань, які з 1996 року традиційно відбуваються в 

Черкасах і на Катеринопільщині. Цьогорічні читання присвячено не 

тільки «круглій даті» Сергія Єфремова, а й такій же даті його земляка 

й побратима – Павла Филиповича. 

 

20.  83.3 

(4Укр)5

-8...44 

К 17 

Калинчук А. М.  

Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики : 

[монографія] / А. М. Калинчук ; наук. ред. М. М. Сулима ; 

НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 

Четверта хвиля, 2012. – 164 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії вперше цілісно проаналізовано романи «Князь 

Єремія Вишневецький» (1897) та «Гетьман Іван Виговський» (1899) І. 

Нечуя-Левицького (обидва твори вперше було надруковано 1991 р.), 

осмислено їх художню вартість у витворенні культури письма 

української історичної прози (акцентовано увагу на таких аспектах 

поетики історичних романів письменника, як аналіз їх творчого 

формування, тематичного кола, авторської позиції та засобів її 



вираження тощо.  

 

21.  83.01 

К 57 

 

Кодак М. П.  

Поетика як система : літ.-критич. нарис / М. П. Кодак. – 2-ге 

вид., допов. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 176 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Світ художнього твору, як і кожене складне явище, – 

також система. Система поетики має свої опорні поняття, свої 

структурні рівні – пафос, жанр, часопросторові уявлення тощо. В 

нарисі вони розглядаються у зв'зку з методом і стилем, ідеєю розвитку, 

іншими категоріями. 

 

22.  84.2 

(4Укр) 

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: Колискова – це своєрідна молитва-медитація. Прадавня 

матір, можливо, краще за сучасну розуміла магію пісні над колискою, 

виспівуючи дитині свою любов, вимолюючи маленяткові щасливу долю, 

прикликаючи собі в помічники всі сили природи: сонце, росу, вітер, 

дерева, квіти, трави, пташок, лагідних тварин і добрих чарівників – Сон 

і Дрімоту… Збірник склали найпопулярніші українські колискові пісні, 

проілюстровані справжньою чарівницею пензля. 

 

23.  84 

(4Укр)

6-5 

К 67 

 

Корнійчук В. П.  

Духовні роси, або Розсипані думки книгою зібрані / В. П. 

Корнійчук. – Ніжин : Кий, 2010. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Автор книги – хореограф, театрознавець, письменник, 

заслужений журналіст України, головний редактор «Української 

музичної газети», у творчості якого вагоме місце посідає її Величність 

Муза, присвячує цю книгу Ніжину – місту, в яке віддавна закоханий, як у 



могутнє мистецьке джерело, з якого вибуяла плеяда видатних 

представників національної музичної, словотворчої і театральної 

культур.  

 

24.  84 

(4Укр)

6-4 

К 68 

 

Королева Н. А.  

Твори / Н. А. Королева. – Л. : Каменяр, 2009. – 419 с. : портр. – 

(Серія "Спадщина") 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: У книжці вміщено автобіографічні твори української 

письменниці Наталени Королевої (1888–1966) – повісті «Предок» і «Без 

коріння». Передує їм «Автобіографія», опублікована письменницею в 

1958 р. 

 

25.  84(4Укр

)6-5кр 

Л 34 

 

Левченко С. П.  

Оплакування дощу : [поезії] / С. П. Левченко. – Черкаси : 

ІнтролігаТОР, 2012. – 80 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Нову книжку нових віршів автор написав під впливом 

творчості й життя: Ремарка, Ніцше й Казанови, одного з яких він знав 

особисто. Його нинішні вірші – це не намагання відійти від норми (хоча 

інколи дуже хочеться), це не бажання розітнути «дні ці карі», це не 

втеча від ночі в ранок чи навпаки, не намагання розщепити слово на його 

складові, а скоріше з'єднати їх у якусь нову конфігурацію в цьому 

нескінченно-химерному калейдоскопі світу, який називається поезією.  

 

26.  84 

(4Укр)6 

Л 58 

 

Лиман Л.  

Пам'ять : (поезія і проза) / Л. Лиман ; упоряд., ред. Р. Доценко ; 

Українська Вільна Академія Наук у США. – К. : Задруга, 2002. 

– 160 с. : портр. 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: У цій книжці зібрано основне з поетичного та прозового 

доробку Леоніда Лимана, мешканця Нью-Йорку родом з Полтавщини, 

котрий ще піввіку тому був визнаний, як один з найобдарованіших і 



найперспективніших молодих талантів в українській емігрантській 

літературі, але так запізніло (однак не запізно) виходить уперше на 

книжковий світопростір. 

 

27.  84(4Укр

)6-4 

Л 17 

 

Лисенко Л.  

Тінь тіней : [вірші] / Л. Лисенко. – Х. : Фоліо, 2003. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Книжка поезій належить до тих, що їх прочитання 

спроможне стати внутрішньою подією. То наче складний і напружений 

фільм, знятий у внутрішньому просторі свідомости. Недарма в неї і 

один з циклів має назву «Пейзажі зсередини», а назва, та й чимало 

іншого, змушують пригадати міф про Евридику, що переходить межу 

світу видимого й невидимого. 

 

28.  81.2Ан

-923.2 

М 29 

 

Мартиненко А. О.  

Практикум з англійської грамматики : навч. посіб. для студ. 

немовних вищ. навч. закл. / А. О. Мартиненко. – К. : Логос-М, 

2006. – 251 с. – (Вас чекає успіх!) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Навчальний посібник – дає можливість студентам, учням 

старших класів, особам, які прагнуть навчитися читати науково-

технічну літературу, самостійно систематизувати та узагальнити 

знання з англійської граматики і на цьому грунті формувати граматичні 

навички читання. 

 

29.  84(4Укр

)6-5 

М 57 

 

Мідянка П. М.  

Марамороський розлом : поезії / П. М. Мідянка. – Ужгород : 

Карпати, 2011. – 216 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Один із провідних українських поетів Петро Мідянка 

народився, живе і працює у віддаленому гірському селі Закарпатті, а у 

його творах верховинський космос природно й гармонійно вростає в 

європейський Всесвіт. Це засвідчує і чергова збірка, яка увібрала нові і 



твори попередніх років, представляючи читачеві майстра вишуканих 

віршованих форм, зокрема сонетів. 

 

30.  81.2Ан

-48 

М 98 

 

Мюллер В. К.  

Большой англо-русский словарь = Complete english-russian 

dictionary : в новой ред. : 220000 слов, словосочетаний, 

идиоматических выражений, пословиц и поговорок / В. К. 

Мюллер. – 10-е изд., стер. – М. : Цитадель-трейд: РИПОЛ 

КЛАССИК : Дом. ХХІ век: Вече, 2009. – 831 с. 

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

Анотація: Неоднократно переиздававший в нашей стране популярный 

словарь В. К. Мюллера 2004 году впервые вышел в принципиально новой 

редакции: по новейшим источникам была выверена вся содержательная 

часть словаря – обновлён словник; проведена тщательная работа по 

выделению и отбору значений слов; обновлена и тщательно пополнена 

иллюстративная часть словаря и др. 

 

31.  81.2Ан

-48 

М 98 

 

Мюллер В. К.  

Новый англо-русский словарь = Modern Englich-Russian 

Dictionary : около 200000 слов и словосочетаний / В. К. 

Мюллер. – 15-е изд., испр. – М. : Русский язык-Медиа: Дрофа, 

2008. – ХІІ с. ; 945 с 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Новый англо-русский словарь содержит около 200 тыс. 

слов и словосочетаний современного английского языка с подробной 

разработкой значений и обширным иллюстративным материалом. 

 

32.  84(4Рос)

6-4 

Н 62 

 

Никитенко А. А.  

Короткое лето любви : [роман] / А. А. Никитенко. – С.Пб. : 

Амкос, 2010. – 508 с. – (Черкасская сага) 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Аннотация: Новый роман Анатолия Никитенко – четвертая книга в 



серии «Черкасская сага». Читатель сможет узнать, как складывались 

судьбы героев за чертой повествования первых трех его книг – «Любовь 

и «мессеры», «Димон» и «Анна» – первой книги трилогии «Холод 

пламени». Ведь герои всех этих книг связаны родством. 

 

33.  84(4Рос)

6-4 

Н 62 

 

Никитенко А. А.  

Любовь и «мессеры» : роман / А. А. Никитенко. – С.Пб. : 

Амкос, 2009. – 504 с. – (Серия Черкасская сага) 

 Кількість примірників: 4 – АХ (4) 

Аннотация: В романе прослеживаются судьбы молодых, как русских, 

так и немцев встретивших Вторую мировою войну  в совсем юном 

возрасте. Главный герой, вчерашний курсант летнего училища Филипп 

Орлов, за короткий срок стал настоящим летчиком-истребителем, 

асом, грозой немецких «мессершмиттов». Однако в конце войны его 

судьба делает неожиданный поворот... Роман о мужестве, преданности 

своему делу, о любви, прошедшей испытание времени. 

 

34. 84(4Рос)

6-4 

Н 62 

 

Никитенко А. А.  

Украинские мотивы : избранные рассказы / А. А. Никитенко. – 

С.Пб. : Судостроение, 2012. – 128 с. 

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

Аннотация: У каждого из нас есть своя Родина. Какая бы она ни 

была, маленькая глухая деревушка или большой город. У каждого из нас 

есть или был свой дом, в котором мы росли и который несмотря ни на 

что считаем самым теплым и самым дорогим для нас во всем мире. 

Рассказы, которые представлены в этой книге, это своего рода 

вспоминания автора своей малой родине и его земляках. Это рассказы-

были об украинском городе Черкассы и его жителях.  

 

35.  83.7я7

3-1 

О-54 

 

Олійник О. Б.  

Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. 

Олійник ; М-во освіти і науки України. – К. : КОНДОР, 2009. – 

169 с. 



 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (1), А2 (9) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні питання 

класичної і сучасної риторики. Розглядаються основні проблеми 

культури та мистецтва мовлення. Особливу увагу приділено аналізу  

проблем ораторського мистецтва і ділового спілкування, мовній 

культурі, методу підготовки різних видів публічних виступів, умінню 

вести конструктивний діалог і полеміку.  

 

36.  81.2Ні

м-923.2 

П 18 

 

Паремська Д. А.  

Практична граматика (німецька мова) : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Д. А. Паремська. – 9-те вид., переробл. – К. : 

Арій, 2011. – 351 с. 

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

Анотація: Посібник призначено для комплексної роботи над німецькою 

граматикою (морфологія та синтаксис) на початковому й подальших 

етапах навчання німецької мови. Складається з двох частин. У першій 

частині подано ретельно дібрані за принципом наростання труднощів 

вправи, а також контрольні завдання. Друга частина являє собою 

граматичний довідник, що містить правила з усіх тем, викладені 

українською мовою.  

 

37.  83.3 

(4Укр-

4Чек)я

73-1 

П 50 

Поліщук В. Т.  

Література рідного краю (Літературна Черкащина) : підручник 

: біобібліогр. додатки / В. Т. Поліщук, М. П. Поліщук. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 474 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: У підручнику панорамно висвітлюється багатюща історія 

літератури Черкащини – Шевченкового краю. Викладачі, вчителі 

можуть використати матеріали підручника, адаптувавши їх до потреб, 

запитів і вікових особливостей учнівської та студентської молоді. У 

великій пригоді всім, кого цікавить літературна історія Черкащини, 

стануть довідкові бібліографічні матеріали, вміщені в підручнику. 

 

38.  81 Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. 



П 78 

 

Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2004. – 299 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2005. – 343 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2006. – 296 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2006. – 164 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2007. – 164 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 19 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2007. – 238 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 21 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2008. – 424 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 22 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. 

ун-т ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2009. – 503 с. 

– Бібліогр. наприкінці ст. 



 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірники містять статті, в яких досліджуються актуальні 

проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з 

мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, 

словосполучення, речення та тексту. 

 

39.  81.2Ан

-922 

Р 69 

 

Романова Л. И.  

Практическая грамматика английского языка = English 

Grammar in Practice : сб. упражнений : учеб. пособ. / Л. И. 

Романова. – 7-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 378 с. – 

(Домашний репетитор) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Сборник упражнений охватывает все основные разделы 

грамматики английского языка. Разнообразные по форме упражнения и 

тесты признаны обобщить и систематизировать знания, полученные в 

школе, и располагаются по степени возрастания сложности. Все 

задания снабжены ответами. 

 

40.  83.7я21 

С 13 

 

Сагач Г. М.  

Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач; 

Міжрегіональна акад. упр. персоналом, Центр риторики 

«Златоуст». – К. : МАУП, 2006. – 280 с. – (Бібліотека 

«Златоуст»; вип. 1) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: У словнику подано продуктивні терміни курсу «Риторика», 

який читається на засадах християнської етики, уточнено визначення 

базових термінів та понять риторики. 

 

41.  81.2Ан

-923кр 

С 30 

Семенова М. Г.  

Key to Reading Press in English = Ключ до читання преси на 

англійській мові : навч. посіб. із формув. іншомов. мовленнєвої 

компетенції у студ. вищ. закл. освіти напряму підгот. : 



 6.030301 Журналістика, спец.: Англійська мова проф. спрямув. 

/ М. Г. Семенова, А. М. Палієнко ; наук. ред. І. В. Деркач. – 

Черкаси : Сумська О., 2011. – 68 с. 

 Кількість примірників: 22 – ЧЗ №2 (3), А2 (19) 

Анотація: У навчальному посібнику представлено матеріали для 

формування англомовної мовленнєвої компетенції у майбутніх 

журналістів. Посібник складається з VIII розділів, кожен із яких 

містить базовий текст із заявленої теми та відповідного комплексу 

вправ. 

 

42.  84(4Укр

)6я4 

С 37 

 

Симоненко В. А.  

Зажинок : поезія : проза : статті : виступи : щоденник : листи : 

спогади про Василя Симоненка : літературознавчі студії / В. А. 

Симоненко ; упоряд. : П. Жук, Т. Калиновська, В. Пахаренко, 

В. Т. Поліщук. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 536 с. 

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

Анотація: Упорядники на свій розсуд вибрали ті твори поета, які 

видаються найбільш талановитими, знаковими, промовистими. Тексти 

розміщені у хронологічному порядку, для чого послуговувалися переважно 

даними найавторитетніших текстологів-симоненкознавців В. Яременка 

й А. Ткаченка. Це допоможе зримо простежити суто мистецьке й 

духовне зростання В. Симоненка, відчути порухи його серця у різні 

періоди життя.  

 

43.  83.3 

(4Укр)

6-4кр 

С 44 

 

Скорина Л.  

Мистецтво складати пазли : статті, рецензії, есе / Л. Скорина. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У книзі зібрано різножанрові літературознавчі тексти, 

об'єднані спільним знаменником – зацікавленням сучасною українською 

літературою, яка за своїм розмаїттям нагадує вибагливий пазл, 

презентуючи невичерпні змістові, жанрові, стильові можливості. 

 



44.  83.3 

(4Укр)

5-8...6 

С 47 

 

Славить Грузія Кобзаря : літ.-публіц. зб. / упоряд., передм., 

пер. та заг. ред. Р. Ш. Чілачави. – Л. : Світ, 2011. – 296 с. : 

ілюстр. – (Шевченко і світ) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До збірника увійшли поезії, наукові розвідки, 

літературознавчі і мистецтвознавчі роздуми грузинських авторів про 

життя, поетичну й малярську спадщину Т. Шевченка, про світове 

значення його творчості, а також вибрані поезії Т. Шевченка та їх 

грузинські переклади, виконані Р. Чілачавою.  

 

45.  84(4Рос)

6-4 

С 53 

 

Снегирёв Л. А.  

Земной срок : роман / Л. А. Снегирёв ; сост. А. Ф. Берека ; худ. 

А. А. Базилевич. – К. : Етнос, 2008. – 237 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Аннотация: В романе освещаются события Великой Отечественной 

войны. В центре произведения – во многом драматичная судьба 

фронтовика-десантника, талантливого изобретателя Григория 

Томилина. События происходят в Москве, Киеве, Будапеште, Вене, на 

территории Чехословакии. 

 

46.  83.3 

(4Укр)5

-8...0,1 

С 73 

Спогади про Тараса Шевченка : збірник / уклад. і прим. В. 

С. Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бороня ; авт. передм. В. Л. 

Смілянська. – К. : Дніпро, 2010. – 608 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари 

його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі 

епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну 

картину життєвого і творчого шляху основоположника нової 

української літератури. 

 

47.  84(4Укр

)-5я4 

С 79 

Степова пектораль:  поетична антологія від Т. Г. Шевченка 

до наших днів / упорядкув. і передм. А. Глущака. – О. : Маяк, 

2011. – 384 с. 



  Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: З осяжної української поетичної степовіани до антології 

включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини ХІХ 

століття. Представлена плеяда поетів ХХ віку на чолі з П. Тичиною, М. 

Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзінським, а також 

літераторів діаспори, найперше Є. Маланюком, О. Олесем, Т. 

Осьмачкою, Яром Славутичем. 

 

48.  81.2Ук

-0 

С 88 

 

Ступак І. В.  

Структурно-семантичні та функціональні характеристики 

похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах 

: [монографія]. Т. 6 : Типологічні, зіставні, діахронічні 

дослідження / І. В. Ступак ; голов. ред.В. Д. Каліущенко ; МОН 

України, Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 

2010. – 471 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії на матеріалі німецької та української мов 

досліджуються похідні каузативні дієслова, утворені від різних за 

частиномовною належністю мотиваційних основ. Обгрунтовується 

методика формального, семантичного та синтаксичного опису похідних 

каузативних дієслів, виявляються подібності та відмінності цих одиниць 

у зіставлюваних мовах. 

 

49.  81.2Ук

-923 

С 91 

 

Сучасна українська літературна мова : підруч. для студ. 

філолог. спец. вищ. навч. закл. / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, 

М. Я. Плющ [та ін.] ; за ред. А. П. Грищенка. – 3-тє вид., допов. 

– К. : Вища школа, 2002. – 439 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У третьому виданні підручника (2-ге вид. – 1997 р.), 

доповненому відповідно до чинної програми курсу «Сучасна українська 

літературна мова», висвітлено основні закономірності функціонування 

фонологічної і фонетичної систем української мови, проаналізовано 

відповідно до сучасних наукових принципів питання лексикології, 

фразеології та лексикографії, описано словотвірну та морфологічну 

систему української мови. 



 

50.  84(4Укр

)6-4 

Т 29 

 

Тегерешвілі А. З.  

Диверсант Патарашвілі : оповідання / А. З. Тегерешвілі. – К. : 

Неопалима купина, 2010. – 48 с. – (Бібліотека журналу 

«Неопалима купина» ; № 5-6, 2009) 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Ця невелика книжечка – збірка оповідань сучасного 

українського письменника і історика про життєві будні простих людей 

 

51.  81.2Ан

-923 

Т 40 

 

Тіллі Р.  

Презентації / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for 

Business English) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з 

найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, 

щоб проводити наради з іноземними діловими партнерами, потрібно 

вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі із 

серії «Fit for Business English» ви зможете навчитися англійською мовою 

проводити засідання, пропонувати програми, обгрунтовувати думки, 

ставити питання та підбивати підсумки переговорів.  

 

52.  81.002.

1 

Т 43 

 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному 

аспектах : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, 

Донецький нац. ун-т ; редкол.: В. Д. Каліущенко (відп. ред.) [та 

ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 175 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ; 

редкол. : В. Д. Каліущенко (відп. ред.) [та ін.]. – Донецьк : 

ДонНУ, 2008. – 193 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 19 / Донецький нац. ун-т ; редкол. : В. Д. Каліущенко 



(голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 190 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 20 / Донецький нац. ун-т ; редкол.: В. Д. Каліущенко 

(голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. -  

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірниках досліджуються актуальні проблеми 

діахронічної та зіставної лінгвістики. 

 

53.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Т 48 

 

Ткаченко А. О.  

Іван Драч – поет, кінодраматург, політик / А. О. Ткаченко. – К. 

: Бібліотека українця, 2000. – 200 с. : фото. – (Бібліотека 

українця) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Книжка є спробою дати саме отакий портрет руху душі 

митця в його віршах, дібраних мною, автором ідеї та передмови, 

виділених курсивом підтекстівок під фото, упорядником, редактором і 

коректором цього видання. 

 

54.  83.3 

(4Укр)

6-8...0 

Т 82 

Тулуб З. П.  

Моя жизнь / З. П. Тулуб ; сост. Б. В. Клименко. – К. : Киев-

Париж-Дакар, 2012. – 432 с. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (3), А2 (7) 

Аннотация: Эта книга – панорамное художественно-документальное 

повествование об истории четырех поколений семьи Тулубов – 

государственных служащих, юристах, медиках, писателях и поэтах. В 

нем – политические, исторические, бытовые реалии жизни конца XIX – 

начала ХХ века в Украине, Беларуси и России, бывших тогда частями 

Российской империи. 

 

55.  84.2 Українські думи / упоряд. О. К. Артеменко. – К. : Техніка, 

2011. – 160 с. : ілюстр. 



(4Укр) 

У 45 

 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До книжки ввійшли найвідоміші народні думи – неоціненні 

пам'ятки духовної скарбниці українського народу, в яких відображено 

силу народу, його любов до Батьківщини, досвід, розум, поетичну 

геніальність, високу моральність. У «живих літописах», що посідають 

видатне місце у світовій народній поезії, змальовано героїчні й 

драматичні події і явища суспільного життя відповідно до тих 

конкретно-історичних умов. 

 

56.  84.2 

(4Укр) 

У 45 

 

Українські легенди / упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; 

худ. О. Губарєв. – К. : Веселка, 2011. – 196 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Цей унікальний збірник дозволить читачеві подивитися на 

відомі історичні події через чарівну призму фантазії та народного 

гумору. 

 

57.  84(4Укр

)1я4 

Ц 18 

 

Цар Соловей : літ. казки укр. письм. : [у 2 т.]. Т. 1 / упорядкув. 

П. Ф. Бондарчука. – Донецьк  Донбас, 2011. – 384 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До збірника ввійшли кращі літературні казки (у віршах і 

прозові) українських письменників минулих часів, серед яких: Петро 

Гулак-Артемовський, Леонід Глібов, Марко Вовчок, Степан Руданський, 

Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Франко, Леся Українка та 

інші класики української літератури. 

 

58.  83.3(4

Укр)5-

8...4 

Ш 37 

 

Тарас Шевченко : текст і контекст. Гайдамаки / авт. 

проекту, упоряд. В. І. Пахаренко ; уклад. Ю. Гончар. – Черкаси 

: Брама-Україна, 2011. – 368 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: Ця книга продовжує серію, у якій планується видати 

найвідоміші, найвизначальніші твори поета і авторитетні, 

концептуальні літературознавчі й методичні праці, їм присвячені. Цього 

разу у центрі уваги славетна поема «Гайдамаки».  



 

59.  81.2Ук

-923.7 

Ш 37 

 

Шевчук С. В.  

Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. 

В. Шевчук. – 2-ге вид. випр., допов. і переробл. – К. : Арій, 

2007. – 41 5 с. 

 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 

Анотація: У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний 

матеріал, який знайомить з мовними нормами офіційно-ділового стилю, 

подано зразки організаційних документів. Особливу увагу приділено 

усному діловому спілкуванню. 

 

  

 

  

1.  87кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 200 : 

Серія Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. редкол.: А. І. 

Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: О. В. 

Марченко (відп. ред.), В. М. Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 104 с. 

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

Анотація: Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним 

проблемам історії філософії, соціальної філософії, теорії пізнання, 

етики, естетики та релігієзнавства. 

 

2.  87.4я7

3-1 

К 21 

 

Карамишева Н. В.  

Логіка і правознавство (Теоретичні питання та практичні 

завдання) : навч. посіб. для студ. юридичних ф-тів / Н. В. 

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

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 



Франка, 2012. – 118 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику проаналізовано аналітичну, 

репрезентативну та моделюючу функції логіки у сфері права. 

Різноманітні практичні завдання (логічні й евристичні) конкуретизують 

вказані функції науки логіки у контексті загальної теорії держави і 

права, кримінального права, кримінально-процесуального права і 

судочинства. 

 

3.  87.7р3

0я73-1 

Н 20 

 

Найдьонов І. М.  

Етика – естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / І. М. Найдьонов. – К. : КОНДОР, 2011. – 550 

с. : ілюстр. – Бібліогр. : с. 517-524 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний та практичний 

дидактичний матеріал вузівської дисципліни «Етика та естетика». У 

ньому розглядаються основні питання природи, сутності, змісту 

навчального курсу, дидактичної технології оптимального його вивчення, 

форм та методів особистісного усвідомлення загальнолюдських 

морально-естетичних та художньо-естетичних принципів етики та 

естетики, цілісного педагогічного процесу самовдосконалення етичних 

та естетичних якостей майбутнього спеціаліста. 

 

4.  88.54 

я73-1 

С 42 

 

Скібіцька Л. І.  

Конфліктологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. 

Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : КОНДОР, 2011. – 383 с. 

 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №6 (2), ЦА (3) 

Анотація: У навчальному посібнику у вигляді схеми, графіків, таблиць 

подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі 

слухання лекцій з курсу. Проблеми антикризового управління 

підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, 

соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для 

керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів. У посібнику 

висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління 

конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі 



та сфери послуг, питання управління опору змінами та стратегії 

використання людського потенціалу. 

 

5.  87я73-1 

Ф 56 

 

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко, Г. І. 

Волинка, Н. Г. Мозгова [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки ; 

Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – К. 

: Каравела, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : с. 347-367 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Посібник призначений для студетів бакалаврату, які 

вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові дисципліни. 

Завдяки систематичному та ущілененому викладу посібник допоможе 

студентам не лише підготуватись до занять, а й уникнути 

передсесійних стресів. Згідно з чинними програмами автори намагались 

не лише ущільнити зміст, а й окреслити напрями його збагачення при 

навчанні в магістратурі й аспірантурі. 

 

 

 

  

 

 

1.  91.9:63.4 

А 87 

 

Археологія України : бібліогр. покажч., 1981–1990 / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. І. Г. 

Шовкопляс ; відп. ред. О. С. Онищенко ; бібліогр. ред.: Л. А. 

Бурдонос, В. С. Гоїнець. – К. : [б. в.], 1999. – 460 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Видання охоплює праці дослідників з археології України, а 

також праці з суспільних і природничих наук, з історії мистецтва, 

архітектури, етнографії, лінгвістики, що містять відомості вивчення 



археологічних пам'яток, опублікованих на території колишнього 

Радянського Союзу в 1981–1990 рр. Він є хронологічним продовженням 

покажчика за 1918–1980 рр. й тому до нього включено і публікації за 

1918–1980 рр., які з різних причин не враховано в попередньому 

покажчику. 

 

2.  92.2 

В 42 

 

Видатні постаті в історії України XX ст. : короткі біогр. 

нариси : [довід. вид.] / В. І. Гусєв (кер. авт. кол.), О. В. 

Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; ред.: Л. О. Біда, Л. Г. 

Мірошниченко. – К. : Вища школа, 2011. – 392 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Вміщено короткі біографічні відомості про видатних 

громадських, політичних і культурних діячів, визначних учених, 

висвітлено роль і місце кожної особи в історичному розвитку України 

минулого століття. 

 

3.  91.9:67 

Д 36 

 

Держава і право : анотований каталог / Нац. акад. наук 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. і 

авт. передм. Т. В. Добко, уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. 

Шкаріна. – К. : Національна б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, 2010. – 291 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: У покажчику відображено основні бібліографічні посібники 

з питань держави і права українською та російською мовами, які 

зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. 

 

4.  91.9:83 

З-11 

 

З Україною у серці. Леонід Даценко : біобібліогр. покажч. / 

Упр. культури Черкаської облдержадміністрації, Обл. б-ка для 

юнацтва ім. В. Симоненка ; авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; авт. 

вступ. ст. В. Коваленко ; відп. за вип. О. А. Федоренко. – 

Черкаси : [б. в.], 2012. – 32 с. – (Лауреати обласної 

літературної премії ім. В. Симоненка; вип. 14) 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 



Анотація: Бібліографічний нарис присвячено лауреату обласної 

літературної премії імені Василя Симоненка 20011 року Леоніду 

Миколайовичу Даценку. 

 

5.  91.9:83.3 

Т 82 

 

Зінаїда Павлівна Тулуб (1890–1964) : біобібліогр. покажч. / 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 

уклад.: А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко, Ю. С. 

Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К. : 

НБУВ, 2012. – 148 с. : фото 

 Кількість примірників: 5 – ІБВ (1), А2 (4) 

Анотація: Бібліографічний покажчик присвячено життю та творчій 

діяльності видатної української письменниці, поетеси Зінаїди Павлівни 

Тулуб (1890–1964) – автора широко відомих історичних романів 

«Людолови», «В степу безкраїм за Уралом», а також поезій, п'єс, 

кіносценаріїв, перекладів. Включено також бібліографічні відомості про 

родину Тулубів. 

 

6.  91.9:81 

К 75 

 

Лідія Коць-Григорчук : бібліогр. покажч. / авт. передм.: О. 

Кровицька, У. Єдлінська. – Л. : Літопис, 2012. – 52 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: У покажчику вперше зібрані праці доктора філологічних 

наук, професора Лідії Михайлівни Коць-Григорчук – відомого 

українського вченого, діалектолога, лексикографа, мистецтвознавця, 

педагога. 

 

7.  91.9:81 

З-86 

 

Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч., 2004–2011 / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т 

ім. І. Франка, Наук. б-ка ; редкол.: В. Кметь (голова) [та ін.] ; 

уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; наук. ред. 

О. Чередниченко. – Л. : [б. в.], 2011. – 368 с. – (Українська 

біобібліографія. Нова серія; чис. 30) 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик містить інформацію про 

науково-методичний доробок Роксолани Петрівни Зорівчак, заслуженого 



працівника освіти України, відмінника освіти України, доктора 

філологічних наук, професора і завідувача кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського 

національного університету імені Івана Франка, академії наук Вищої 

школи України, члена Національної спілки письменників України, дійсного 

члена Наукового товариства імені Шевченка.  
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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 

 

 

 

 


