
Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Наукова бібліотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний бюлетень 
 

 

Випуск 25 

 

 

(Листопад–грудень 2012 р.) 

 

 

 

 

 

 

 
Черкаси – 2012



 

 

ББК 78.584 

         К 53 

 

 

 

 

          Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 25 (Листопад–

грудень 2012 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 76 с. 

 

 

 

 

Укладачі: 

Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи 

Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів 

 

 

Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки 

(протокол №1  від 31 січня 2013 р.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
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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 листопад – грудень 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 документа в 

структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 

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

краще зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 

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

математичні та хімічні науки», «Соціально-політичні та історичні науки», 

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

«Фізична культура та спорт», «Журналістика», «Архівознавство та 

бібліотечна справа», «Філологічні науки», «Культура та мистецтво», 

«Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики». З 

інших наукових галузей видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. 

У структурних частинах збірника документи подано в алфавітному порядку. 

Всю інформацію скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-

бібліографічної класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 

до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 

неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 

бюлетеня. 

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

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

на кафедри та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). 

У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 

враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 

університету. 

 

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

 кандидат історичних наук, доцент 
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1.  40.0кр 

А 43 

 

Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми 

Середнього Придніпров'я в контексті сталого розвитку : 

матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяч. 10-тій 

річниці каф. екології та агробіології ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького; м. Черкаси, 15-16 берез. 2012 р. / М-во освіти і 

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

[та ін.] ; редкол. : Т. С. Нінова (відп. ред.), В. Я. Білоножко, А. 

І. Горова [та ін.]. – Черкаси : Белінська О. Б., 2012. – 242 с. 

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

Анотація: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, 

проведених працівниками Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького та інших навчальних закладів і науково-дослідних 

установ України з питань екології, агробіології та інтерактивних форм і 

методів навчання екології в закладах освіти. 

 

2.  26.890 

(4Укр)

я20 

Б 28 

 

Батій Я. О.  
Славетні міста України : ілюстр. енциклопедія / Я. О. Батій ; 

[голов. ред. О. А. Кравець ; відп. ред. І. В. Єфімова]. – Х. : 

Торсінг плюс, 2011. – 257 с. :  ілюстр. кол. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: В пропонованій книзі зібрано матеріали про вісімдесят 

найвідоміших славетних міст України. Кожне місто зберігає багато 

унікальних археологічних та історичних пам'яток, які свідчать про 

багатовікову культуру нашої країни, про те, що Україна була однією з 

колисок давніх цивілізацій. Це й піктографічні знахідки Кам'яної Могили, 

й залишки трипільської культури, й загадки печерних міст Криму та 

античних міст-полісів. 

 

3.  28.072

я73-

1кр 

Б 75 

 

Боєчко Ф. Ф.  
Біологічна хімія : [посібник]. Ч. 1 / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, 

Н. В. Чепчуренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

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

ім. Б. Хмельницького, 2011. – 252 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У посібнику розглядаються основні питання статистичної 

біохімії. Висвітлюється хімічний склад, будова, фізико-хімічні 

властивості та біологічна роль білків, нуклеїнових кислот, ферментів, 

вуглеводів, ліпідів, вітамінів та гормонів. 

 

4.  28.5я7

3-1 

Г 83 

Григора І. М.  

Ботаніка : підруч. для підгот. фахівців в аграрних вищ. навч. 

закл. II-IV рівнів акредит. та навч. посіб. – І рівня акредит. з 
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 напряму «Агрономія» / І. М. Григора, С. І. Шабарова, І. М. 

Алейніков. – 4-те вид., випр. і допов. – К. : Фітосоціоцентр, 

2009. – 504 с.: мал. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)  

Анотація: У підручнику наведено основні закономірності будови, 

розвитку і функцій клітини, тканин та вегетативних органів рослин; 

розкрито принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; 

викладено основи географії та екології рослин, вузлові питання з 

фітоценології. 

 

5.  20.1 

Е 45 

 

Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. 

праць. Вип. 2 / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформ. Простору ; голов. ред.: 

О. С. Волошкіна [та ін.]. – К. : КНУБА, 2008. – 220 с. – 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація:  У збірнику висвітлюються проблеми оцінки впливу на 

навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, 

розглядаються  питання охорони та раціонального використання 

атмосферних, водних та земельних ресурсів. 

 

6.  20.1 

Е 45 

 

Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. 

праць. Вип. 4 / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформ. Простору ; голов. ред.: 

О. С. Волошкіна [та ін.]. – К. : КНУБА, 2009. – 196 с. – 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація:  У збірнику висвітлюються проблеми оцінки впливу на 

навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, 

розглядаються  питання охорони та раціонального використання 

атмосферних, водних та земельних ресурсів. 

 

7.  26.890 

(0)я73-1 

К 78 

 

Країнознавство: теорія та практика : підручник / М. П. 

Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич ; 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 528 с. 

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

Анотація: У підручнику розкриваються теоретичні засади 

країнознавства. Розглядається об'єкт, предмет вивчення 

країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї 

науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано 

відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну 

організацію. 

 

8.  53.434

я73-

1кр 

Кудій Л. І.  
Функціональні проби оцінки стану серцево-судинної системи : 

навч. посіб. для студ. / Л. І. Кудій, С. О. Коваленко ; М-во 
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К 88 

 

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

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

Хмельницького, 2012. – 80 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи, 

методика проведення й оцінка результатів функціонувальних проб 

серцево-судинної системи, які включені до програм з фізіології спорту та 

спортивної медицини спеціальності «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини». 

 

9.  20.1 

О-93 

 

Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-

техногенних загроз національній безпеці України : аналіт. 

огляд / Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецький, С. П. Іванюта, Л. М. 

Якушенко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – 2-е вид., допов. – 

К. : НІСД, 2011. – 32 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: При підготовці огляду використані матеріали національних 

доповідей МНС, Міністерства екології та природних ресурсів, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ, виїзного 

засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми запобігання 

трансграничної еколого-техногенної надзвичайної ситуації внаслідок 

негативних змін екологічного стану Калуської промислово-міграційної 

агломерації» (м. Калуш Івано-Фпанківської області, 31 серпня 2011 року), 

а також матеріали Міноборони, Мінагрополітики, Мінохорониздоров’я 

та статистичні  дані Державної служби статистики України. 
 

10.  28.1 

П 14 

 

Палеонтологічний збірник : [зб. наук. ст.]. № 40 / МОН 

України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Р. Лещух 

(відп. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 156 

с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: До збірника увійшли статті з описом форамініферм, 

трилобітів, молюсків та рослинних залишків. Наведено нові дані з 

палеоекології, біомінералізації та біостратиграфії палеозою, мезозою, 

кайнозою України. 

 

11.  28.5 

П 78 

 

Промышленная ботаника = Industrial botany : сб. науч. тр. 

Вып. 8 /  НАН Украины, Донец. ботанический сад ; редкол.: А. 

З. Глухов (гл. ред.), М. И. Бойко, Р. И. Бурда [и др.]. – Донецк : 

Донецкий ботанический сад НАН Украины, 2008. – 258 с. : 

табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Вып. 9. – Донецк : Донецкий ботанический сад НАН Украины, 

2009. – 228 с. : схемы 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Вып. 10. – Донецк : Донецкий ботанический сад НАН 

Украины, 2010. – 234 с. : ил. 
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Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация:  В сборниках рассматриваются проблемы промышленной 

ботаники, интродукции и акклиматизации растений, фитосозологии. 

Уделено внимание вопросам изучения биоморфологических особенностей, 

изменчивости и устойчивости растений, селекции и размножения 

декоративных видов, индикации и фитооптимизации техногенной среды. 

 

 

12.  

26.891 

(4Укр) 

П 99 

 

V (позачерговий) з'їзд Національної спілки краєзнавців 

України : матеріали та документи, 23 січня 2012 р. Київ. 

Міський будинок учителя / Нац. спілка краєзнавців України ; 

редкол.: О. П. Реєнт (голов. ред.) ; упоряд.: В. Дмитрук, Р. 

Маньковська. – К. : [б. в.], 2012. – 182 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику подано матеріали та документи V 

(позачергового) з'їзду Національної спілки краєзнавців України, який 

підсумував діяльність Спілки та її регіональних організацій за період з 

листопада 2008 р. до січня 2012 р. 

 

13.  26.325.

42 

С 77 

 

Старосельський Є. М.  
Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів 

(на прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських 

басейнів світу) : монографія / Є. М. Старосельський, Г. І. 

Рудько. – К. : Букрек, 2012. – 328 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Розглянуто сучасні концепції формування родовищ 

вуглеводнів. На основі аналізу численних закордонних і вітчизняних 

літературних джерел встановлено закономірності розміщення 

палеозойських басейнів світу, описано їх геологічну будову, особливості 

нафтогазонакопичення. Побудовано схеми розміщення палеозойських 

басейнів, вказано запаси палезойських басейнів відносно світових запасів 

нафти і газу.  

 

14.  20.1 

(4Укр-

6КРМ) 

У 81 

 

Устойчивое развитие и природные ресурсы прибрежной 

Азово-Черноморской зоны Крыма = Sustainable development 

and natural resources of Azov-Black sea coastal area of the Crimea 

: [монография] / [Г. И. Рудько, И. Д. Кудрик, С. Г. Белявский и 

др.] ; Гос. комиссия Украины по запасам полезных 

ископаемых [и др.]. – К. : АДЕФ-Украина, 2012. – 288 с. : фото. 

цв. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: В монографии впервые с использованием новых подходов 

охарактеризованы современное экологическое состояние и проблемы 

сбалансированного природопользования в пределах Азово-Черноморской 

прибережной зоны. Освещена роль в устойчивом развитии региона 

охраняемых природных территорий, сельскохозяйственного 

производства, рыбопромысловой и рыбоперерабатывающей отраслей 

промышленности.  
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15.  28.083 

Ч-75 

 

XIV конференція українського наукового товариства 

паразитологів (Ужгород, 21–24 вересня 2009 р.) : тези доп. / 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Українське 

наук. т-во паразитологів [та ін.] ; редкол.: І. А. Акімов (відп. 

ред.) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2009. – 168 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ  №1 (1) 

Анотація: До збірника включено тези доповідей XIV Конференції 

Українського наукового товариства паразитологів, які відображають 

основні результати досліджень, виконаних в останні роки 

паразитологами України. Розглядається широке коло проблем загальної, 

медичної, ветеринарної паразитології, фітопатології, 

паразитоцентології. Значна частина доповідей присвячена контролю та 

профілактиці паразитозів людини і свійських тварин, застосуванню й 

випробуванню протипаразитарних засобів.  
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 1.  22.1 

Б 36 

 

Бевз Г. П.  
Римована математика : [вірші на матем. теми] / Г. П. Бевз. – Х. 

: Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Математика в 

школах України"; вип. 7 (115)). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: До збірки включено вірші на математичні теми, написані 

автором для позакласної роботи учнів і студентів.  Можливо, дехто 

зможе використати окремі з них у своїй педагогічній діяльності. 

 

2.  22.161.

12 

Г 12 

 

Гаврилів О. С.  

Кратні абстрактні вінерівські та фейнманівські інтеграли / О. 

С. Гаврилів ; Т-во ім. Стефана Банаха. – Л. : Сорока Т. Б., 2012. 

– 66 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Розглянуто абстрактний вінерівський інтеграл по 

співмножнику добутку гаусівських мір у комплексному просторі, а 

також двократний абстрактний вінерівський інтеграл і його розвинення 

в однократний абстрактний інтеграл по гаусівській мірі в комплексному 

просторі. Описано теорему Фубіні, інтеграл Фур'є – Вінера – Гросса. 

Подано відомості про абстрактний інтеграл по гаусівській мірі в 

комплексному просторі з нескінченнократною дійсною частиною, тощо. 

 

3.  22.161.

8я73-1 

О-66 

 

Орлов І. В.  

Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне 

числення у просторі Соболєва Н' : навч. посіб. / І. В. Орлов, К. 

В. Божонок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф. : ДІАЙПІ, 

2011. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Викладено теорію компактних екстремумів варіаційних  

функціоналів у просторі Соболева Н. Послідовно розглянуті: загальна 

теорія компактних екстремумів у гільбертовому просторі, компактно-

аналітичні властивості варіаційних функціоналів у Н, основні необхідні і 

достатні умови компактних екстремумів варіаційних функціоналів.  

 

4.  24д 

(4Укр) 

П 84 

 

Професор Микола Ганущак. Вчений. Учитель. Людина: 

колективний портрет за спогадами сучасників / редкол. : І. Н. 

Чернюк (голов. ред.), І. Ф. Юзьків, М. М. Мурараш, М. І. 

Юзьків. – Чернівці : Місто, 2012. – 192 с. : фото. – (Золоті 

імена Буковини). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Ця колективна збірка – про життя і діяльність випускника 
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хімічного факультету Чернівецького національного (на той час 

державного) університету ім. Ю. Федьковича (ЧНУ), одного з 

наймолодших доктора хімічних наук у свій час, професора ЧДУ і 

Львівського національного університету імені Івана Франка – великого 

Учителя, талановитого Вченого, прекрасну Людину – Миколу Івановича 

Ганщука (25 листопада 1934 – 2 липня 2007), науковий доробок якого 

стновить понад 460 публікацій, 48 авторських свідоцтв і патентів.  

 

5.  22.151.

01я72-

4 

С 30 

 

Семенов В. О.  
1300 і одна задача на екстремум : [навч.-метод. посіб.]. Кн. 1. 

Планіметрія. Ч. 1 / В. О. Семенов. – Х. : Основа, 2012. – 128 с. 

– (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; вип. 8 

(116)). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У пропонованій книзі розглянуто понад 1300 різноманітних 

екстремальних задач: геометричних, алгебраїчних, логічних та інших, 

різного ступеня складності від – зовсім простих до досить складних – 

олімпіадних. Розглянуто різні підходи й методи розв'язання таких задач, 

але в більшості розв'язань використано методи диференціального 

числення. 

 

6.  22.151.

01я72-

4 

С 30 

 

Семенов В. О.  
1300 і одна задача на екстремум : [навч.-метод. посіб.]. Кн. 1. 

Планіметрія. Ч. 2 / В. О. Семенов. – Х. : Основа, 2012. – 108 с. 

– (Бібліотека журналу "Математика в школах України"; вип. 9 

(117)). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У пропонованій книзі розглянуто понад 1300 різноманітних 

екстремальних задач: геометричних, алгебраїчних, логічних та інших, 

різного ступеня складності – від зовсім простих до досить складних – 

олімпіад них. Розглянуто різні підходи й методи розв'язання таких задач, 

але в більшості розв'язань використано методи диференціального 

числення. 

 

7.  22.19 

С 32 

 

Сергієнко І. В.  
Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні 

питання / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К. : Наукова 

думка, 2012. – 404 с. – (Проект "Наукова книга"). 

 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №1 (1), А3 (3) 

Анотація: Розроблена теорія, яка дозволяє виконати побудову та 

обгрунтування оптимальних (за точністю та (або) швидкодією) і 

близьких до них алгоритмів розв'язання задач обчислювальної та 

прикладної математики при різних інформаційних операторах, а також 

провести тестування відомих та запропонованих алгоритмів з метою 

аналізу їх якості та визначення областей їх ефективності.  

 

8.  22.181 Фізико-математичне моделювання та інформаційні 
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Ф 50 

 

технології : наук. зб. Вип. 11 / НАН України, Центр матем. 

моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; редкол.: Я. 

Бурак (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2010. – 220 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У збірнику публікуються статті з галузі фізико-

математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-

дискретних систем та процесів. 

 

9.  22.36я

73-5 

Ш 61 

 

Шиманська О. Т.  
Молекулярна фізика. Фізичний практикум : навч. посіб. для 

студ. фіз. спец. вищ. навч. закл. / О. Т. Шиманська ; Нац. ун-т 

"Києво-Могилянська академія". – Л. : Євросвіт, 2009. – 344 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1 (2) 

Анотація: У посібнику викладено основи теорії похибок, описано 

лабораторні роботи до курсу "Молекулярна фізика", які виконують 

студенти 2-го року навчання кафедри фізико-математичних наук 

НаУКМА, подано практичні вказівки щодо обробки результатів прямих і 

непрямих вимірювань, при відтворюваних і невідтворюваних умовах 

дослідів. 
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1.  32.973.2

-018я73-

1 

А 21 

 

Авраменко В. С.  
Вступ до програмної інженерії : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В. С. Авраменко, В. І. Салапатов ; М-во освіти і 

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

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

Хмельницького, 2012. – 600 с. 

 Кількість примірників: 218 – А3 (216), ЧЗ №1 (2) 

Анотація: У посібнику розглядаються зміст основних понять 

програмування, історії його розвитку, початкові відомості з 

інформатики, основні елементи мов програмування, принципи 

структурного програмування та основи програмування у середовищі 

Turbo Pascal. 

 

2.  95.43 

В 53 

 

Вісник Вінницького політехнічного інституту : [зб. наук. 

ст.]. № 1 (88) / МОН України, Вінницький нац. техн. ун-т ; 

голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2010. – 130 с. 

: ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

№ 2 (89) / МОН України, Вінницький нац. техн. ун-т ; голов. 

ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2010. – 134 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

№ 3 (90) / МОН України, Вінницький нац. техн. ун-т ; голов. 

ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2010. – 138 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Вісник публікує статті, які містять нові теоретичні та 

практичні результати в галузях технічних, природничих та 

гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану 

розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних 

конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.  

 

3.  33г(4У

кр) 

Г 51 

 

Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси 

з історії) / Г. Гайко, В. Білецький, Т. Мікось, Я. Хмура ; 

Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Редакція гірничої 

енцикл. – Донецьк : [б. в.], 2009. – 296 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Книгу присвячено історії гірничої справи та підземного 

будівництва на теренах України і Польщі. Описано видатні пам'ятки 

гірництва та історичні підземні споруди, розглянуто початки 
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промислового видобування корисних копалин і розвиток найбільш відомих 

гірничопромислових регіонів. Наведена історична, геологічна, 

гірничотехнічна інформація, показано приклади давніх гірничих 

технологій. Розповідається про сучасний стан, досвід відновлення та 

музеєфікації старих шахт і підземних споруд. 

 

4.  32.973.2

03.2кр 

К 63 

 

Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в 

науці, економіці і освіті : зб. наук. пр. [VIII Всеукр. наук.-

практ. конф. ; Черкаси – Одесса, 25–27 трав. 2011 р.] / М-во 

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

Хмельницького, Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Соловйов ; редкол.: В. 

В. Вітлінський, С. Г. Діордіца, М. І. Жалдак [та ін.]. – Черкаси ; 

О. : Брама-Україна : Вовчок О. Ю., 2011. – 218 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Збірник містить матеріали доповідей VIII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, що відбулася 25-27 травня 2011 р. в м. 

Одеса. 

 

5.  32.81в

631 

Р 64 

 

Розов А. К.  
Оптимальные правила остановки и их применения / А. К. 

Розов. – 3-е изд., перераб. и доп. – С.Пб. : Политехника, 2012. – 

236 с. 

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

Аннотация: Целью издания является привлечение внимания 

разработчиков систем, подверженных воздействию помех, к 

использованию новых вероятностных методов, включающихся в себя 

процессы типа мартингал, оптимальных правил остановки, 

стохастических дифференциальных уравнений. Эти методы пока не 

входят в программу технических вузов, но систем, обладающих 

наибольшим выигрышем (наименьшими потерями) в обнаружении, 

классификации и прогнозировании.  
 

6.  31.21 

Т 30 

 

Теоретична електротехніка : зб. наук. пр. Вип. 61 / [МОН 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка] ; редкол : І. М. Болеста 

(голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 

210 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Збірник містить результати досліджень з електроніки, 

оптоелектроніки та мікроелектроніки, радіоелектронного 

матеріалознавства, теорії електромагнітного поля, електричних і 

електронних кіл, моделювання фізичних явищ, процесів і систем 

електроніки, а також інформаційних технологій.   

 

7.  31.363.2 

Т 34 

 

Теплообмен в элементах конструкций паровых турбин : 

[монография] / Ю. М. Мацевитый, С. В. Алехина, В. Н. 

Голощапов, О. В. Котульская ; под общ. ред. Ю. М. 
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Мацевитого ; НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения 

им. А. Н. Подгорного. – Х. [б. и.], 2012. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: В монографии обобщены условия теплообмена на 

поверхностях паровых турбин для получения достоверных значений 

температурных полей, полей термонапряжений и термодеформаций в 

широком диапазоне изменения режимов работы. Проанализированы 

конструктивные особенности основных элементов турбины на 

сверхвысокие параметры пара и методы определения коэффициентов 

теплоотдачи на поверхности этих элементов.  
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1.  63.3 

(4Укр) 

А 48 

 

Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. 

наук. ст. учасників Третіх всеукр. драгоманівських читань 

молодих істориків, 12 берез. 2010 р. / МОН України, Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історичної освіти [та ін.] ; 

редкол.: О. В. Потильчак (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ 

ім. Драгоманова, 2010. – 488 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 
Анотація: Збірник пропонує матеріали та доповіді Третіх  
всеукраїнських драгоманівських читань з проблем вітчизняної та світової 
історії. В ньому розглядаються питання археології, історії 
стародавнього світу, медієвістики, історії України та всесвітньої 
історії ХІХ – початку ХХ ст., а також актуальні проблеми історії 
Другої світової війни та повоєнного часу, історія постіндустріального 
суспільства, тощо. 
 

2.  66.4(4

Укр),0 

А 43 

 

Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного 

курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: 

громадська думка та експертні оцінки : наук.-інформ. зб. 

Вип. 12. Серія: Дослідження і розробки у сфері 

євроатлантичної інтеграції України / Нац. центр з питань 

Євроатлантичної інтеграції України ; за ред. В. П. Горбуліна. – 

К. : Євроатлантикінформ, 2005. – 256 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: До збірника ввійшли матеріали соціологічних досліджень та 

експертних оцінок щодо виявлення проблемного поля реалізації Україною 

стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, 

динаміки змін ставлення різних верств населення до процесів інтеграції в 

ЄС та НАТО, шляхів підвищення ефективності інформування населення 

щодо реалізації державної політики у зазначених сферах. 

 

3.  63.3 

(4Укр-

4Льв)-

7 

Б 14 

 

Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ 

століттях : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук. конф., 29 

вересня – 1 жовтня, м. Львів. Т. 4. / Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка, Жешувський ун-т ; за ред. Л. Зашкільняка, Є. 

Матерніцького. – Л. ; Жешув : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 

– 496 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Наступний том наукових праць, присвячених вивченню 

багатокультурного історіографічного середовища Львова XIX – першої 

половини XX ст., містить нариси українських та польських учених, які 

впродовж кількох років опрацьовують спільну тему з історії формування 

та розвитку львівської історіографії.  
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4.  60.542.6 

Б 40 

 

Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: 

ситуаційний аналіз = Security and development of Chornobyl 

communities: situation analysis / П. Замостьян, Ю. Саєнко, Ю. 

Привалов [та ін.] ; НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. 

експертиз. – К. : Ін-т соціології НАН України : Наш час, 2006. 

– 252 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книгу присвячено ситуаційному аналізу умов життя 

населення, потерпілого від Чорнобильської катастрофи. Реалізовано 

двоспрямований аналіз ситуації: розглянуто внутрішньоособистісні 

проблеми, що виникають у людини за постчорнобильської стуації, та 

зовнішньоситуативні впливові чинники, що містяться у певних сферах 

життєдіяльності особистості. 

 

5.  66.094 

Б 77 

 

Бойдуник О.  
Національний солідаризм / О. Бойдуник. – Перевид. з 1946 р. – 

К. : [б. в.], 2012. – 128 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Осип Бойдуник належить до числа провідних і видатних 

діячів ОУН, ідеологів Українського Націоналістичного Руху. Його праця 

«Національний солідаризм» попри 65 років, що минули з її першої 

публікації, не втратила своєї актуальності. Бо все, що нам треба – це 

Національний солідаризм.  
 

6.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Б 82 

 

Борець Т.  
Юрій Борець: людина, воїн, меценат / Т. Борець, Є. Перепічка. 

– Л. : Сполом, 2010. – 304 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Книгу присвячено одному з активних учасників національно-

визвольної боротьби ОУН і УПА Юрію Борцю. Висвітлено його 

багатогранну працю: становлення українського патріота; 

безкомпромісна боротьба проти німецьких, московських і польських 

загарбникі в лавах УПА;. історично-літературна праця; спонсорсько-

меценатська діяльність; створення кінофільмів; робота на громадсько-

політичній ниві. 

 

7.  63.3 

(4Укр)

624 

В 11 

 

В бій ішла 41-а гвардійська / Рада ветеранів 41-ої 

гвардійської Корсуньсько-Дунайської орденів Суворова і 

Кутузова дивізії ; авт.-упоряд. : В. Ф. Жолукевський, Ю. М. 

Нікітенко, В. В. Власенко, А. К. Мудрик. – К. : Едельвейс і К, 

2012. – 392 с. : фото. 

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

Анотація: Це видання розповідає про бойовий шлях у роки Великої 

Вітчизняної війни та про будні у післявоєнні роки військовослужбовців 

41-ої гвардійської стрілецької дивізії, які гідно продовжували славні 

традиції фронтовиків. Книга присвячена 65-й річниці визволення першого 

населеного пункту України села Мілове Луганської області від 
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фашистських загарбників (16 січня 1943), 50-річчю існування 41-ої 

гвардійської стрілецької дивізії (1942–1992) і 65-й річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війни 1941–1945 років, 70-й річниці сформування 41-ї 

гвардійської стрілецької дивізії. 

 

8.  63.1 

(4Укр)

6-8 

Л 61 

 

В'ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. Кн. 1 / Центр 

соціогуманіт. дослідж. ім. В. Липинського ; відп. ред. Ю. 

Терещенко ; упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. – К. : 

Темпора, 2010. – 560 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірник включено фрагменти двох найвизначніших праць 

В. Липинського – "Україна на переломі" та "Листи до братів-

хліборобів", які є вершиною української консервантивної думки та 

державницької школи історіографії. Вміщено його окремі публіцистичні 

твори, а також ціла низка праць соратників В. Липинського та сучасних 

авторів, у яких аналізується творча спадщина українського мислителя. 

 

9.  63.1 

(4Укр)

6-8 

Л 63 

 

В'ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. Кн. 2 / Центр 

соціогуманіт. дослідж. ім. В. Липинського ; відп. ред. Ю. 

Терещенко ; упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. – К. : 

Темпора, 2010. – 624 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга друга продовжує публікацію текстів двох 

найвизначніших праць В. Липинського – "Україна на переломі" та 

"Листи до братів-хліборобів". Уміщено також листування В. 

Липинського з відомими українськими вченими, громадсько-політичними 

та церковними діячами.  

 

10.  60.9 

я73-1 

В 19 

 

Васильєв В. В.  
Соціальна робота на підприємстві : навч. посіб. / В. В. 

Васильєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. 

: Слово, 2011. – 424 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №6 (2) 

Анотація: Викладений матеріал про новий в Україні напрям 

практичної та наукової діяльності – соціальну роботу на підприємстві. 

Розглянуто коло теоретичних і практичних питань щодо основних 

напрямків та особливостей роботи з різними групами клієнтів на 

підприємстві, які потребують соціальної підтримки. 

 

11.  63.1 

(4Укр)

6-8 

В 31 

 

Верба І. В.  
Київська історико-економічна школа М. В. Довнар-

Запольського : [монографія] / І. В. Верба, Д. О. Карпусь ; 

Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони 

пам'яток історії та культури. – К. : [б. в.], 2012. – 148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню 

діяльності київської історико-економічної школи М. В. Довнар-
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Запольського. Визначено та проаналізовано етапи функціонування 

школи. Досліджена її наукова спадщина. Вивчено пріоритетні напрями 

наукових пошуків представників Київської школи економічної історії М. 

В. Довнар-Запольського. 

 

12.  63 

В 53 

 

Вісник Львівського університету: [зб. наук. ст.] Серія 

історична. Вип. 43 / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка; редкол.: М. Глушко (відп. ред.), О. Вінниченко, В. 

Борисенко [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 476 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: До збірника включено статті, повідомлення, рецензії з 

актуальних проблем української етнології. У науковий обіг вводиться 

чимало невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів.  

 

13.  63.3(0)

6я729 

В 75 

 

Воронянський О. В.  
Всесвітня історія ХХ ст. : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / 

О. В. Воронянський. – Х. : Парус, 2007. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Посібник складено у відповідності до програми вступних 

іспитів із всесвітньої історії ХХ ст. у вищі навчальні заклади, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Видання 

містить різноманітний матеріал, який можна використовувати під час 

підготовки до вступних іспитів. 

  

14.  63.52 

(4Укр) 

Г 15 

 

Галичина: етнічна історія : тематичний зб. ст. / М-во освіти і 

науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: С. 

Макарчук (відп. ред.), Г. Рачковський, М. Глушко [та ін.]. – Л. : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 214 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник містить статті і матеріали про етнічну історію 

на галицьких землях з дописьменних часів, етнодемографічний розвиток 

Галичини з кінця XVII до початку XXI ст., проблеми етнографічного 

районування Галичини, традиційну професійну культуру краю.   

 

15.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

-8кр 

Г 67 

 

Горб-Дубова Т. П.  
Подвиги і трагедії роду Дубових / Т. П. Горб-Дубова. – 

Черкаси : ІнтролігаТОР, 2011. – 100 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Автор книги досліджує життєвий шлях славних 

представників роду Дубових з Чигиринщини: Дубового Петра 

Антоновича – командира партизанського загону, який діяв під час 

Великої Вітчизняної війни в Холодному Яру, та Дубового Івана 

Наумовича – командира Червоної Армії репресованого в 1937 році. 

 

16.  63.3 

(4Укр-

Горб-Дубова Т. П.  
Україна не стала на коліна / Т. П. Горб-Дубова ; ред. Г. Я. 
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4Чек)6

2-8кр 

Г 67 

Шквар. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2010. – 152 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У  книзі автор розповідає про партизанів і підпільників, які 

брали участь у партизанському русі в Холодному Яру на Чигиринщині в 

роки Великої Вітчизняної війни. Автор – дочка командира 

партизанського загону Петра Антоновича Дубового, сама перебувала в 

партизанському загоні і багатьох знала особисто. 

 

17.  66.4 

(4Укр) 

Д 46 

 

Дипломатичні відносини України з країнами світу : зб. 

наук. пр. – К. : LAT & K, 2012. – 216 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячено особливостям і 

закономірностям процесу встановлення дипломатичних відносин 

України з державами світу. 

 

18.  63 

Д 67 

 

Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка : 

[зб. наук. ст.]. Т. 25: Історія / Донецьке від-ня наук. тов-ва ім. 

Шевченка ; редкол.: В. Білецький (відп. ред.) ; В. Пірко [та ін.]. 

– Донецьк : Східний видавничий дім : Український 

культурологічний центр, 2009. – 324 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Вісник містить матеріали березневої наукової конференції 

Донецького відділення НТШ 2009 року. Доповіді і повідомлення 

стосуються проблем історії України та Кубані, а також недавньої 

історії зародження і функціонування в Україні першої масової 

громадської організації "Товариство української мови ім Т. Г. Шевченка". 

 

19.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Д 69 

 

Дорошенко Д.  
Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки) / Д. 

Дорошенко ; передм. К. Галушко ; ред. А. Троскот. – К. : 

Темпора, 2007. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Спомини визначного історика і громадського діяча, 

присвячені добі початку ХХ ст. (1901–1914 рр.), коли відбувалося 

становлення українського національного руху. Автор подає не лише опис 

подій, свідком яких був, але й дає нам змогу відчути дух і сподівання того 

часу, знайомить із дуже відомими вже тоді діячами українства, – 

літераторами, митцями, журналістами, науковцями, меценатами.  

 

20.  63.3(4

Укр)6 

Д 69 

 

Дорошенко Д.  
Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки) / Д. 

Дорошенко ; ред. А. Троскот ; прим.: К. Галушко, К. Лобанова. 

– К. : Темпора, 2007. – 632 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Перша світова війна на українських землях, Національна 

революція 1917 р., діяльність політиків, політичних рухів та українських 

державних установ доби Центральної Ради, Гетьманату Павла 



21 

 

Скоропадського та Директорії УНР, буденне життя тих буремних років 

– усе це описано в споминах активним і зацікавленим учасником подій.  

 

21.  63.3 

(4Укр)

5-8 

Д 76 

 

Другі Міжнародні драгомановські читання : матеріали, 27-

28 жовтня 2006 р. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад. Г. І. Волинка [та ін.] ; 

відп. ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ ім. 

Драгоманова, 2006. – 196 с. 

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

Анотація: Матеріали вміщують статті, присвячені останнім 

дослідженням наукової, політичної, культурологічної й освітньої 

спадщини Михайла Драгоманова.   

 

22.  66.4(4),0 

Є 24 

 

Європейська інтеграція та процеси внутрішньої 

трансформації: українські перспективи та португальський 

досвід = European Integration and Processes of Internal 

Transformation: Ukrainian prospekts and Portuguese experience : 

[кол. моногр.] / О. К. Вишняков, С. В. Глебов, Е. Ештанке [та 

ін.] ; відп. ред. В. А. Дубовик, Л. Н. Родрігеш ; Міжнар. фонд 

"Відродження". – О. : Астропринт, 2011. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Дану монографію підготовлено українськими і 

португальськими вченими – спеціалістами в галузі економіки, права, 

соціальних і політичних наук, міжнародних відносин і безпекових студій. 

Вони розглядають проблеми, з якими в даний час стикається Україна в 

своїй євроінтеграційній політиці.  

 

23.  66.4(4),

0 

Є 24 

 

Європейський проект та Україна : монографія / А. В. 

Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська [та ін.] ; Нац. 

ін-т стратегічних дослідж. – К. : Вид-во НІСД, 2012. – 188 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі поєднано дослідження особливостей еволюції ЄС як 

специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного 

руху України.  

 

24.  63.3 

(4Укр-

4Тер)6 

З-12 

 

За Україну, за її волю... : книга пам'яті Підволочиського ра- 

йону. Ч. 1 / Підволочиська Районна Рада, Підволочиська 

райдержадміністрація [та ін.] ; редкол.: Ю. Мокрій (голова), Л. 

Хоптяний, Н. Кучабський. – Т. : Збруч, 2006. – 496 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: До книги увійшли документальні матеріали, спогади 

учасників національно-визвольних змагань, внесено імена осіб, які 

народилися і проживали на території Підволочиського району, усусів, 

стрільців УГА, членів ОУН, вояків УПА, репресованих та виселених за 

співпрацю з українськими підпільниками, а також жертв тоталітарних 

режимів.  
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25.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

З-23 

 

Залізнякові читання : матеріали Третьої наук. краєзн. конф., 

с. Медведівка, 21 жовт. 2011 р. / Голов. упр. освіти й науки 

Черкаської ОДА, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту [та ін.] ; 

голов. ред. Н. Лавріненко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. 

– 248 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У збірці представлено краєзнавчі, історичні, археологічні, 

природничі дослідження краю від найдавніших часів до сьогодення. 

 

26.  63.3(4)-8 

З-90 

 

Зрослись душею, сплелись корінням : [зб. іст. нарисів] / 

упоряд. М. Рубанець. – К. : Успіх і кар'єра, 2008. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник історичних нарисів про видатних діячів України, 

Польщі, Росії, які зробили визначний внесок у розвиток науки, освіти, 

культури та суспільних відносин. Такі різні постаті як Констятин 

Ціолковський, Софія Русова, Соломія Крушельницька, Вацлав 

Ніжинський об'єднує одне: в їх родоводах нероздільно сплелось коріння 

кількох націй. 

 

27.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія повсякденності: теорія та практика : матеріали 

Всеукр. наук. конф., 14-15 трав. 2010 р. / МОН України, Ін-т 

історії України НАН України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: В. П. Коцур (голов. 

ред.) [та ін.] ; упоряд.: О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко. – 

Переяслав-Хмельницький : Вид-во ДПУ ім. Григорія 

Сковороди, 2010. – 246 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У даній збірці представлено матеріали теоретичного та 

практичного змісту, що є науковим доробком вітчизняних науковців у 

галузі вивчення різнобічних аспектів історії повсякденності. Наявний, 

досить широкий у хронологічному та тематичному вимірах спектр 

публікацій, продемонструє суспільно-наукову важливість повсякденної 

тематики, визначить подальшу  необхідність роботи істориків у 

означеній галузі. 

 

28.  63.4 

(4Укр) 

К 26 

 

Carpatica-Карпатика : зб. наук. ст. Вип. 37 / Ужгородський 

нац. ун-т, Ін-т Карпатознавства ; редкол.: В. Г. Котигорошко 

(відп. ред.), М. М. Вегеш, С. В. Віднянський [та ін.]. – Ужгород 

: Говерла, 2008. – 195 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник уміщує статті з античної історії Карпато-

Дунайського ареалу, а також публікації результатів досліджень 

археологічної експедиції УжНУ в 2008 році. Це городища та замки, на 

яких здобутий масовий речовий та стратиграфічний матеріал, що 

дозволяє більш чітко визначити час існування пам'яток. Хронологічний 

діапазон пропонованого збірника – від епохи гальштату до пізнього 
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середньовіччя.  

 

29.  63.4 

(4Укр) 

К 26 

 

Карпатика : зб. наук. ст. Вип. 38 / Ужгородський нац. ун-т, Ін-

т Карпатознавства ; редкол.: В. Г. Котигорошко (відп. ред.),  

М. М. Вегеш, Д. Д. Данилюк [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 

2009. – 280 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник уміщує статті з античної історії Карпато-

Дунайського ареалу, а також публікації результатів досліджень 

археологічної експедиції УжНУ в 2009 році. Це городища та замки, на 

яких здобутий масовий речовий та стратиграфічний матеріал, що 

дозволяє більш чітко визначити час існування пам'яток. Хронологічний 

діапазон пропонованого збірника – від епохи неоліту до пізнього 

середньовіччя. 

 

30.  63.52(4)-

7я73-1 

К 78 

 

Кравець Я. І.  
Сорабістичні студіїї: Україна, Франція, Бельгія : навч. посіб. / 

Я. І. Кравець ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 88 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: До навчального посібника увійшли матеріали, пов'язані з 

пізнанням і дослідженням лужицької історії, культури, літератури 

впродовж ХІХ–ХХ ст. у наукових публікаціях України, Франції та Бельгії. 

Розкриваються лужицькі зацікавлення І. Франка, В. Гнатюка, Д. 

Дорошенка, В. Щурата, а також відомих франкомовних славістів С. 

Курр'єра, А. д'Авріля, Л. Леже, Ф. де Во та ін. 

 

31.  95.43 

М 17 

 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 31. Політичні студії / Нац. 

ун-т "Києво-Могилянська академія" ; заг. редкол.: В. С. 

Брюховецький (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. тем. вип.: С. Г. 

Рябов (голова) [та ін.] ; упоряд. С. О. Кисельов. – К. : Києво-

Могилянська академія, 2008. – 108 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник складається зі статей, написаних після 

Помаранчевої революції, і є певним осмисленням подій, що відбувалися в 

Україні у 2004-2005 рр.    
 

32.  95.43 

М 12 

 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 32. Соціальна робота і 

охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; 

заг. редкол.: В. С. Брюховецький (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. 

тем. вип.: В. Л. Оссовський голов. ред.) [та ін.] ; упоряд. Т. В. 

Семигіна. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 92 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Пропонований читацькій увазі збірник створений зусиллями 

викладачів та студентів НауКМа. Тематика представлених у збірнику 

статей досить розмаїта, вона включає дослідження теоретико-

методологічних проблем соціальної роботи, соціального забезпечення та 
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охорони здоров’я: епідеміології, медичного маркетингу, тощо.  

 

33.  63.52 

(4Укр)

-423кр 

М 31 

 

Масненко В. В.  
Українська хата / В. В. Масненко, В. Ракшанов ; ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Осередок наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 190 с. : фото. 

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

Анотація: Науково-популярне етнографічне видання  висвітлює 

народне житло як самобутнє явище в історії архітектури в 

естетичному й побутовому аспектах, які тісно пов'язані з українськими 

традиціями, символами, звичаями й обрядами. У дослідженні 

розповідається про виникнення, становлення та складний генезис житла 

в різних історико-етнографічних регіонах.  

 

34.  63.3 

(4Укр)

631 

М 36 

 

Мац Р.  
Крутыми тропами к свободе / Р. Мац. – Л. : Мс, 2006. – 162 с. : 

ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: Автор воспоминаний родился на извечной украинской 

земле Ярославщины, оказавшейся после Второй мировой войны за 

пределами Украины. Подростком он добровольно вступил в УПА, чтобы 

защитить семью, родственников и все украинское население Закерзонья 

от порабощения и физического уничтожения.  

 

35.  63.442.7

(4Укр) 

М 74 

 

Мозолевський Б. М.  
Скіфський степ / Б. М. Мозолевський. – К. : Темпора, 2005. – 

192 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга відомого археолога і поета розповідає про скіфський 

період історії України, про дослідження найбільших пам'яток археології 

тієї доби – курганів Чортомлик, Солоха, Куль-Оба, Товста Могила та ін. 

Автор, розкриваючи перед читечем далекий і багато в чому загадковий 

світ Скіфії, показує нерозривний зв'язок давнини й сьогодення, змальовує 

поетичний образ українського степу.  

 

36.  63 

Н 16 

 

Нагорна Л. П.  

Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії : [монографія] / 

Л. П. Нагорна. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 

328 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії розглянуто феномен історичної пам'яті, його 

місце і роль в системі суспільних цінностей, а також механізми 

актуалізації минулого у пізнавальному процесі і в ідентифікаційних 

практиках. Увага фокусується на генезисі теорій колективної пам'яті 

на різних історичних етапах і в різних галузях наукового знання, 

особливостях сучасних стратегій пам'яті, тощо. 
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37.  63.52(4

Укр) 

Н 30 

 

Народознавчі зошити: двомісячник. № 1-2 (43-44): Січень – 

лютий / Ін-т народознавства НАН України; голов. ред. С. 

Павлюк. – Л. : Вид-во Ін-ту народознавства, 2002. – 192 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)  

№ 3-4 (63-64): Травень – серпень / Ін-т народознавства НАН 

України; голов. ред. С. Павлюк ; упоряд. номера Р. Чмелик. – 

Л. : Вид-во Ін-ту народознавства, 2005. – С. 225-440 : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 1-2 (79-80): Січень – квітень / Президія НАН України, Ін-т 

народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. : 

Вид-во Ін-ту народознавства, 2008. – 208 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)  

№ 3-4 (81-82): Травень – серпень / Президія НАН України, 

Ін-т народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. 

: Вид-во Ін-ту народознавства, 2008. – С. 209-460 : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)  

№ 5-6 (83-84): Вересень – грудень / Президія НАН України, 

Ін-т народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. 

: Вид-во Ін-ту народознавства, 2008. – С. 461-668 : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 1-2 (85-86): Січень – квітень / Президія НАН України, Ін-т 

народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. : 

Вид-во Ін-ту народознавства, 2009. – 296 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)   

№ 3-4 (87-88): Травень – серпень / Президія НАН України, 

Ін-т народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. 

: Вид-во Ін-ту народознавства, 2009. – С. 297-584 : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 5-6 (89-90): Вересень – грудень / Президія НАН України, 

Ін-т народознавства НАН України ; голов. ред. С. Павлюк. – Л. 

: Вид-во Ін-ту народознавства, 2009. – С. 585-840. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: На сторінках журналу висвітлються різні аспекти 

етнології, фольклористики, мистецтвознавства, культурології, 

лінгвістики, літературознавства, етнопсихології, історії, археології, 

соціології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. 

 

38.  95.4кр 

Н 34 

 

Наукове товариство ім. Шевченка (Черкаси).  
Двадцять третя наукова сесія Осередку Наукового товариства 

ім. Шевченка у Черкассах : матеріали доп. на засіданнях секцій 

і комісій, 6-29 берез. 2012 р. / Осередок наук. т-ва Шевченка в 

Черкассах ; ред. рада: В. В. Масненко (відп. ред.), В. Т. 

Поліщук, Ю. П. Присяжнюк [та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 

2012. – 164 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: До збірника включено матеріали доповідей і повідомлень, які 

були проголошені членами та симпатиками НТШ на засіданнях секцій і 

комісій Осередку НТШ у Черкасах під час проведення Двадцять третьої 

наукової сесії НТШ. 

 

39.  63.3(0)

6я73-1 

Н 73 

 

Новітня історія країн Західної Європи та Північної 

Америки (1945 р. – початок XXI ст.) : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. 

Швагуляка. – Л. : Тріада плюс, 2011. – 700 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Навчальний посібник присвячено історії країн Західної 

Європи та Північної Америки у період від закінчення Другої світової 

війни до початку ХХІ ст. У книзі показано формування повоєнного 

світового порядку і нової системи міжнародних відносин на рубежі 

тисячоліть, розглянуто особливості соціально-економічного та 

політичного розвитку західного суспільства.  

 

40.  63.3(0) 

Н 76 

 

Новый век: история глазами молодых : сб. науч. тр. Вып. 8. 

Ч. 1 / Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; под ред. 

В. Н. Данилова, Л. Н. Черновой. – Саратов : Изд-во 

Саратовского ун-та, 2009. – 268 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В очередной выпуск сборника вошли материалы двух 

конференций – аспирантов и молодых ученых "История, экономика, 

культура: взгляд молодых исследователей", "Новый век: человек, 

общество, история глазами молодых" – прошедших в Институте 

истории и международных отношений СГУ в 2009 году. В числе 

приоритетных тем – различные аспекты внутренней и внешней 

политики России (СССР), Европы и США. 

 

41.  63.3 

(4Укр)

6-8 

П 29 

 

Петлюра Л.  
Народе мій, улюблений... / Л. Петлюра ; упорядкув., переднє 

сл., комент. Т. Ківшар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. 

І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2009. – 668 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У книзі зібрано вірші, статті, малюнки, епістолярна 

спадщина, іконографія, документи й матеріали, що висвітлюють 

життєвий та творчий шлях Лесі Петлюри. Вони знайомлять українську 

громадськість із бібліографією та творчим доробком доньки С. 

Петлюри – визначного українського громадського і політичного діяча ХХ 

ст. 

 

42.  63.3 

(4Укр) 

52-8я21 

П 38 

 

Плекан Ю. В.  
Перший досвід парламентаризму: українці – депутати 

австрійського парламенту та галицького крайового сейму 

(1848-1918) : довідник / Ю. В. Плекан. – Івано-Франківськ : 



27 

 

Третяк І. Я., 2012. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У науковому дослідженні через призму біографій депутатів 

австрійського парламенту та Галицького крайового сейму 

висвітлюється громадсько-політична та освітня діяльність українців 

Галичини у представницьких органах Австрійської імперії від середини 

ХІХ ст. до 1918 р., – часу розпаду  Дунайської монархії. 

 

43.  63.1 

(4Укр)

6-8 

П 60 

 

Портнов А.  
Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії 

XX століття = Historians and their Histories / А. Портнов ; 

Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – К. 

: Критика, 2011. – 240 с. 

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

Анотація: Цю книжку присвячено долям та ідеям, історіографічній 

спадщині й історіографічній рецепції українських істориків ХХ століття 

– Дмитра Яворницького і Володимира Пархоменка, Івана Степаніва і 

Костя Гуслистого, В'ячеслава Заїкина і Віктора Петрова, Ярослава 

Ісаєвича і Ярослава Дашкевича та багатьох інших.  

 

44.  63.3 

(4Укр-

4Дон)-8 

П 63 

 

Постаті. Нариси про видатних людей Донбассу / авт. ідеї, 

відп. за вип. В. Білецький ; голов. ред. Г. Тимофєєва. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 216 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга підготовлена в рамках проекту "Культурне обличчя 

Донбасу". До неї увійшли розповоді про видатних людей краю, які жили і 

працювали тут у ХІХ–ХХІ ст. Це люди різних сфер діяльності – поети і 

науковці, композитори і співаки, геологи і економісти, управлінці й 

політики, журналісти і правозахисники. Але всіх їх об'єднує одне – вони 

народилися і сформувалися як особистості на Донбаській землі, 

працювали для неї, оспівували в творах.  

 

45.  66.2 

(4Укр) 

П 78 

 

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 

році: щорічне послання Президента України до Верховної 

Ради України. – К. : Вид-во НІСД, 2012. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Звернення складається з п’яти розділів – соціально-

економічний розвиток та реалізація програми реформ у 2012 році,  

розвиток демократичних інститутів, громадського суспільства та 

гуманітарної сфери, зовнішня політика; забезпечення національної 

безпеки та  основні напрямки політики держави у 2013 році. 

  

46.  63.3(4)4 

Р 90 

 

Ruthenica : [зб. наук. ст.]. Т. 6 / Нац. акад. наук України, Ін-т 

історії України ; наук. ред.: В. Ричка, О. Толочко. – К. : Ін-т 

історії України, 2007. – 488 с. : портр. Шевченка І. І. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Шостий випуск альманаху середньовічної історії та 
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археології Східної Європи присвячено 85-річчю визначного візантіста і 

дослідника української культури Ігоря Івановича Шевченка. У томі 

вміщено дослідження, замітки, публікації матеріалів, рецензії та огляди, 

у яких висвітлюються різноманітні питання історії та культури 

східноєвропейського середньовіччя. 

 

47.  63.3(4

Укр)я4 

С 24 

 

Світленко С. В.  
Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ століття : зб. 

наук. пр. / С. В. Світленко. – Д. : Герда, 2007. – 460 с. 

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

Анотація: У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора з 

історії, історіософії, історіографії та джерелознавства, а також 

археографічні публікації з українського минулого кінця XVIII – початку 

XX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та постаті непересічних 

громадських діячів, історіографічна традиція та важливі джерельні 

комплекси. 

 

48.  63.3 

(4Рос) 

4-8 

С 45 

 

Скрынников Р. Г.  

Иван Грозный ; Борис Годунов ; Василий Шуйский / Р. Г. 

Скрынников. – М. : Транзиткнига, 2005. – 1008 с. – (Смутное 

время). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В книгу вошли произведения Руслана Скрынникова – 

известного историка, ученого с мировым именем, профессора Санкт-

Петербургского университета, посвященные русским царям эпохи 

Смутного времени. 

 

49.  63.3(2)

62 

С 71 

 

Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під 

час Другої світової війни: причини і наслідки : матеріали 

Міжнар. наук. конф., м. Київ, 5-6 листоп. 2011 р. / Київська 

міська орг. Т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. 

пам'яті ; редкол.: С. М. Квіт, Р. М. Круцик, В. І. Сергійчук [та 

ін.]. – К. : Вид-во НаУКМА, 2012. – 334 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірці вміщено доповіді учасників Міжнародної наукової 

конференції "Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під 

час Другої світової війни: причини і наслідки", що відбувалися 5-7 

листопада 2011 року. 

 

50.  66.3 

(4Укр)

5 

С 79 

 

Степико М. Т.  
Українська ідентичність: феномен і засади формування : 

монографія / М. Т. Степико ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – 

К. : Вид-во НІСД, 2011. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографія є комплексним науковим дослідженням 

української ідентичності у вазаємообумовленості усіх її складників – 

національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. 
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Аналіз історико-культурних засад становлення української нації 

досліджується у взаємозв'язку із сучасними завданнями розбудови 

незалежної Української держави. 

 

51.  63.52 

(4Укр) 

С 89 

 

Сумцов М. Ф.  
Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської 

України : вибрані праці / М. Ф. Сумцов ; упорядкув., підгот. 

тексту М. М. Красикова ; Харківський обл. центр нар. 

творчості, Християн. благодійний фонд ім. А. Первозванного, 

Центральна наук. б-ка [та ін.]. – Х. : АТОС, 2008. – 558 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: До збірки неперевершеного знавця історії культури 

Слобожанщини, відомого етнографа, фольклориста і філолога, 

академіка АН України увійшла більша частина його етнографічних 

розвідок, присвячених рідному краю, а також окремі історико-культурні 

праці, що доповнюють і розширюють теми, означені у підсумковій книзі 

"Слобожане" (1918 р.).  

 

52.  66.2 

(4Укр) 

С 91 

 

Сучасна українська політика: політики і політологи про 

неї : [зб. наук. пр.]. Спецвипуск: Політичний менеджмент / 

Українська акад. політ. наук, Укр. центр політ. менеджменту, 

Ін-т пол. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 

[та ін.] ; редкол.: М. І. Михальченко (голова) [та ін.]. – К. : 

Український центр політичного менеджменту, 2008. – 364 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У спецвипуску розглядаються питання політичної 

діяльності як об’єкта політичного менеджменту, політична діалектика, 

політичне управління, формування політичних команд, проблеми 

реформування місцевого самоврядування, Інтернет як засіб політичної 

комунікації, виборчі технології в Україні. 

 

53.  66.2 

(4Укр) 

С 91 

 

Сучасна українська політика: політики і політологи про 

неї : [зб. наук. пр.]. Вип. 18 / МОН України, Українська акад. 

політ. наук, Український центр політ. менеджменту [та ін.] ; 

редкол.: М. І. Михальченко (голова) [та ін.]. – К. : Український 

центр політичного менеджменту, 2009. – 438 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику розглядаються теоретичні аспекти сучасних 

політичних трансформацій, політичний простір України та проблеми 

геополітичного розвитку. 

 

54.  63.3 

(4Укр) 

С 92 

 

Схід/Захід : історико-культурол. зб. Вип. 9-10 Спец. вид.: 

Patria / Східний ін-т українознав. ім. Ковальських, Наук.-

дослід. центр укр. студій ім. Д. І. Багалія, Харківський нац. ун-

т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; за ред. В. Кравченка. – Х. : НТМТ, 

2008. – 432 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація:  Основу даного випуску становлять публікації доповідей 

учасників міжнародного симпозіуму, який відбувся в Харкові 2004 р. й був 

присвячений сучасній історіографії Переяславської ради 1654 р. та 

матеріали наступного симпозіуму «Регіональні «столиці» України в 

пошуках нової ідентичності», що відбувся 2006 р. за участю молодих 

дослідників із Донецька, Києва, Львова, Сімферополя, Харкова.  

 

55.  63.3 

(4Укр) 

С 92 

 

Схід/Захід : історико-культурол. зб. Вип. 11-12 Спец. вид.: 

Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія 

і практика досліджень / Східний ін-т українознав. ім. 

Ковальських, Наук.-дослід. центр укр. студій ім. Д. І. Багалія, 

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; за ред.: В. 

Кравченка, Г. Грінченко. – Х. : НТМТ, 2008. – 432 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Основу цього збірника складають статті, написані за 

результатами роботи міжнародної наукової конференції «Усна історія 

в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 

досліджень», що відбулася в Харкові у 2006 р. Відповідно до формату 

конференції, ці статті поділено на два основні розділи: теоретичних та  

практичних усноісторичних розробок; крім цього, в збірнику вміщено 

публікації інтерв’ю, інформацію про наукові, науково-просвітницькі та 

видавничі проекти. 

 

56.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Т 52 

 

Толкушин О. Г.  
На степовому просторі. Історія сіл Хрущівка та Лукашівка / О. 

Г. Толкушин; Черкаське обл. геральдичне т-во. – К. : Задруга, 

2012. – 232 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі на підставі архівних документів та стародруків  

відтворена історія розвитку населених пунктів, що існували в межах 

сучасної Лукашівської сільської ради від їх першої згадки у письмових 

документах до сьогодення.  

 

57.  63.3(4

Укр)44 

У 45 

 

Ukraina Lithuanika: студії з історії Великого князівства 

Литовського : [зб. наук. ст.]. Т. 1. / Нац. акад. наук України, 

Ін-т історії України ; редкол.: М. Котляр (голов. ред.) [та ін.]. – 

К. : Вид-во Ін-ту історії України, 2009. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У наукових статтях та розвідках збірника розглядаються 

раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії 

литовської доби, а також важливе коло проблем, пов'язаних з генезою 

поліетнічної держави епохи пізнього середньовіччя – початку нового 

часу – Великого князівства Литовського. 

 

58.  66.69 

(4Укр)

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі 

блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.) : [енцикл. 
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я20 

У 45 

 

довід.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. 

Кураса ; [за ред. М. Кармазіної]. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. 

Кураса, 2012. – 588 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні 

українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили своє 

існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі 

партійні блоки, створені напередодні виборів до Верховної Ради України 

ІІІ–VI скликань. 

 

59.  63.3 

(4Укр)6 

У 75 

 

Усна історія Степової України / НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

Міжнар. громадська орг. "Інститут Україніки" [та ін.] ; голов. 

редкол.: П. Сохань (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : Тандем. 

– 2009 

Т. 7 / редкол. т.: А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба 

[та ін.]. – 2009. – 390 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Сьомий том репрезентує продовження матеріалів 

експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області 

здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького, 

Міжнародною громадською організацією "Інституту україніки", 

Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького 

національного університету в червні 2009 року. 

 

60.  63.3 

(4Укр)6 

У 75 

 

Усна історія Степової України / НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

Міжнар. громадська орг. "Інститут Україніки" [та ін.] ; голов. 

редкол.: П. Сохань (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : Тандем. 

– 2008 

Т. 8 / редкол. т.: А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба 

[та ін.]. – 2010. – 362 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Восьмий том репрезентує продовження матеріалів 

експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області. 

Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, 

старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М. 

Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного 

буття, значущим елементом відносин. 

 

61.  60.542.

6 

Ч-75 

 

Чорнобиль і соціум : [щорічник]. Вип. 13: Соціальний 

розвиток громад і територій, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи / М-во України з питань надзв. 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, НАН України [та ін.] ; відп. ред.: 

Ю. І. Саєнко, Ю. О. Привалов. – К. : Фоліант, 2007. – 316 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У щорічнику аналізуються питання соціального розвитку 

громад і територій, постраждалих унаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Розглядаються такі складові людського й соціального 

потенціалу постраждалих  територій, як здоров'я, навколишнє природне 

середовище, зайнятість населення й адаптаційні процеси, потреби 

потерпілого населення і рівень їх задоволення, стан та зміни соціальної 

"чорнобильської" допомоги.  

 

62.  63.3 

(4Укр-

Чек)63 

Ч-75 

 

Чорномаз Б. Д.  
Опір радянській владі на Уманщині (друга половина ХХ ст.) : 

монографія / Б. Д. Чорномаз. – Умань : Уманське комунальне 

видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – 310 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії на основі документів та свідчень 

безпосередніх учасників подій відтворено ряд спроб місцевого населення 

виявити опір радянській тоталітарній владі в регіоні Уманщини в другій 

половині ХХ ст. У хронологічному порядку висвітлено особливості 

виникнення і діяльність місцевих угруповань, які ставили перед собою 

мету – здобути незалежну державу.  

 

63.  63.3 

(4Рос)5г 

Ш 25 

 

Шаравара Т. О.  
Реформи і контрреформи другої половини XIX – початку XX 

століття в Російській імперії: історіографія : монографія / Т. О. 

Шаравара ; ред.: Р. А. Колєснікова, Н. М. Сизоненко. – К. : 

Ліра-К, 2011. – 487 с. 

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

Анотація: У монографії висвітлено дорадянську, радянську й сучасну 

історіографію реформ і контрреформ другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст. у Російській імперії. Увага приділена селянським, фінансовим, 

судовим, освітнім реформам, реформам сухопутних сил і воєнно-

морського флоту та реформам у галузі самоврядування, тощо.  
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1.  95.43 

В 53 

 

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 1 (8) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; 

редкол.: О. В. Романенко (голова) [та ін.] ; уклад. Р. О. 

Язиніна. – К. : КІБіТ, 2008. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Вип. 2 (9) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; редкол.: О. 

В. Романенко (голова) [та ін.] ; уклад. Р. О. Язиніна. – К. : 

КІБіТ, 2008. – 135 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Наукові статті викладачів та студентів присвячено 

актуальним проблемам економіки, філософії, психології, управління, 

інформаційних технологій, економічного аналізу сучасного стану 

України. У статтях викладено результати наукових досліджень та 

обговорень під час щорічної науково-практичної конференції Інституту 

"Студент – Дослідник – Фахівець" 

 

2.  95.43 

В 53 

 

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. 

наук. ст.]. Вип. 2 (15) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; 

редкол.: В. В. Пастухова (голова), О. В. Яковлева, Р. О. 

Язиніна [та ін.]. – К. : КІБіТ, 2011. – 108 с. : табл., схеми. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Наукові статті присвячено актуальним проблемам 

економіки, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу 

сучасного стану України. 

 

3.  65.290.

31 

(4Укр) 

З-48 

 

Зелена книга малого бізнесу України – 2012 : [дискусійна 

аналіт. доп.] / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, 

О. П. Продан ; Ін-т власності і свободи, Міжнар. фонд 

"Відродження". – К. : Вид-во Ін-ту власності і свободи, 2012. – 

124 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 

Анотація: У дискусійній аналітичній доповіді визначено особливості 

формування окремих аспектів державної політики у сфері малого 

бізнесу. Наведено і проаналізовано сильні та слабкі сторони 

застосування спрощеної системи оподаткування та інших оціночних 

моделей оподаткування малого бізнесу. 

 

4.  65.246

я73-1 

К 59 

 

Козяр М. М.  
Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного 

захисту населення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. 

М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. 

Козяр. – К. : Кондор, 2011. – 452 с. : ілюстр. 
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 Кількість примірників: 14 – ЧЗ №4 (3), ЦА (11) 

Анотація: Навчальний посібник розрахований, перш за все, на вивчення 

курсу студентами економічних спеціальностей, може бути 

використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо 

педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів 

освіти України. 

 

5.  65.248.

7кр 

К 90 

 

Кукурудза І. І.  
Україна у світових процесах трудової міграції : монографія / І. 

І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко ; М-во освіти і науки, молоді та 

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

во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 252 с. 

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

Анотація: У монографії розкрито суть, причини та наслідки 

активізації участі у світових процесах трудової міграції, розроблено та 

запропоновано основні напрями удосконалення національної міграційної 

політики. 

 

6.  95.43 

М 12 

 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 35. Економічні студії / Нац. 

ун-т "Києво-Могилянська академія" ; заг. редкол.: В. С. 

Брюховецький (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. тем. вип.: І. Г. 

Лук'яненко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Києво-Могилянська 

академія, 2009. – 50 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник присвячено актуальним проблемам і перспективам 

розвитку фінансової системи України. 

 

7.  65.432-

21я73-1 

М 50 

 

Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : 

навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. 

Гарагонич ; під заг. ред. Г. Б. Муніна ; Мукачівський держ. ун-

т. – К. : Кондор, 2011. – 444 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У посібнику розглянуто сучасні концепції управління 

бізнесом, що базуються на теоретичних та практичних засадах 

сучасного менеджменту, та економіко-організаційних аспектах 

управління готелем. Він дозволяє фахівцям різного рівня отримати 

знання з управління різними підрозділами готельного бізнесу, вміло 

будувати підструктури і колектив. 

 

8.  65.433-

32я73-1 

М 90 

 

Мунін Г. Б.  

Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти : 

підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; під 

заг. ред. В. О. Лук'янова ; Мукачівський держ. ун-т, Київський 

славістичний ун-т, Ін-т економіки та управління. – К. : Кондор, 

2011. – 432 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 
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Анотація: У підручнику розглянуто теоретичні та методичні питання 

і принципи формування маркетингової діяльності в сфері туризму на 

основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення бізнесу. 

Проаналізовано поведінку споживача, та механізми розробки і 

прийняття рішень у туристичній сфері. 

 

9.  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. – 2-ге вид., випр. 

– К. : Ліра-К, 2012. – 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.  

 

10.  65.012.

1я73-1 

П 57 

 

Поплавська Ж. В.  
Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ж. В. Поплавська, О. Й. 

Криса ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге 

вид., переробл. і допов. – К. : Алерта, 2012. – 272 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику наголос робиться 

на сприйняття мікроекономіки як науки про економічний вибір не лише 

на теоретичному рівні, а в першу чергу у практичній площині. Оскільки в 

основі аналітичної економії на мікрорівні лежить ухвалення 

управлінських рішень, автори намагалися зробити акцент на практичних 

підходах до цього відповідального процесу. 

 

11.  65 

П 78 

 

Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: 

пошуки, перспективи : зб. матеріалів X наук.-практ. конф. 

молодих науковців, 21 берез. 2008 р. / Асоц. навч. закл. 

України приватної форми власності, Західнодонбас. приватний 

ін-т економіки і управління ; редкол.: Н. В. Житник, Р. М. 

Абдулов, Л. М. Новікова [та ін.]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 

324 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: збірник представляє наукові доробки молодих вчених: 

аспірантів, студентів. Розглядаються питання  з проблем  та 

перспектив  економічного розвитку,  менеджменту,  бухгалтерського 

обліку діяльності підприємств, розвитку фінансової системи та її роль в 

стабілізації економіки регіонів України та ін. 

 

12.  65.261-

18кр 

Проблеми фінансової політики : зб. тез доповідей та виступів 

студент. наук.-практ. конф ./ МОН України, Черкаський держ. 
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П 78 

 

технол. ун-т, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; орг. ком.: В. 

М. Шарапов (голова), Ю. В. Пасічник, В. І. Коваль [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2004. – 180 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник пропонує наукові доробки студентів з питань, 

присвячених вивченню стратегічних питань розвитку економіки, 

вдосконалення фінансової, інвестиційної та амортизаційної політики, 

інвестиційної привабливості регіонів та іншим актуальним проблемам 

сучасної економіки. 

 

13.  65.497.5

(4Укр) 

я73-1 

Р 17 

 

Разумовський С. О.  

Теорія і практика економічної культури в спортивній 

діяльності : навч. посіб. / С. О. Разумовський ; Харківська 

держ. акад. фіз. культури. – Х. : [б. в.], 2012. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику досліджується проблематика 

економічної культури з позицій фізичної культури та спорту. 

Обговорюються питання бізнесу у сфері фізичної культури, його 

розвитку та поширення на Україні. Аналізуються системи планування 

та підтримки бізнес-процесів у сфері фізичної культури та спорту, їх 

роль у формуванні економічної культури.  

 

14.  65.9(4

Укр) 

У 45 

 

Україна в глобалізованому світі : зб. наук. пр. / НАН 

України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. Г. Білорус (голова) 

[та ін.]. – К. : НБУВ, 2007. – 176 с. 

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

Анотація: У збірнику відбито участь НАН України в розробленні 

глобально орієнтованої національної стратегії розвитку НАН України 

на початку і в перших десятиліттях ХХІ століття; розкрито актуальні 

проблеми глобалізації та національної стратегії України до 2030 року; 

сформульовано нову наукову концепцію глобалізації світового розвитку, 

тощо. 
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1.  67 

А 48 

 

Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : 
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: юридична лінія 

; м. Тернопіль, 1 черв. 2012 р. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 130 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник матералів інтернет-конференції, яка мала за мету 

акумулювання і дискутування результатів наукових досліджень, 

пов’язаних зі з’ясуванням національної правової спадщини, правових 

традицій та їхнього взаємозв’язку із сучасними тенденціями розвитку 

держави і права; виокремлення особливостей змін публічного й 

приватного права під впливом процесів глобалізації, тощо. 

 

2.  67.1 

(4Укр) 

А 72 

 

Антологія української юридичної думки / Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Юридична книга. – 2005 

Т. 10. Юридична наука незалежної України / уклад.: В. Ф. 

Погорілко [та ін.]. – 2005. – 944 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Десятий, останній том "Антології української юридичної 

думки" містить праці відомих сучасних українських вчених, присвячені 

різним аспектам державознавства і правознавства. 

 

3.  67.401.

132 

(4Укр) 

В 53 

 

Вісник Служби безпеки України: за матеріалами 

кримінальної справи про Голодомор-геноцид 1932-1933 р. в 

Україні. № 57 : Спец. вип. / Служба безпеки України ; 

редкол.: М. М. Герасименко (голова) [та ін.]. – К. : Ін-т 

дослідження проблем державної безпеки, 2010. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Спеціальний випуск "Вісника" присвячено вшануванню 

пам'яті мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору. 

Висвітлено ключові питання розслідування кримінальної справи, 

порушеної СБ України за фактом вчинення геноциду в Україні 1932-1933 

років для з'ясування обставин масового вбивства українських селян 

голодом.  

 

4.  67.400.

621.4 

(4Укр) 

У 45 

 

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія, 

13 квітня – 18 травня 2010 року : стенографічний звіт. Т. 19 / 

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

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

776 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Офіційне видання містить стенограми засідань Верховної 

Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 
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України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

5.  67.400.

621.4(4

Укр) 

У 45 

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія, 

19 травня - 16 червня 2010 року : стенографічний звіт. Т. 20 / 

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. 

 

6.  67.400 

(4Укр)я

73-1 

Г 52 

 

Гладун З. С.  
Основи конституційного права України : навч.-метод.  посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. усіх форм навчання / З. С. Гладун, 

М. Г. Федчишин. – 2-е вид., допов. – Т. : Астон, 2011. – 464 с. : 

фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Метою посібника є ознайомлення студентів із політико-

правовою організацією України, вивченням таких понять і явищ, як 

Конституція України, її значення та зміст, роль в утвердженні 

української державності та розбудові громадянського суспільства, 

поняття конституційного права, його місця в правовій системі України 

та ін.  

 

7.  67.404.

3я73-1 

Д 21 

 

Дахно І. І.  
Патентознавство : навч. посіб.-довід. / І. І. Дахно. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 318 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник-довідник містить стислу інформацію 

про історію правової охорони інтелектаульної власності у колишньому 

СССР та незалежній Україні. Важливою перевагою книги є те, що вона 

написана фахівцем, якого свого часу доля кинула на державну службу і 

він належав до кола організаторів патентної справи в Україні.  

 

8.  67.51 

(4Укр-

6КРМ) 

Д 36 

 

Деревягін О. О.  
Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в 

курортній місцевості АР Крим : монографія / О. О. Деревягін ; 

за заг. ред. І. Р. Шинкаренка ; М-во внутрішніх справ України, 

Крим. юридичний ін-т Одеського держ. ун-ту внутрішніх 

справ. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії розглядаються окремі проблеми 

удосконалення запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в 

курортній місцевості АР Крим. Розроблено сучасні теоретико-правові, 
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організаційні та психологічні основи здійснення оперативно-розшукових 

заходів спрямованих на пошук інформації спрямованої на забезпечення 

діяльності карного розшуку щодо запобігання злочинам.  

 

9.  67.400.2

4(4Укр) 

З-19 

 

Законодавчо-нормативні акти з питання функціонування 

української мови як державної : збірник / [упоряд.: Я. Буряк, 

Р. Новоженець]. – [2-ге вид.]. – Л. : Астролябія, 2010. – 200 с. 

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

Анотація: Збірник містить текст окремих положень Конституції і 

законів України, відповідні рішення Конституційного Суду, тексти 

указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а 

також рішення, ухвали та розпорядження місцевих органів влади міста 

Львова та області. 

 

10.  67.911.

15 

З-33 

 

Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід 

і національний вимір : зб. матеріалів "круглого столу" / Нац. 

ін-т стратегічних досліджень ; за ред. М. Г. Гуцало. – К. : Вид-

во НІСД, 2012. – 104 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Розглянуто чинники світових процесів суспільної 

радикалізації, розвитку екстремізму й тероризму. Проаналізовано 

новітні тенденції зростання радикалізації і терористичної активності в 

окремих країнах-членах ЄС, передусім збільшення кількості 

саморадикалізованих осіб з числа європейських громадян. 

 

11.  67.410.

212 

К 32 

 

Квашук О. Д.  
Процесуальні рішення дослідчого кримінального процессу : 

[монографія] / О. Д. Квашук. – Х. : Кроссроуд, 2012. – 292 с. 

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

Анотація: Автором досліджено актуальні проблеми прийняття 

процесуальних рішень у сучасному дослідчому провадженні, в рамках 

якого здійснюється прийом, реєстрація та вирішення первинної 

інформації про злочини. Виявлено природу й процесуальну специфіку 

таких рішень, їх види та функціональне призначення, розкрито 

структуру механізму, підстави та процесуальний режим прийняття.  

 

12.  67.410.

2-324 

(4Укр) 

К 82 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України / голов. ред. 

Р. Бобов. – К. : Закон і Бізнес, 2012. – 320 с. – (Бібліотека 

"Закон і Бізнес"; № 22 (1061)). 

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

Анотація: Книга пропонує широкому загалу закони, що визначають 

порядок кримінального провадження на території України, ухвалений 

Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 

листопада 2012 року.  

 

13.  67.51я

73-1 

Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, 

рекомендовані джерела : навч. посіб. / авт. кол.: О. Г. Колб, В. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%A3
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D1%80%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D1%80%D1%96%D0%BA


40 

 

К 82 

 

С. Наливайко, О. В. Батюк [та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Використовуючи дане видання при підготовці до занять та 

здачі іспитів по кримінології, студенти зможуть в гранично стислі 

терміни систематизувати та конкретизувати знання набуті в процесі 

вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, 

їх ознаках і особливостях; сформулювати зразкову структуру (план) 

відповідей на можливі екзаменаційні та залікові теми.  

14.  67.408

я20 

М 18 

 

Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, 

Київський ун-т права ; за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького,  

З. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

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

Анотація: Мала енциклопедія кримінального права містить визначення 

кримінально-правових понять, що використовуються у Загальній частині 

Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, 

латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список 

наукової літератури і нормативних актів України. 

 

15.  67.404

я20 

М 18 

 

Мала енциклопедія приватного права / НАН України, 

Київський ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : 

Кондор, 2011. – 360 с. 

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

Анотація: У виданні розкриваються основні поняття та категорії 

приватного права, яке має більш як двохтисячолітню історію. 

Понятійний та термінологічний апарат систематизований за 

алфавітним принципом, основну увагу приділено тоеритико-правовим 

дефініціям цивільного, цивільно-процесуального, сімейного та житлового 

права, а також інших галузей приватного права. 

 

16.  67.407.11

(4Укр) 

Н 32 

 

Настечко К. О.  
Оформлення прав на земельні ділянки : монографія / К. О. 

Настечко ; наук. ред. В. І. Семчик ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 240 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографію присвячено питанням оформлення прав на 

земельні ділянки. Автор досліджує правову природу "оформлення права 

на земельну ділянку", його особливості, складові та висвітлює вирішення 

питань його реалізації в Україні. У роботі визначено роль та 

особливості погодженої взаємодії суб'єктів оформлення права на 

земельну ділянку, охарактеризовано зарубіжний досвід оформлення 

такого права.  

 

17.  67.91 

Н 37 

 

Нгуен К. Д. Международное публичное право / К. Д. Нгуен, 

П. Дайе, А. Пелле ; пер. с фр. Е. Маричев, науч. ред. В. 

Евинтов. – К. : Сфера. - 2000 
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Т. 1, Кн. 1 : Формирование международного права ; Кн. 2 : 

Международное сообщество. – 2000. – 440 с. 

Количество экземпляров: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 

Аннотация: В книге описываются общие сведения об истории и 

теории международного права, описываются процессы его 

формирования, нормы, применяемые в международном сообществе 

(государства, международные организации, частные лица) и в 

международных отношениях.  

 

18.  67.91 

Н 37 

 

Нгуен К. Д. Международное публичное право / К. Д. Нгуен, 

П. Дале, А. Пелле ; пер. с фр. Е. Маричев, науч. ред. В. 

Евинтов. – К. : Сфера. – 2000 

Т. 2, Кн. 3 : Международные отношения. – 2001. – 412 с. 

Количество экземпляров: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1) 

Аннотация: В книге освещаются вопросы формирования и субъектов 

международного права, дипломатических и консульских отношений, 

проблемы ответственности в международном праве, приводятся 

многочисленные примеры, судебной практики разрешения споров, 

рассматриваются проблемы поддержания мира, режима космического 

пространства, экономических отношений в мире, защиты окружающей 

среды. 

 

19.  67.401.1

1(4Укр) 

О-53 

 

Олефір А. О.  
Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у 

сфері охорони здоров'я: теоретичні та практичні аспекти : 

монографія / А. О. Олефір. – Х. : Юрайт, 2012. – 456 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографію присвячено основним проблемам господарсько-

правового забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров'я в 

Україні. Розглядаються ключові питання господарсько-правової 

характеристики закупівель, особливості ринкового обігу предмета 

закупівель, правовий статус замовників і комітетів з конкурсних торгів, 

публічні інтереси та елементи механізму державного регулювання 

закупівель в охороні здоров'я.  

 

20.  67.99 

(4Укр) 

П 68 

 

Правові та політичні проблеми сучасності : матеріали наук.-

практ. конф., Луцьк, 22 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Academy of open society security; 

[голова редкол. В. А. Ліпкан]. – К. : Ліпкан О. С., 2012. – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику знайшли відображення результати науково-

практичної конференції, присвяченої правовим та політичним 

проблемам сучасності, дальшому розвитку права в умовах глобальних 

трансформацій. 

 

21.  67.7 

П 78 

Проблемы совершенствования правоохранительной 

деятельности в области противодействия преступности и 
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 коррупции : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

(Минск, 22 декабря 2011 г.) / Ген. прокуратура Респ. Беларусь, 

Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Ген. прокуратуры Респ. Беларусь ; [редкол.: А. 

В. Конюк [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2012. – 208 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В сборнике представлены материалы по актуальным 

вопросам совершенствования правоохранительной деятельности в 

области противодействия преступности и коррупции. 

 

22.  67.408.

122 

Р 91 

 

Руфанова В. М.  
Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним 

з незаконним використанням бюджетних коштів : монографія / 

В. М. Руфанова, О. О. Титаренко ; М-во внутр. справ України, 

Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Ліра ЛТД, 

2012. – 200 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем 

криміналізації бюджетної сфери та діяльності органів внутрішніх справ 

щодо запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням 

бюджетних коштів. У монографії виділено кримінологічну групу 

злочинів, пов'язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, 

проаналізовано їх кримінологічні показники, з'ясовано систему 

детермінуючих факторів, а також виділено особливості особи злочинця.  

 

23.  67.408.0

(4Укр) 

я73-1 

С 29 

 

Селецький С. І.  
Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / 

С. І. Селецький. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 182 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 

Анотація: Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити 

свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального 

права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, 

сформулювати структуру відповідей з кожного  питання, що 

вивчається, виноситься на залік, іспит, виконанні письмових робіт, в 

тому числі ККР. 

 

24.  67.408.1

(4Укр)я

73-1 

С 29 

 

Селецький С. І.  
Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / 

С. І. Селецький. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 331 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 

Анотація: Навчальний посібник має допомогти та систематизувати 

знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи 

методики й техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та 

ознаки.  

 

25.  67.404.

013.11 

Смітюх А. В.  
Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. вищ. 
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(4Укр) 

С 50 

 

навч. закл. / А. В. Смітюх. – 2-е вид., змінене і допов. – К. : 

Істина, 2012. – 272 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та 

Господарського кодексів, законів України "Про господарські 

товариства", "Про акціонерні товариства", інших актів 

корпоративного законодавства України з урахуванням матеріалів 

судової практики, наукових статей і монографій розкриваються загальні 

питання корпоративного права; порядок створення і припинення 

господарських товариств, тощо. 

 

26.  67.410. 

12я73-1 

С 79 

 

Степанова Т. В.  
Хозяйственный процесс Украины в схемах : учеб. пособ. / Т. В. 

Степанова. – [4-е изд., обновл. и доп.]. – О. : Атлант, 2012. – 

146 с. : схемы. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В учебном пособии в виде схем рассмотрены основные 

темы хозяйственно-процессуального права. 

 

27.  67.402 

С 91 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права 
: тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 23-24 

листопада 2007 р. / Держ. податкова адмін. України, Наук.-

дослід. ін-т фін. права ; редкол.: П. В. Мельник [та ін.]. – К. : 

Укртехнопрінт, 2007. – 410 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику розглядаються питання предмета, метода та 

системи фінансового права як галузі науки і навчальної дисципліни, 

аналізуються проблеми бюджетного та податкового права, а також 

висвітлюються правові засади банківської діяльності, грошового обігу й 

валютного регулювання.  

 

28.  67.53 

Т 33 

 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : 

зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во юстиції України, Харківський НДІ 

судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юридична акад. ім. 

Я. Мудрого ; редкол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько 

(співголови) [та ін.]. – Х. : Право, 2010. – 672 с. : ілюстр., 

схеми, табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Видання містить матеріали ювілейного десятого випуска  

збірника "Теорія та практика судової експертизи і криміналістики". 

Висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші 

питання провадження різних видів судових експертиз і застосування 

спеціальних знань у судочинстві. Певну увагу приділено вдосконаленню 

експертних методик. Надано наукові рекомендації щодо проведення 

певних експертних досліджень. 

 

29.  67.404.3 Фордзюн Ю. І.  
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(4Укр)я

73-1 

Ф 79 

 

Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Мукачівський держ. ун-т. – 

К. : Кондор, 2012. – 208 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального 

плану з дисципліни "Інтелектуальна власність". Представлені матеріали 

дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони 

інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього 

бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. 

 

30.  67.910.

621(0) 

я73-1 

Ч-37 

 

Чекаленко Л. Д.  
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) = 

Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : 

навч.-метод. вид. / Л. Д. Чекаленко ; за наук. ред. Н. О. 

Татаренко ; МЗС України, Дипломатична акад. України. – К. : 

Вид-во Дипломатичної акад. при МЗС України, 2012. – 76 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядається регіональна 

організація ОБСЄ та її роль у формуванні безпекового простору 

Європейського континенту. З огляду на головування України в ОБСЄ у 

2013 році, увага приділяється пріоритетам українського головування і 

задачам сьогодення, функціям ОБСЄ і процесу вироблення механізму 

прийняття рішень. 

 

31.  67.401.

041 

(4Укр) 

Ш 37 

 

Шевченко А. Є.  
Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопорушення 

(питання теорії та практики) : монографія / А. Є. Шевченко, Р. 

А. Калюжний, Л. М. Волкова ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Юрид. ін-т Нац. авіаційного ун-ту. – К. : МП 

Леся, 2012. – 172 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії здійснено поглиблений аналіз правових норм, 

що встановлюють адміністративну відповідальність за вчинення 

дрібного хуліганства. У праці грунтовно вивчено теоретико-правові 

засади протидії дрібному хуліганству. Визначено загальну 

характеристику складу дрібного хуліганства, а також приділено увагу 

адміністративно-правовому механізму протидії цьому виду злочинів. 

 

32.  67.401.

141 

(4Укр) 

Ш 37 

 

Шевченко А. Є.  
Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту 

державних фінансів у роки нової економічної політики (1921-

1929 рр.) : монографія / А. Є. Шевченко, В. В. Чамлай, О. Л. 

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

Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Донецький юрид. 

ін-т МВС України. – К. : МП Леся, 2012. – 172 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Ця монографія є першим у вітчизняній науці комплексним 

історико-правовим дослідженням правоохоронної діяльності органів 

влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової 

економічної політики (1921 – 1929 рр.). У ній досліджено правові засади 

охоронної діяльності органів влади у сфері захисту державних фінансів, 

апарат управління державними фінансами, карально-наглядові 

структури у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 

 

33.  67р30 

Ю 70 

 

Юридична дидактика : посіб. із викладання права та 

юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. 

Крестовська [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука ; Американська 

асоціація юристів. – К. : Юсип'юк В. Д., 2009. – 191 с. 

 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №3 (4) 

Анотація: Посібник узагальнює деякі традиційні та інноваційні 

методики викладання права і юридичних дисциплін. У першому розділі 

представлено загальні засади викладання права і юридичних дисциплін у 

сучасному ВНЗ; у другому – загальну, а в третьому – спеціальну частину 

методики викладання низки індивідуальних юридичних дисциплін. 
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1.  74.262-

0я73-

1кр 

А 44 

 

Акуленко І. А.  
Готуємось до математичних олімпіад : навч.-метод. посіб. / І. А. 

Акуленко, В. В. Атамась, О. М. Козлова ; Голов. упр. освіти і 

науки Черкас. облдержадміністрації, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Черкас. обл. ін-т післядипломної освіти пед. 

працівників. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 48 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику  систематизовано основні типи 

задач, які досить часто пропонуються на математичних олімпіадах. До 

кожного типу задач даються загальні теоретичні положення, методи 

та зразки розв’язання. 

 

2.  88.374

я73-1 

В 43 

 

Вікова психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. 

П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка 

; МОН України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 376 с. : схеми. 

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

Анотація: У навчальному посібнику на засадпх досягнень як світової, 

так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. 

Поєднання інформаційного та котрольно-дослідницького блоку у змісті 

книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й 

поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв'язання задач. 

 

3.  74.03 

(4Укр-

4Чек)6Д 

75 

 

Дробний І. С.  
Школа на Зозулівці / І. С. Дробний, О. А. Кирко, В. Г. 

Побиванець. – Черкаси  : Чабаненко Ю. А., 2011. – 300 с . : 

фото. 

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

Анотація: Книга присвячена 250-річчю Золотоніської міської школи № 

6. У ній читач знайомиться з історією заснування, становлення і 

розвитку школи, з її славними випускниками і співробітниками, та не 

менш визначним сьогоденням. 

 

4.  74.03 

(4Укр-

4Чек)6Д 

75 

Дробний І. С.  
Школа на Зозулівці. Творчість учителів та учнів / І. С. 

Дробний, О. А. Кирко, В. Г. Побиванець ; упоряд. В. Г. 

Побиванець. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 74 с. 

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

Антація: Друга книга, яка присвячена 250-річчю Золотоніської міської 

школи № 6. У ній надруковані щирі віршовані ювілейні вітання, дружні 

послання, веселі привсяти, які адресовані виключно вузькому колу 

педколектива школи. 
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5.  88.53я

73-1 

Ж 91 

 

Журавська Л. М.  

Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей 

особистості працівників сфери туризму : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Л. М. Журавська ; М-во освіти і науки 

України. – К. : Слово, 2006. – 312 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику представлено основні теоретичні аспекти та 

зібрані практичні вправи, спрямовані на розвиток якостей особистості 

працівника сфери туризму з питань ефективної взаємодії у спілкуванні, 

сприймання та розуміння партнерів, створення власного іміджу.  

 

6.  74.262.

8-28 

З-15 

 

Задорожний К. М.  
Завдання для контролю знань на уроках біології. 7 клас : 

[навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 

64 с. : ілюстр. – (Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 9 (117)). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток 

для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу 

біології для 7 класу. Набір різних типів завдань дозволяє 

використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, 

обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. 

 

7.  74.262.

8-28 

З-15 

 

Задорожний К. М.  
Завдання для контролю знань на уроках біології. 10 клас : 

[навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 

64 с. : ілюстр. – (Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 7 (115)). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток 

для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу 

біології для 10 класу. Набір різних типів завдань дозволяє 

використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, 

обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. 

 

8.  74.262.

8-28 

З-15 

 

Задорожний К. М.  
Завдання для контролю знань на уроках біології. 11 клас : 

[навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2012. – 

64 с. – (Бібліотека журналу "Біологія"; вип. 8 (116)) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток 

для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу 

біології для 11 класу. Набір різних типів завдань дозволяє 

використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, 

обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. 

 

9.  74.262-

0я73-

1кр 

Козлова О. М.  
Математичні олімпіади: крок за кроком : (метод. посіб.) / О. М. 

Козлова, О. Д. Черепінський ; МОН України, Голов. упр. 
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К 59 

 

освіти і науки Черкас. облдержадміністрації, Черкас. обл. ін-т 

післядипломної освіти пед. працівників. – Черкаси : [б. в.], 

2007. – 24 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Шкільні математичні олімпіади є чудовою можливістю 

перевірити свої математичні   здібності, вольові якості та відчути 

насолоду від розв’язаних задач.   Даний посібник розрахований на учнів 6-

11 класів і може допомогти їм та вчителям у цілеспрямованій  

підготовці до таких змагань. 

 

10.  74.48я

21 

Н 35 

 

Національний освітній глосарій: вища освіта / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України 

; авт.-уклад.: І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш [та ін.] ; 

за ред.: Д. В. Табачника, В. Г. Кременя. – К. : Плеяди, 2011. – 

100 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У глосарії узагальнено поняттєво-термінологічний апарат 

вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, 

українською фаховою спільнотою, насамперед, при реалізації 

Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу. 

 

11.  74.489с

51 

О-72 

 

Осадчий В. В.  
Система інформаційно-технологічного забезбечення 

професійної підготовки майбутніх учителів в умовах 

педагогічного університету : [монографія] / В. В. Осадчий ; за 

ред. С. О. Сисоєвої. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. 

– 420 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Монографію присвячено проблемі професійної підготовки 

майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. На основі 

теоретико-методологічного обгрунтування дефініцій, застосування 

системного підходу, аналізу сучасного стану вищої педагогічної освіти в 

Україні та зарубіжних країнах представлено систему інформаційно-

технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів 

в умовах педагогічного університету.  

 

12.  74.202.

0кр 

П 84 

 

Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи 

реалізації : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 

2011 р., м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.] ; редкол.: 

А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда [та ін.]. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми 

впровадження профільного навчання в школах України, особливості 

викладання окремих предметів в профільних класах. 
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13.  88.47я

73-1 

П 85 

 

Прыгунов П. Я.  

Психологическое обеспечение специальных операций. 

Оперативное внедрение : учеб. пособ. для практ. психологов и 

оперативных сотрудников правоохр. органов, рук. коммерч. 

служб безопасности / П. Я. Прыгунов ; Global organisation of 

allied leadership Academy of open society security. – 2-е изд. – К. 

: Липкан Е. С., 2012. – 186 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы 

психологического обеспечения специальных операций, осуществляемых 

правоохранительными органами Украины. Впервые в данном пособии 

представлен практикум по ролевому поведению сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

14.  74.5кр 

С 71 

 

Спеціальна педагогіка на межі: виклики і дилеми / наук. 

ред. Д. Шелігевіч-Урбан ; редкол.: А. І. Кузьмінський (голов. 

ред.), О. А. Біда, Н. А. Тарасенкова [та ін.]. – 2-е вид., стер. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 204 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Пропонована книга – це компендіум знань про різнорідність 

поглядів на завдання, які несе в собі праця з неповносправними особами. В 

ній зібрано польські і українські статті авторства чудових педагогів, 

пов'язаних з гуманістичними ідеями спеціальної педагогіки і не тільки.  

 

15.  88кр 

С 88 

 

Студентський науковий вісник психологічного факультету 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-

практ. конф. "Патріотичне виховання сучасної молоді: 

психологічний ракурс проблеми", Черкаси, 18-19 грудня 2008 р. 

Вип. 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; голов. ред. Т. 

С. Яценко ; редкол.: І. В. Євтушенко, С. М. Авраменко, Т. І. Білуха, 

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

2008. – 100 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Матеріали  вісника містять наукові доробки, які були 

представлені на студентській науково-практичній конференції 

"Патріотичне виховання сучасної молоді: психологічний ракурс проблеми". 

Розкриваються аспекти організації наукових досліджень проблем 

молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у 

суспільному житті,  

патріотичного виховання. 

 

16.  74.204.2 

Т 28 

 

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : 

зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) [та 

ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2003. – 331 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
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Анотація: Збірник присвячено проблемам творчої особистості 

учителя-професіонала; представлено панораму сучасних досліджень 

методологічних засад педагогічної творчості, майстерності, 

професіоналізму; аналізуються шляхи формування творчої особистості 

вчителя на етапі професійного становлення.  

 

13.  74.200.

55 

Т 76 

 

Трофанова Т. Г.  
Збірник статей, виступів та публікацій з питань 

репродуктивного здоров'я / Т. Г. Трофанова. – Кривий Ріг : 

Вид. дім, 2012. – 76 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику розглядаються актуальні аспекти формування в 

учнів здорового способу життя, вплив навколишнього середовища на 

стан репродуктивного здоров'я учнівської молоді, питання формування і 

збереження репродуктивного здоров'я дітей-дошкільників. 

 

14.  74.480

я73-1 

Т 88 

 

Туркот Т. І.  
Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику висвітлено загальні засади педагогіки вищої 

школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи 

України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та 

інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні 

особливості сучасного студенства та можливості їх урахування в 

навчально-виховному процесі.  

 

15.  74.58кр 

У 31 

 

Удосконалення форм і методів підготовки професійно 

компетентних працівників освіти : зб. матеріалів Міжнар. 

наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2011 р., м. Черкаси / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти та 

освіти дорослих АПН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та 

ін.] ; редкол.: О. А. Біда (голов. ред.), Л. Ю. Вовкочин, Т. П. 

Кучай ; за заг. ред. Л. І. Прокопенко. – Черкаси : Вид-во ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, 2011. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Пропонуються до розгляду проблеми вищої школи, 

фахової підготовки  вчителя, самостійної роботи студентів, 

тощо. 

 

16.  74.005.

56 

Ф 79 

 

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві 
: доп. наук.-практ. конф., м. Біла Церква, 15 липня 2012 р. / 

Всеукр. громад. рух "Твереза Україна", Білоцерків. міська 

молодіжна громад. орг. "Молода Еліта"; редкол.: С. В. Козуля 

(відп. ред.), О. А. Почекета. – Біла Церква [б. в.], 2012. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 
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Анотація: Представлено сучасні дослідження в галузях педагогіки, 

соціології, історії, медицини тощо, направлені на формування тверезого 

способу життя. 

 

17.  74.484.4 

Ф 94 

 

Фудорова О. М.  
Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній 

Україні: освітня інклюзія чи міф? : (соціологічний вимір) : 

[монографія] / О. М. Фудорова ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон : 

Херсонська міська друкарня, 2012. – 232 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У даній монографії розкрито місце та роль інклюзивної 

університетської освіти в процесі формування та підвищення 

соціального статусу осіб з обмеженими можливостями. Виявлено 

університетські засоби та форми, котрі сприяють інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями в сучасний соціум.  

 

18.  74.483 

(4Укр-

4Чек) 

Ч-48 

Черкаський державний технологічний університет: 50 років / 

авт.-упоряд. В. М. Лазуренко ; шеф-ред. Ю. Г. Лега ; відп. ред. В. 

М. Яценко. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2010. – 292 с. : фото. кол. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Книга розповідає про історію та сьогодення Черкаського 

державного технологічного університету, якому 7 жовтня 2010 р. 

виповнилось 50 років. За роки свого становлення Черкаський державний 

технологічний університет перетворився на провідний науково-

педагогічний центр з підготовки висококваліфікованих кадрів у 

Придніпровському регіоні. 

 

19.  88.372 

Э 39 

 

Экман П.  
Психология лжи. Обмани меня, если сможешь  = Telling Lies / 

П. Экман. – М. ; С. Пб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 304 

с. – (Сам себе психолог). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Правда ли, что современный человек в среднем лжет 

трижды за десять минут разговора? Как реагировать на то, что ложь 

проникла во все сферы человеческой жизни? Что делать, если не 

удается распознать ложь по словам и голосу? В этой книге вы найдете 

исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы.  

 

20.  74.265.7

кр 

Я 44 

 

Як розв'язувати розрахункові задачі з хімії / Голов. упр. 

освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаський 

обл. ін-т післядипломної освіти пед. Працівників ; уклад.: А. 

Ф. Стоєцький, Л. О. Хуртенко. – Черкаси : [б. в.], 2004. – 68 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Посібник містить методичні роз’яснення щодо розв’язання 

різних типів розрахункових задач з хімії. 
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1.  75.691.4 

Й-75 

 

Йосудіан С.  
Йога для здоров'я / С. Йосудіан, Е. Хейч ; пер., передм., 

упорядкув. М. Г. Василенко. – Коломия : Вік, 2001. – 110 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація: Здоров'я – єдине багатство в людському житті, а особливо 

в дитячому віці, коли закладаються основи майбутньої фізичної і 

духовної діяльності. Про те, як досягти гармонії духу і тіла за 

допомогою стародавньої індійської фізичної і духовної культури, що 

нараховує п'ятсот століть, у популярній доступній формі розповідає ця 

книжка. 

 

2.  75.711 

я73-1кр 

Н 59 

 

Нечипоренко Л. А.  
Організація та суддівство змагань з легкої атлетики : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Нечипоренко, О. В. 

Нечипоренко, О. В. Каленіченко. – Черкаси : Пономаренко, 

2011. – 123 с. 

 Кількість примірників: 17 – ЧЗ №1 (1), ЧЗ №6 (1), ЦА (15) 

Анотація: Навчально-методичний посібник розроблено для студентів 

вищих навчальних закладів фізкультурних та спортивних 

спеціальностей. Він містить загальні положення про змагання із легкої 

атлетики, методичні матеріали про підготовку та організацію змагань 

з окремих видів, правила проведення змагань, тощо. 

 

3.  75.01я

73-1кр 

Ф 44 

 

Фесак О. Ю.  

Тестові завдання з біохімії й біохімічних основ фізичного 

виховання : [навч. посіб. для студ. базового напрямку "Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини"] / О. Ю. Фесак, О. О. 

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

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

Хмельницького, 2012. – 176 с. 

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

Анотація: У виданні викладено 1500 тестових питань з основних тем 

розділів статистичної й динамічної біохімії навчального курсу біохімії й 

біохімічних основ фізичного виховання для проведення поточного та 

підсумкового контролю знань і визначення кількісної оцінки засвоєння 

матеріалу. 
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1.  76.11 

Н 35 

 

Національна книжкова та рукописна культура: історія, 

методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., 

Львів, 29-30 квіт. 2009 р. / НАН України, Львівська нац. наук. 

б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Наукова бібліографія і 

книгознавство" ; [ред., упоряд.: Л. Головата, Л. Ільницька, М. 

Пономаренко]. – Л. : Вид-во ЛНБ ім. В. Стефаника, 2009. – 138 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Видання містить матеріали міжнародної наукової 

конференції, в яких окреслено широкий спектр проблем друкованої і 

рукописної книги. Розглянуто актуальні питання книгознавчих і 

джерелознавчих досліджень, історії видавничої справи, формування і 

функціонування бібліотек, історичних колекцій, персоналіїї діячів книги. 

Низку публікацій присвячено 100-річчю створення Бібліографічної комісії 

Наукового товариства імені Шевченка.  

 

2.  76.023(

4Укр) 

Ч-24 

 

Часто П. І.  
Вільне слово американської України = The Free Press of 

Ukrainian Americans: до 120-річчя "Свободи", україномов. вид. 

Українського Нар. Союзу, всегромад. газети українців США 

(1893 – 2013) / П. І. Часто ; передм.: Л. Рудницький, С. 

Качарай. – Ню-Йорк : Ukrainian Book ; Ужгород : TIMPANI, 

2012. – 816 с. : фото/ 

 Кількість примірників: 4 – ЧЗ №2 (2), А2 (2) 

Анотація: Книга у жанрі хроніки-хрестоматії охоплює провідні теми, 

що мали, починаючи вереснем 1893 року, виразний розвиток на сторінках 

"Свободи" – газети американських українців, котра від 1921 року до 1998 

року була єдиним поза Україною щоденним виданням. Присвячується 

його 120-річчю. 
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1.  78.372.

151.1 

Б 59 

 

Библиотечно-библиографическая классификация: Средние 
таблицы : практическое пособие. Вып. 4: 7 Ч. Культура. 

Наука. Просвещение / авт. кол.: Н. Е. Васильева, Н. Н. 

Голоднова, Т. И. Жебрунова [и др.] ; отв. за вып. О. И. Иванова 

; гл. ред. Э. Р. Сукиасян ; Российская гос. б-ка, Российская нац. 

б-ка, Б-ка Российской Акад. наук. – М. : Пашков дом, 2011. – 

336 с. 

Количество экземпляров: 6 – ВО (2), ІБВ (1), ЗД (1), каб. №2 

(1), ЦА (1) 

Аннотация: Средние таблицы ББК предназначены для 

систематизации литературы в универсальных научных библиотеках, 

библиотеках высших учебных заведений, в отраслевых и 

специализированных научных библиотеках, для использования в работе 

центральных библиотек ЦБС и для учебных заведений, готовящих 

библиотечные кадры. Выпуск четвертый содержит переработанные 

разделы культурологии, науковедения, педагогических наук, физической 

культуры и спорта, СМИ, книжного дела  

 

2.  79.3 

(4Укр)

791я2 

Р 33 

 

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. 

довідник / Держ. ком. архівів України, Український НДІ 

архівної справи та документознавства ; редкол.: Г. Боряк 

(голова) [та ін.]. – К. – 2009. – (Архівні зібрання України) 

Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних 

архівів України. Кн. 1 / упоряд. С. Зворський. – 2009. – 244 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Перший том "Реєстру розсекречених архівних фондів 

України", що складається з двох книг, включає відомості про фонди, що 

відклалися в шести центральних архівних установ України. 

 

3.  79.3 

(4Укр)

791я2 

Р 33 

 

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. 

довідник / Держ. ком. архівів України, Український НДІ 

архівної справи та документознавства ; редкол.: Г. Боряк 

(голова) [та ін.]. – К. – 2009. – (Архівні зібрання України) 

Т. 2 : Розсекречені архівні фонди Державного архіву в 

Автономній Республіці Крим, державних архівів областей 

України, міст Києва і Севастополя. Кн. 1 / упоряд.: С. 

Зворський, Н. Христова. – 2009. – 536 с. 

 Кількість примірників: 1 – ДІВ (1) 
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Анотація: Другий том «Реєстру» складається з трьох книг і включає 

відомості про 6928 фондів, що відклалися в 27 архівних установах 

України: державному архіві в Автономній Республіці Крим, держархівах 

24 областей України, міст Києва і Севастополя і були розсекречені 

протягом 1986–2003 рр. У першій книзі другого тому міжархівного 

довідника вміщено сформовані за єдиною схемою описові статті про 

розсекречені фонди, що зберігаються в Державному архіві в АРК та в 

держархівах 10 областей України (за алфавітом їх назв – Віницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Іванофранківсьткої, Київської, 

Кіровоградської). 

 

4.  79.3 

(4Укр)

791я2 

Р 33 

 

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. 

довідник / Держ. ком. архівів України, Український НДІ 

архівної справи та документознавства ; редкол.: Г. Боряк 

(голова) [та ін]. – К. – 2009. – (Архівні зібрання України) 

Т. 2 : Розсекречені архівні фонди Державного архіву в 

Автономній Республіці Крим, державних архівів областей 

України, міст Києва і Севастополя. Кн. 2 / упоряд.: С. 

Зворський, Н. Христова. – 2009. – 544 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1)  

Анотація: У другій книзі другого тому міжархівного довідника 

вміщено сформовані за єдино схемою описові статті про розсекречені 

фонди, що знаходяться на зберігання в держархівах 7 областей України 

(за алфавітом їх назв – Луганської, Львівської, Миколавської, Одеської, 

Полтавської, Рівенської, Сумської області). 

 

5.  79.3 

(4Укр)

791я2 

Р 33 

 

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. 

довідник / Держ. ком. архівів України, Український НДІ 

архівної справи та документознавства ; редкол.: Г. Боряк 

(голова) [та ін.]. – К. – 2009. – (Архівні зібрання України) 

Т. 2 : Розсекречені архівні фонди Державного архіву в 

Автономній Республіці Крим, державних архівів областей 

України, міст Києва і Севастополя. Кн. 3 / упоряд.: С. 

Зворський, Н. Христова. – 2009. – 512 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: У третій книзі другого тому міжархівного довідника 

вміщено сформовані за єдиною схемою описові статті про розсекречені 

фонди, що знаходяться на зберіганні в держархівах 7 областей України 

(за алфавітом їх назв – Теронопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської області), міст 

Києва та Севастополя. 
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1.  81.2Ан

-923кр 

А 64 

 

Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу напряму 

підгот. "Філологія" / авт. кол.: Т. М. Кравченко (кер.), О. С. 

Афанасьєва, Д. В. Гаращенко [та ін.] ; М-во освіти і науки, 

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

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 362 с. 

 Кількість примірників: 167 – ЦА (164), ЧЗ №2 (3) 

Анотація: У навчальному посібнику головна увага звертається на 

постановку вимови, навчання усного англомовного мовлення, 

удосконалення техніки читання та вмінь зрілого читання, а також 

розвиток навичок писеменого мовлення. Він містить матеріали 

вступного фонетичного курсу, теми My Family, Housing, Daily Routine, 

Food and Meals, Weather and Climate, тести для проведення 

самоконтролю, додатковий лексичний матеріал.  

 

2.  81.2Ан

-922.2 

Б 24 

 

Барановська Т. В.  
Граматика англійської мови = Exercises in English Grammar : 

зб. Вправ / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : 

Логос-М, 2012. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам) 

 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 

Анотація: Навчальний посібник створено відповідно до вимог чинної 

програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти 

України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів 

граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський 

словник. 

 

3.  81.2 

Нім-

922 

Б 27 

 

Басай Н. П.  
Німецька мова. 7 кл. = Deutsch. 7 : підручник / Н. П. Басай. – 4-

те вид., доопрац. – К. : Освіта, 2005. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Підручник з німецької мови для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів мыстить лексичні теми: Wiederholung; Reise; In der 

Stadt; Aus dem Schulleben; Freizeit; Sport treiben ist gesund; 

Deutschsprachige Länder; Unsere Heimat die Ukraine; Hauslektüre; 

Grammаtik; Wörterverzeichnis. 

 

4.  81.2 

Нім-

922 

Б 27 

 

Басай Н. П.  
Німецька мова. 8 кл. = Deutsch. 8 : підручник / Н. П. Басай. – 

[4-те вид.]. – К. : Освіта, 2005. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Підручник створено відповідно до чинної програми з 

іноземної мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Кожний урок підручника містить мовні вправи, спрямовані на засвоєння 

лексичного та граматичного матеріалу, представленого в навчальних 
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текстах і діалогах. Поряд із мовними вправами в уроках пропонуються і 

мовленнєві вправи та комунікативні завдання. Запропонована система 

вправ і завдань дозволяє засвоїти навчальний матеріал і 

використовувати його в усному та писемному мовленні. 

 

5.  84 

(4Укр) 

6-4 

Б 62 

 

Биндюков А. И.  
Два взгляда : [сб. рассказов] / А. И. Биндюков. – Луганск : [б. 

и.], 2011. – 132 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Аннотация: В книге напечатаны рассказы современного самобытного 

писателя Луганщины Анатолия Биндюкова. 

 

6.  81.2Ук

-923.3 

Б 75 

 

Бодик О. П.  
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 414 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу 

тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних 

завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички 

аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та завдання для 

самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для 

самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та фразеологічного 

розборів, наводяться їхні зразки. 

 

7.  83.3(4

Укр)-4 

Б 88 

 

Бровко О. О.  
Новела в структурі української прози: модифікації та функції : 

монографія / О. О. Бровко ; наук. ред. М. М. Гнатюк ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Луганський нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Т. Шевченка, 

2011. – 400 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії досліджено новели в структурі художнього 

твору, осмислено типологію та модифікації вставних новел, що мають 

давні традиції та стійко зберігають свою популярність у літературі 

сьогодення. Висвітлено комплекс питань, пов'язаних зі 

структуротвірним потенціалом цього явища, традиційно асоційованого 

з літературним прийомом, та функціонуванням вставного жанру. 

 

8.  94.3 

В 54 

 

Вітряк : літ.-краєзнавчий альманах Талалаївщини. Вип. 4 / 

Чернігівське земляцтво в м. Києві ; ред.-уклад. І. Забіяка. – 

Талалаївка ; К. : [б. в.], 2007. – 195 с. : фото 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У четвертому випуску альманаху представлено матеріали, 

присвячені пам'яті Г. П. Вишневого і П. П. Ротача, а також ювілярам – 

письменнику, літературознавцю О. І. Губарю; поетесі, прозаїку, 
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журналісту О. О. Гострій та інші. Започатковано нову рубрику "На 

допомогу вчителю", "Пісенна Талалаївщина" та Звіт роботи 

Прилуцького осередку. 

 

9.  80кр 

В 54 

 

Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти 

вивчення : [зб. наук. пр.]. Вип. 3 / М-во освіти і науки, молоді 

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

іноземних мов ; редкол.: А. В. Градовський (голов. ред.), Л. В. 

Швидка, Л. В. Корновенко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2012. – 228 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику надруковано статті і розвідки, присвячені 

проблемам літературознавчого пошуку, комунікативної і функціональної 

граматики, соціолінгвістики. Розглянуто питання лінгвістики, включено 

спостереження над різномовним текстовим матеріалом у 

лінгвокультурологічному контексті. 

 

10.  83.73 

я73-1 

В 17 

 

Вандишев В. М.  
Риторика. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2006. – 

264 с. 

 Кількість примірників: 5 – А2 (5) 

Анотація: Навчальний посібник із загальної риторики має на меті 

допомогти розібратися в головних етапах її розвитку, основних жанрах 

ораторського мистецтва, в основних етапах, принципах і засобах 

підготовки промови. В посібнику розглянуто особливості вітчизняного 

красномовства. Наведено ряд фрагментів із праць грецьких, римських, 

українських та російських риторів і філософів. 

 

11.  91.9:72 

В 90 

 

Вчені Черкаського краю : біобібліогр. нариси. Вип. 4 

Суспільні і гуманітарні науки. Ч. 1. Історики, археологи, 

етнографи, фольклористи, краєзнавці, кн. 2. К – П / Упр. 

культури і туризму Черкаської облдержадміністрації, 

Черкаська б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка ; уклад. О. А. 

Забєліна. – Черкаси : Вид-во обласної б-ки для юнацтва ім. В. 

Симоненка, 2012. – 156 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Четвертий випуск бібліографічних нарисів присвячено 

суспільним і гуманітарним наукам. У першій частині зібрані відомості 

про вчених – істориків, археологів, етнографів, фольклористів і 

краєзнавців – уродженців Черкащини і тих, чия діяльність пов'язана з 

краєм. Друга книга включає довідки про життя і наукову діяльність 30-

ти вчених. Персоналії розміщені за абеткою (літери К–П), а 

бібліографічні записи в межах персоналій – в зворотно хронологічній 

послідовності. 

 

12.  84(4Рос) Горбаневська Н.  
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6-5 

Г 67 

 

Концерт для оркестру : вірші / Н. Горбаневська ; пер. з рос. В. 

Богуславської. – К., 2007. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Пропонована книжка містить, в основному, переклади 

віршів зі збірки "Чайная роза" ("Новое литературное образование", 

2006), доповнені віршами із самвидавівських збірок 1956 – 1964 та 1966 

рр. 

 

13.  82.3 

(4Укр)

-413 

Г 94 

 

Гунчик І.  
Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту 

та особливості функціонування : монографія / І. Гунчик ; відп. 

ред. Я. Гарасим ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2011. – 232 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню українських магічно-

сакральних текстів – народних молитов, замовлень, примовок та інших 

типологічно споріднених утворень, на означення яких використано 

поняття "оказіонально-обрядовий фольклор". Автор окреслив стан 

дослідження магічно-сакрального фольклору та його місце в жанрово-

родовій системі усної словесності, розглянув традиційні терміни та 

дефініцію, а також приділив увагу історії дослідження структурних і 

функціональних особливостей українського оказіонально-обрядового 

фольклору в ХІХ – ХХ ст. Значне місце у книзі займає вивчення 

інваріантної структури магічно-сакрального тексту. 

 

14.  84(7С

ША)-5 

Д 45 

 

Дікінсон Е.  
Я тут ніхто : поезії / Е. Дікінсон ; пер. з англ. В. Богуславської ; 

авт. післям. Р. Н. Ліскотт. – К. : [б. в.], 2011. – 218 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Книга містить вірші знаної американської поетеси в 

перекладах українською. 

 

15.  84 

(4Укр)

6-4 

Д 21 

 

Дашвар Л.  

Молоко з кров'ю : [роман : відзнач. премією "Коронація слова 

– 2008] / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 270 

с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Яке то щастя – зустріти свою половинку і покохати! Коли 

душа сягає неба, коли розумієш: ось твоя доля... Перші красуні на селі 

Марусі-румунці до пари став Льошка – розумний, красивий, успішний, – 

то й жити б їм, як королям. І яке їй діло до сусіда, хирлявого рудого 

Стьопки-німця в поламаних окулярах? От тільки чомусь щоночі йде він 

до бузкового куща біля Марусиної хати, і щоночі вона відчиняє вікно... 

 

16.  84 

(4Укр)

Дашвар Л.  
Село не люди : [роман : відзнач. премією "Коронація слова – 
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6-4 

Д 21 

 

2007"] / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 270 

с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: У селі все про всіх знають. Нічого не приховаєш. Тим більше 

— палку пристрасть дівчини-школярки Катерини до одруженого 

чоловіка Романа, батька її однокласника Олександра. Але невдовзі 

хлопець гине. У його трагічній смерті звинувачують Катю. Дівчина 

страждає. Та біда одна не ходить... Куди подітися засудженій 

громадою, наляканій та самотній Каті? Чим завершаться поневіряння 

нової Лоліти? Чи знайде вона своє щастя? Чи вистоїть під жорстокими 

ударами долі? Всевишній знає правду і не покине невинну душу на поталу 

юрбі. 

 

17.  84 

(4Укр) 

6-5кр 

Д 42 

 

Джулай Л.  
Мамині очі : [поезії] / Л. Джулай. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2012. – 256 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Збірка ліричних поетичних творів молодої черкаської 

авторки Людмили Джулай не залишить байдужими нікого. „Мамині очі“ 

– про найсокровенніші спогади дитинства, про „шлях, гарячу куряву, 

море білих метеликів, хатки, які ніколи не зачинялися на замки, і Дніпро.. 

„Мамині очі“ — третя збірка Людмили Джулай. Книга вийшла у світ за 

підтримки депутата Черкаської облради Станіслава Луценка, а 

ілюстрації намалював заслужений художник України Іван Бондар. 

 

18.  81.2Ук

-0 

Д 55 

 

Добриловє Євангєліє 1164 року / НАН України, Ін-т 

української мови, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; 

відп. ред. Німчук ; упоряд. Ю. В. Осінчук. – Факс. изд. – Л. : 

Вид-во Ін-ту українознавства ім. І. Крип'якевича, 2012. – 804 с. 

– (Історія мови). – (Пам'ятки української мови) 

 Кількість примірників: 1 – А2 (1) 

Анотація: Добрилове Євангеліє 1164 року – пам'ятка 

церковнослов'янської мови східнослов'янської редакції, у якій зафіксовано 

низку визначальних рис української мови, найвизначніша серед яких – так 

званий "новий" ь (нині - i) на місці етимологічного е перед складом із 

занепалим ь ( у новозакритому складі). Це Євангеліє-апракос, у якому 

вміщено зачала для щоденних читань на всі дні літургійного року. 

 

19.  81в-

91кр 

З-17 

 

Зайцева С. Л.  
Філософія мови : навч.-метод. посіб. / С. Л. Зайцева ; М-во 

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

Хмельницького, Наук. ін-т історії і філософії. – Черкаси : Вид-

во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 56 с. 

 Кількість примірників: 32 – А2 (29), ЧЗ №2 (3) 

Анотація: Посібник містить методичну розробку вивчення курсу 

"Філософія мови" за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр" напряму підготовки 6.020301 – філософія відповідно до 
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навчальної програми. За своєю структурою він складається з тематики 

лекційних та семінарських занять, завдань самостійної роботи 

студентів, системи контролю якості знань та критерії їх оцінювання, 

зразків контрольних матеріалів, словника, а також списку 

рекомендованої літератури. 

 

20.  81.2Ан

кр 

І-67 

 

Іноземна мова і кар'єра : матеріали ІІ Університетської студ. 

конф. ; м. Черкаси, 17 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, 

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

іноземних мов ; редкол.: І. М. Куліш, О. Л. Орендарчук, Г. П. 

Лаговська ; відп. за вип. О. Л. Орендарчук. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 64 с/ 

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

Анотація: У збірнику надруковано матеріали ІІ Університетської 

студентської конференції "Іноземна мова і кар'єра" (Черкасb, 17 квітня 

2012 року). 

 

21.  83 

К 47 

 

Класична спадщина й сучасний літературний процесс : 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю від 

дня народж. М. І. Борецького (Дрогобич, 27-28 вересня 2011 

р.) / Дрогобицький держ. педагог. ун-т ім. І. Франка ; філол. ф-

т, каф. світової л-ри ; ред.-упоряд. В. Зварич. – Дрогобич : 

Просвіт, 2012. – 237 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (3) 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження 

доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького, що 

відбулася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 

імені Івана Франка 27-28 вересня 2011 р. Студії охоплюють широкий 

спектр наукових проблем: модерністський/постмодерністський дискурс 

літературного процесу. Окремий розділ складають дослідження, 

присвячені науковій і перекладацькій спадщині Мирона Борецького. 

 

22.  26.891 

(4Укр)

:75.8 

К 72 

 

Костюкова О. М.  
Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст.: 

суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект : 

монографія / О. М. Костюкова. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2010. – 171 с. – Бібліогр. : с. 152-171. 

 Кількість примірників: 29 – ЧЗ №1 (2), ЦА (27) 

Анотація:   Вперше в українській історіографії комплексно досліджено 

організаційні процеси становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної 

справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. Розкрито питання державної 

політики щодо краєзнавчо-екскурсійної справи, формування мережі 

екскурсійних центрів, керівних структур. Запровадження екскурсій в 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних 

та вищих навчальних закладів, в роботі культосвітніх установ, у 

науковій та просвітницькій діяльності наукових товариств.  
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23.  84 

(4Укр)

6-5кр 

К 95 

 

Кучер-В'язівський Ф.  
Сміймось, люди, на здоров'я! Кн. 1 / Ф. Кучер-В'язівський. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. – 322 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Дана книга – це своєрідні «нецікаві бувальщини» із 

пережитого автором, які розвінчують окремі реалії «совєтской 

дєйствітєльності». 

 

24.  84 

(4Укр)

6-5кр 

К 95 

 

Кучер-В'язівський Ф.  
Чинодрали й крючкотвори. Кн. 2 / Ф. Кучер-В'язівський. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. – 346 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У другій книзі автор продовжує писати правду про 

хапужництво, про те, як дико глумилась Компартія над народом, 

проводячи так звані «всенародні вибори». Сміх є формою протесту 

проти негативних явищ у суспільстві, проти суспільного зла. 

 

25.  84 

(4Рос) 

1-5 

Л 49 

 

Лермонтов М. Ю.  

Вибрана поезія / М. Ю. Лермонтов ; пер. на укр., післям. В. 

Богуславської. – К. : [б. в.], 2009. – 286 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Пропонована книга є черговою спробою інтерпретації поезії 

Лермонтова українською мовою. Добір віршів і поем для перекладу дає 

уявення про уподобання перекладачки. У книзі представлений також 

переклад драми "Маскарад". 

 

26.  95.43 

М 12 

 

Магістеріум : [зб. наук. ст.]. Вип. 37. Мовознавчі студії / Нац. 

ун-т "Києво-Могилянська академія" ; заг. редкол.: В. С. 

Брюховецький (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. тем. вип.: В. В. 

Лучик (голова, упоряд.) [та ін.]. – К. : Києво-Могилянська 

академія, 2009. – 108 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірник присвячено актуальним проблемам теорії 

українського, слов'янського й загального мовознавства, 

компаративістики, зіставного мовознавства, а також питанням 

історії української та інших мов. 

 

27.  84 

(4Укр) 

6-5 

Н 28 

 

Нарбут В.  
Алілуя : вірші / В. Нарбут ; пер. з рос. В. Богуславської. – К. : 

[б. в.], 2011. – 246 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Книга містить вірші видатного російського поета початку 

ХХ століття у перекладах українською, здійснених здебільшого вперше. 

 

28.  83.3 Наследие К. Г. Паустовского и современность: экология, 
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(4Рос) 

6-8...4 

Н 31 

 

культура, нравственность : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. / Упр. культуры и массовых комун. Рязанской 

обл., Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, Рязанская обл. 

юнош. б-ка им. К. Г. Паустовского и др. ред. Е. А. Гомозова. – 

Рязань [б. и.], 2007. – 83 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: Издание содержит материалы научно-практической 

конференции, посвященной творчеству выдающегося русского писателя 

К. Г. Паустовского. 
 

29.  84 

(4Рос)6 

П 21 

 

Паустовский К. Г.  
Время больших ожиданий : повести : дневники, письма. Т. 1 / 

К. Г. Паустовский ; сост., авт. ст.: В. К. Паустовский, Я. И. 

Гройсман, С. И. Ларин. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2002. – 

512 с. : фото. – (Имена). 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 

Аннотация: В первый том произведений вошли повести "Время 

больших ожиданий" и "Бросок на юг" из цикла "Повесть о жизни". В 

повести "Время больших ожиданий" замечателен незабываемый образ 

Одессы 1920–1921 гг., легендарной Одессы бесчисленных песен, 

анекдотов и великой литературы. 

 

30.  84 

(4Рос) 

6-4 

П 21 

 

Паустовский К. Г.  
Время больших ожиданий : повести : дневники, письма. Т. 2 / 

К. Г. Паустовский ; сост., авт. ст.: В. К. Паустовский, Я. И. 

Гройсман, С. И. Ларин. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2002. – 

384 с. : фото. – (Имена). 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 

Аннотация: "Повесть о жизни" – главное произведение Константина 

Георгиевича Паустовского, которое венчает "Книга скитаний". Повесть 

посвящена творческому становлению писателя, дружбе с блестящими 

прозаикам и поэтами и странствиями по России, Средней Азии и 

Закавказью.  

 

31.  83 

П 32 

 

Пилип'юк О. М.  
Поетологічні парадигми: Схід – Захід : монографія / О. М. 

Пилип'юк. – К. : Академія, 2012. – 336 с. – (Монограф) 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (2), А2 (1) 

Анотація: Вітчизняна та зарубіжна гуманітаристика останніх 

десятиліть усе ативніше зацікавлюється континентально-стадіальними 

сегментами літературознавчих учень, застосовуючи парадигмальний 

підхід, обгрунтовані М. Фуко критерії "архіву гуманітарного знання", 

надбання історії літературології. У цьому руслі розгортає своє 

дослідження О. Пилип'юк, зосереджуючись на ключових парадигмах 

східної і західної системи знань про поезію (поетологію) від архаїчних 

глибин до епохи Відродження.  
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32.  83.3 

(4Укр)

6я73-3 

П 35 

 

Письменники української діаспори: Донбаський вимір : 

навч. посіб.-хрестоматія / Донецька облдержадміністрація, 

Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах 

національностей та релігій [та ін.] ; упоряд. В. А. Просалова. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До книги ввійшли твори визначних українських 

письменників: Емми Андієвської, Василя Барки, Василя Гайворонського, 

Миколи Руденка, Івана Світличного, Василя Стуса, Спиридона 

Черкасенка, Микити Шаповала та інших авторів, які народилися або 

жили у донецькому краї, але волею обставин були змушені покинути 

Україну.  

 

33.  81.2Ук

-923.7 

П 43 

 

Погиба Л. Г.  
Українська мова фахового спрямування : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. 

Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 350 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Підручник містить теоретичні матеріали відповідно до 

визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, 

самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних 

робіт, тести.  

 

34.  81.2Фр

-923 

П 55 

 

Помірко Р.  
Французька мова для початківців = Le Francais pour les 

debutants : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Помірко, 

Н. Дмитрасевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

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

ім. І. Франка, 2011. – 150 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Навчальний посібник "Le francais pour les debtants" 

розрахований на 72 години аудиторної роботи. Посібник створено з 

метою розвитку компетенції спілкування, яка охоплює мовний та 

соціокультурний компоненти у французькому та українському 

контекстах. Матеріал подано у вигляді 12 уроків і 4 модулів. Кожен урок 

складається з таких рубрик: dialogue, vocabuiasre, grammaire, exercices. 

 

35.  81 

П 78 

 

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної 

лінгвістики : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки 

України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. 

Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 2006. – 410 с. – Бібліогр. 

наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2006. – 444 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2007. – 427 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2007. – 454 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2008. – 424 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 14 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2008. – 584 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка ; відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 

2009. – 643 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні 

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

мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, 

словосполучення, речення та тексту. 

 

36.  81.2Р-

91 

Р 89 

 

Русский язык и литература: Проблемы изучения и 

преподавания в школе и вузе : сб. науч. Работ / Украинская 

ассоц. преподавателей русского яз. и л-ры, Киевский нац. ун-т 

им. Т. Шевченко, Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова ; под 

общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. – К. : Изд-во КНУ им. Т.  

Шевченко, 2009. – 442 с. 

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

Аннотация: Сборник посвящен разнообразным аспектам 

лингвистической и литературоведческой русистики, а также 

особенностям преподавания русского языка и литературы в школах и 

вузах Украины в условиях би- и полилингвизма.  

 

37.  83.3(4

Укр)6-

022я7 

С 54 

 

Соболь В. О.  

Не будьмо тінями зникомими : навч. посіб. для студ. філол. 

спец. вищ. навч. закл. / В. О. Соболь ; Донец. від-ня Наук. т-ва 

ім. Шевченка, Бердянський держ. ун-т ім. П. Осипенко. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2006. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У книзі подано аналіз творчості митців українського 
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модерного слова Великої України і письменників діаспори. 

Літературознавчі матеріали доповнено уривками з творів Юрія Липи, 

Василя Почовського, Володимира Сосюри, Марії Матіос, Остапа 

Лапського, Володимира Яворівського, Володимира Дрозда, Михайла 

Стрельбицького, Віктора Савченка та ін. Окремий розділ становлять 

переклади уривків із праць Еви М. Томпсон (Трубадури імперії. 

Література російська і колоніалізм) та Джонатана Куллера (Теорія 

літерати. Самотужність, індентифікація, суб'єкт). 
 

 

38.  81.2Ан

-923 

Т 40 

 

Тіллі Р.  
Спілкування / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. 

нім. К. А. Мазуркевич. – 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 спілкуватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти 

висловлюватися правильно і професійно точно. Завдяки цій книзі серії 

"Fit for Business English" ви зможете навчитися англійською мовою 

налагоджувати контакти, наводити переконливі аргументи, 

обгрунтовувати думки, тощо.  

 

39.  84 

(4Рос) 

6-5 

Т 19 

 

Тарковський А.  
Вестник = Вісник : вірші / А. Тарковський ; пер. на укр. В. 

Богуславської. – К. : [б. в.], 2008. – 309 с. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Книга складається з майже повного корпусу віршів збірки А. 

Тарковського "Вестник", Москва, 1969, у російських оригіналах та в 

паралельному перекладі українською. В такому обсязі поезія Арсенія 

Тарковського українською перекладена і видається вперше. 

 

40.  83.3 

(4Укр)

6-8 

Ф 42 

 

Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, м. Київ, 17 

листоп. 2006 р. / [голова засід. : М. Жулинський]. – К. : Києво-

Могилянська академія, 2007. – 176 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірник містить матеріали круглого столу, що відбувся в 

Українському домі на відзначення ювілею відомого українського вченого – 

інтелектуала Івана Михайловича Дзюби. Про принциповість 

громадянської та естетичної позиції за різних історичних обставин 

говорили Микола Жулинський, Михайлина Коцюбинська, Ліна Костенко, 

Юрій Барабаш, Оля Гнатюк, Микола Ільницький та інші. 

 

41.  84 

(4Укр)6

я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. Спілки 

письменників України. № 3 / голов. ред., уклад. Г. П. Білоус. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 320 с. 

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

Анотація: До цього числа часопису ввійшли кращі твори письменників 
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Черкащини та України, спогади про незабутніх колег, проза, поезія, 

листування тощо. 

 

42.  81.2Ан-

923.7кр 

Ц 98 

 

Цюра С. В.  
Практикум з стилістичної семасіології = A Book of Practice in 

Stilistic Semasiology : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

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

2012. – 104 с. 

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

Анотація: Посібник знайомить студентів-філологів з апаратом 

стилістичної семасіології, концепціями у працях провідних вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів. 

 

43.  84 

(4Укр)я

4кр 

Ч-58 

 

Чигрине, Чигрине...: півтисячолітній Чигирин у художній 

літературі : до 500-ліття Чигирина / упоряд., авт. передм. В. Т. 

Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 190 с. : ілюстр. 

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

Анотація: 500 років минає одній з історичних столиць України – 

славному Чигирину, місту-символу, місту-воїнові. У книзі вміщено, певно 

ж, не всі твори чи уривки, в яких ідеться про Чигирин, але й вони дуже 

виразно означають ключові аспекти історичної долі стольного колись 

міста. 

 

44.  84. 

(4Ан) 

я4 

Ш 41 

 

Шекспір В.  
Вибране : для серед. та ст. шк. віку : пер. з англ. / В. Шекспір ; 

упорядкув., передм., комент. І. Андрусяка. – К. : Школа, 2007. 

– 366 с. – (Шкільна хрестоматія) 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До хрестоматії увійшли вибрані сонети і три п'єси великого 

англійського поета і драматурга епохи Відродження Вільяма Шекспіра.  

 
 

. 
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 1.  85.154.

080 

Б 78 

 

Бокс Р.  
Основы техники рисунка / Р. Бокс ; пер. с англ. К. И. Молькова 

; отв. ред. О. Кистерская. – М. : Кристина & К, 2004. – 48 с. : 

рис. – (Уроки живописи; Вип. 10). 

Количество экземпляров: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: Эта книга написана для того, чтобы теоретически и 

практически помочь любому, кто желает присоединиться к нашему 

увлекательному путешествию. Здесь мы поговорим о материалах и 

оборудовании художника, о его рабочем месте. Из этой книги вы 

узнаете о том, что такое линия, тон, текстура и цвет. 

 

2.  85.154 

я73-1 

Г 21 

 

Гаррисон Х.  
Рисунок и живопись: материалы, техника, методы : полный 

курс / Х. Гаррисон ; пер. Е. Зайцевой. – М. : ЭКСМО, 2005. – 

256 с. : рис., репрод. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В предлагаемой книге рассматриваются теоретические и 

методические вопросы изобразительной грамоты. Книга содержит 

полный объем основных учебных заданий по рисунку, расположенных в 

строгой последовательности усложнения задач; рассматривает основы 

композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической 

анатомии, дает представления предметов, а также конструктивно-

анатомическому анализу сложной живой формы, основанному на 

закономерностях их строения.  

 

3.  71.0 

я73-1 

К 90 

 

Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за 

ред.Т. Б. Гриценко. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 

2011. – 390 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретичні положення і 

концепції культурології, питання природи і сутності культури, 

властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні 

тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.  

 

4.  71 

М 74 

 

Мова, література, культура, історія України = Jezyk, 

literatura, kultura, historia Ukrainy : [матеріали міжнар. наук. 

конф., Краків, 4–5 червня 2001 р.] / ред. В. Мокрий. – Краків : 

Швайпольт Фіоль, 2003. – 444 с. – (Бібліотека Фундації св. 

Володимира; т. 8). 

 Кількість примірників:  1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник пропонує наукові доповіді учасників Міжнародної 

наукової конференції з проблем розвитку української літератури, мови, 

культури як предмета наукових досліджень упродовж ХХ століття. 
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5.  71.0я7

3-1 

О-75 

 

Основи культурології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ МОН України, Одеський держ. екон. ун-т ; за ред. Л. О. 

Сандюк та Н. В. Щубелки. – К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 400 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3 (3) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і 

сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні 

концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем 

культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної 

основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних 

тенденцій сучасного культурного розвитку.  

 

6.  85.319.4 

У 11 

 

У садах золотих...: пісні на слова Василя Кухти / тексти, 

передм. В. Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 

2011. – 112 с. : ілюстр., ноти. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У книгу увійшли пісні на тексти закарпатського поета 

Василя Кухти, написані упродовж різних років. 

 

7.  85.113 

(4Укр-

4Дні) 

У 45 

 

"Український дім" добродія Хрінникова : архіт.-іст. нарис : 

бібліографія / Дніпропетр. обл. універсальна наук. б-ка, 

Краєзнавчий від., Ін-т Україніки ; упоряд.: І. Голуб, В. 

Старостін. – Д . : ДОУНБ, 2008. – 48 с. : ілюстр. – (Архітектура 

Дніпропетровська). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Видання продовжує серію «архітектура дніпропетровська» 

і надає інформацію про одну з найцікавіших архітектурних споруд 

міста, яка давно вже стала його візитною карткою. «Український дім» 

– готель «Україна» завжди викликав неоднозначне ставлення з боку 

мешканців міста, представників влади, архітекторів, мистецтвознавців, 

краєзнавців, але завжди привертав до себе увагу як оригінальна 

архітектурна споруда. 

 

8.  85.147.5

(4Укр) 

л6 

У 45 

 

Український портрет XVI-XVIII століть : [каталог-альбом] / 

Нац. художній музей України ; кер. проекту А. Мельник ; авт.-

уклад.: Г. Бєлікова, Л. Членова ; авт. вступ. ст.: В. 

Александрович [та ін.]. – К. : Артанія Нова, 2004. – 352 с. :  

ілюстр. кол. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: З-поміж численних художніх виставок, що їх Національний 

художній музей України влаштовував протягом останніх років, 

"Український портрет XVI–XVIII століть" виставка унікальна. Серед 

творців “Українського портрету XVI–XVIII століть”, окрім українських 

(знаних, маловідомих та анонімних), – чимало майстровитих європейців: 

вони відкривали Україну через своїх українських замовників, завдяки їхній 

праці маємо часточку збереженої, дуже природної й правдивої України.  
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9.  85.147.

7 

У 97 

 

Уэбб Д.  
Натюрморт в акварели / Д. Уэбб ; пер. с англ. К. Молькова ; 

отв. ред. О. Кистерская. – М. : Кристина & К, 2006. – 48 с. : 

рис. – (Уроки живописи; вип. 12). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Дэвид Уэбб дает читателю серию практических уроков, 

которые научат рисовать натюрморт акварелью, знакомит со своими 

техническими приемами письма и разбирает чаще всего возникающие у 

начинающих художников проблемы.  
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1.  87.7 

Г 62 

 

Голубчиков М. В.  

На другом берегу утра / М. В. Голубчиков. – Кировоград : 

Полиум, 2009. – 156 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Эта книга – размышления автора о любви, свободе, 

справедливости, истине, политике, способности человека приниматть 

решения, а также о времени, которое так скоротечно и о душевной 

гармонии, которая все время идет с ним в обнимку…События в книге 

происходит на фоне метаморфоз, наступивших в украинском обществе 

после «помаранчевой революции».  

 

2.  86.372-3 

М 29 

 

Марущак В. (Протодиакон).  

Святитель-хирург: житие архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого) / В. Марущак. – М. : Даниловский благовестник, 

2006. – 416 с. : фото 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Книга посвячена жизненному подвигу доктора медицины, 

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого – архиепископа Симферопольского и 

Крымского Луки. За свое самоотверженное служение Богу и людям он 

отнесен к сонму святых.  

3.  87 

О-75 

 

Особистісні цінності і переконання філософа та історико-

філософський процесс : тези  Всеукр. наук. конф. "XXI 

Читання, присвяч. пам'яті засновника Львівсько-Варшавської 

філос. шк. К. Твардовського", 11-12 лютого 2009 р. / М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; 

відп. за вип. В. Л. Петрушенко. – Л. : Львівська політехніка, 

2009. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірці тез Всеукраїнської конференції висвітлюється коло 

питань, пов'язаних із осмисленням постаті філософа як у культурно-

історичному, так і в соціальному та психологічному планах. 

Аналізуються взаємні кореляції ідейних прагнень філософа, його життя, 

його ціннісних, соціальних та політичних орієнтувань, заторкуються 

питання соціальної ролі та функцій філософа у сучасному суспільстві.  
 

4.  86.29 

(4Укр) 

П 76 

 

Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: 

шляхи реалізації : зб. наук. матеріалів / Держ. комітет 

України у справах національностей та релігій, Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред.: Г. І. Волинка [та ін.] ; наук. 

ред. В. П. Андрущенко. – К. : Світ знань, 2007. – 180 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику розглядаються питання практичної реалізації 

державної політики у галузі свободи совісті; створення державою 

сприятливих умов щодо діяльності релігійних інституцій, які мають 

визначене соціальне спрямування (доброчинна та милосердницька 

діяльність, духовно-просвітницька та культурно-виховна робота); 

участь Церкви у морально-виховному процесі, підтримка на державному 

рівні соціальної роботи релігійних інституцій. 

 

5.  87.212.2 

С 12 

 

Савельева М. Ю.  
Монархия как форма самоопределения личности. Российский 

опыт становления феномена "сакральное" / М. Ю. Савельева. – 

К. : ПАРАПАН, 2007. – 412 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Предлагаемая книга продолжает авторские исследования 

в области теории сознания. Отношения человека к миру как отношения 

(присвоения) неотъемлемы от отношений власти (отчуждения), в 

результате чего формируется представление о "сакральном" как 

специфическом дихотомическом отношении человека к миру. 

"Сакральное" представлено как феномен, то есть событие, имеющее 

статус основания и в свою очередь развивающее дихотомию социальных 

отношений.  

 

6.  87.212.2 

С 12 

 

Савельева М. Ю.  
Парадокс основания. Эллинский контекст / М. Ю. Савельева ; 

авт. вступ. ст. М. В. Попович. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 496 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В книге представлена картина становления 

рациональности от начала появления философской мысли в Древней 

Греции до второй половины III в. до. н. э. Интерес к особенностям 

интеллектуального развития этой эпохи обусловлен тем, что 

древнегреческий опыт формирования рациональности осуществлялся в 

единстве с мифологическим опытом мироотношения и мироосвоения.  

 

7.  87.3 

(4Герм)

5-563 

С 12 

 

Савельева М. Ю.  
После Канта / М. Ю. Савельева. – К. : ПАРАПАН, 2006. – 152 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: Собранные в этой небольшой книге работы не являются 

исследованиями о жизни и деятельности И. Канта в традиционном 

понимании. Автор размышляет над актуальными проблемами морали и 

политики с позиции кантовской методологии, стараясь взглянуть на 

современность глазами философа эпохи Просвещения. В результате 

оказывается, что идем трёхсотлетней давности сегодня ничуть не 

утратили своей актуальности, а в отдельных случаях кантовский 

трансцендентализм является единственным верным способом 

разрушения глобальных проблем. 
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8.  87.3(4Р

ос)46д 

С 12 

 

Савельева М. Ю.  

Философ на троне: штрихи к портрету Екатерины Великой / М. 

Ю. Савельева ; авт. предисл. А. А. Пучков. – К. : ПАРАПАН, 

2006. – 424 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В центре исследования – опыт сознания Екатерины 

Великой как основание культурного пространства российского 

Просвещения. По мнению автора, главным отличием российской 

просвещенческой идеи от западноевропейской было осознанное 

стремление императрицы следовать идеалам французских 

просветителей и стихийная приверженность идеям И. Канта, что 

подтверждалось соответствующими идеологическими установками:  

формированием общественного вкуса как способности суждения; -

формированием идеи морального долга в его отношении к долгу перед 

Отечеством и др.   

 

9.  87 

С 31 

 

Sententiae : наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії 

(Паскалівського товариства). XIV–XV (1-2/2006) / Вінницький 

нац. техн. ун-т, Укр. філософський фонд ; редкол.: І. Бичко, І. 

Головашенко, Л. Гончар [та ін.] ; голов. ред. О. Хома. – 

Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця: Критика, 2006. – 234 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірник містить наукові статті з філософії і входить до 

переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук. 
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1.  91.9: 

72.3 

Б 61 

 

Володимир Стефанович Білецький : біобібліогр. покажч. : 

до 60-річчя від дня народж. В. С. Білецького / Донецьке від-ня 

Наукового т-ва ім. Шевченка ; уклад.: В. О. Пірко, Ю. Г. 

Світлий, В. В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий 

дім, 2010. – 132 с. – (Українська біобібліографія). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Покажчик присвячено 60-річчю Володимира Стефановича 

Білецького, відомого українського вченого в галузі гірництва, автора ідеї 

та редактора першої української Гірничої енциклопедії, громадського 

діяча, одного з ініціаторів створення Народного Руху України у 

Донецькій області. Покажчик містить наукові та публіцистичні 

видання автора в галузі технічних та гуманітарних наук. 

 

2.  91.9:76

.02 

Ж 92 

 

Журнал іноземної літератури "Всесвіт" у ХХ сторіччі 

(1925-2000) : бібліогр. покажч. змісту / уклад. : О. Микитенко, 

Г. Гамалій. – К. : Всесвіт, 2004. – 712 с. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: Покажчик має характер науково-допоміжної бібліографії, 

містить опис всіх публікацій журналу за 1925–2000 рр., а також 

численні допоміжні покажчики та матеріали до історії журналу 

"Всесвіт". 

 

3.  91.9:39

.5 

П 84 

 

Профессор Владимир Ильич Холявко: к 80-летию со дня 

рожд. : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, 

молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. 

Жуковского "Харьковский авиационный ин-т" ; сост.: И. В. 

Олейник, В. Н. Журавлев, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под ред. Н. 

М. Ткаченко. – Х. : Изд-во Национального аэрокосмического 

ун-та "ХАИ", 2011. – 44 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Аннотация: Библиографический указатель посвящен доктору 

технических наук, бывшему заведующему кафедрой аэрогидродинамики 

Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского 

"ХАИ", профессору Холявко Владимиру Ильичу. 

 

4.  91.9:39 

П 84 

 

Профессор Юрий Александрович Крашаница : 

биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и 

спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 

"Харьковский авиационный ин-т" ; сост.: И. В. Олейник, В. С. 

Гресь, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Х. : Изд-во 

Национального аэрокосмического ун-та "ХАИ", 2012. – 60 с. : 

фото. 
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 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Аннотация: Библиографический указатель посвящен доктору 

технических наук, профессору Юрию Александровичу Крашанице. 

 

5.  91.9:63

.3 

У 45 

 

Український селянин, 2000–2010 рр. : бібліогр. покажч. / 

уклад. Л. І. Синявська, О. З. Силка, К. В. Івангородський ; М-

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

Хмельницького, Наук. б-ка [та ін.] ; наук. ред.: А. Г. Морозов, 

С. В. Корновенко. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2012. – 280 с. 

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

Анотація: Представлений бібліографічний покажчик містить 

відомості про наукові праці, опубліковані у журналі "Український 

селянин" за 10 років від заснування часопису. 
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