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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 січень – лютий 2013 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», «Технічні 

науки та комп’ютерні технології», «Соціально-політичні та історичні науки», 

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

«Журналістика», «Філологічні науки», «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.  28.0я2 

Б 63 

 

Біологія : комплексний довідник / уклад.: Т. І. Волкова, А. Ю. 

Іонцева. – 2-ге вид. – Х. : Весна : Співак В. Л., 2010. – 288 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком 

відповідає програмі 12-річної школи, затвердженій Міністерством 

освіти і науки України. У ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме 

тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як 

помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, 

тематичного оцінювання або уроку. 

 

2.  51.204.

0р30 

Б 36 

 

Бевз Г. М.  
Технологія проведення тренінгів з формування здорового 

способу життя молоді : [монографія] / Г. М. Бевз, О. П. 

Главник ; за заг. ред. О. О. Яременка ; Держ. ін-т проблем сім'ї 

та молоді. – К. : Вид-во Державного ін-ту проблем сім'ї та 

молоді, 2005. – 172 с. – (Біблітечка слухача курсів підвищення 

кваліфікації Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту) 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Монографія започатковує серію видань Українського 

інституту соціальних досліджень для проведення тренінгів із 

формування здорового способу життя молоді. Представлені основи 

теорії і методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені 

технології, техніки та вправи, якими повинен володіти кваліфікований 

тренер. 

 

3.  28.681

я73-1 

Г 14 

 

Гайченко В. А.  
Екологія тварин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. 

Гайченко, Й. В. Царик ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Херсон : Олді-плюс ; К. : 

Ліра-К, 2012. – 232 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні 

проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. 

Викладено основні механізми і закономірності стійкого існування 

угрупувань тварин та їх хв'язки в екосистемах. Висвітлено 

закономірності відповідні тварин і їх угруповань на мінливі умови 

абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості 

структури і динаміки популяцій тварин. 
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4.  28.5 

я73-1 

Г 83 

 

Григора І. М.  
Ботаніка : підруч. для підгот. фахівців в аграр. вищ. навч. закл. 

II – IV рівнів акредитації та навч. посіб. – I рівня акредитації з 

напряму "Агрономія" / І. М. Григора, С. І. Шабарова, І. М. 

Алейніков. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Фітосоціоцентр, 

2006. – 484 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: У підручнику наведено основні закономірності будови, 

розвитку і функцій клітин, тканин та вегетативних органів рослин; 

розкрито принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; 

викладено основи географії та екології рослин, вузлові питання з 

фітоценології. 

 

5.  40.3 

(4Укр)

я73-1 

Г 90 

 

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент 

родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 

"Агрономія" у вищ. аграр. навч. закл. II – IV рівнів акредитації 

/ В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. 

Купчика. – К. : Кондор, 2012. – 414 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Висвітлено загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, 

властивості, закономірності генезису та порушення грунтів на 

території України. Узагальнено агрозаходи рекультивації порушених і 

забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які 

використовують в агрохімічній практиці, а також питання 

менеджменту планування та використання грунтових ресурсів. 

 

6.  28.088л6

4(4Укр-

4Чек)я2 

З-33 

 

Заповідна Черкащина: історія, сьогодення, майбутнє : 

наук.-довідкове вид. / М. Г. Чорний, Л. О. Чорна, В. М. 

Грищенко [та ін.] ; під заг. ред. М. Г. Чорного ; фото: М. М. 

Борисенко [та ін.] ; Черкаська облдержадміністрація, Держ. 

упр. охорони навк. природн. середовища в Черкас. обл., 

Канівський природн. заповідник Київського нац. ун-ту ім. Т. 

Шевченка. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 200 с. : фото. 

кол. 

 Кількість примірників: 33 – ІБВ (1), ЧЗ №1 (2), ЦА (30) 

Анотація: У виданні дана характеристика об'єктів природно-

заповідного фонду України загальнодержавного значення в Черкаській 

області. Висвітлюється історія формування заповідної мережі, 

сучасний її стан, перспективи розширення охоронюваних територій та 

створення нових об'єктів ПЗФ Черкащини. Охарактеризовано об'єкти, 

яким пропонується заповідний статус. 

 

7.  26.329.2

(4Укр) 

И 62 

Инженерная геодинамика Украины и Молдовы 

(оползневые геосистемы) : [монография] : в 2-х т. Т. 1 / под 
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 ред.: Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. – К. ; Черновцы : Букрек, 

2012. – 592 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 1) 

Аннотация: В монографии приведены результаты многолетних 

исследований оползней на территории Харьковской, Полтавской, 

Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Одесской областей, 

побережья Горного Крыма, Карпатского региона и Республики Молдова. 

Рассмотрена динамика оползневого процесса в пределах разных типов 

геологической среды. Определены пространственно-временные 

закономерности развития оползней, условия их влияния на 

хозяйственные объекты, здания и инженерные сооружения, 

осуществлено прогнозирование оползневого процесса, приведена 

методология и методика инженерной защиты оползнеопасных 

территорий.  

 

8.  26.329.2

(4Укр) 

И-62 

 

Инженерная геодинамика Украины и Молдовы 

(оползневые геосистемы) : [монография] : в 2-х т. Т. 2 / под 

ред.: Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. – К. ; Черновцы : Букрек, 

2012. – 744 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: В монографии приведены результаты многолетних 

исследований оползней. Оползневый процесс рассмотрен в пределах 

оползневых геосистем, имеющих соответствующую параметризацию в 

зависимости от организации и состояния геологической и сопредельных 

сред. Детализированы основные закономерности развития оползневых 

процессов. 

 

9.  26.890 

(0) 

К 17 

 

Калмыков З. А.  
В круизах "Тараса Шевченко": (путевые заметки) / З. А. 

Калмыков. – О. : АстроПринт, 2000. – 100 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Аннотация: Книга о круизах к Антильским островам, к берегам 

Западной Африки и по Средиземному морю рассказывает судовой врач, 

кандидат медицинских наук, автор многих научных трудов и путевых 

заметок. Книга является продолжением опубликованных в 1997 г. 

"Дневников судового врача". 

 

10.  26.82я2 

К 55 

 

Кобернік С. Г.  
Географія : довідник для абітурієнтів та школярів / С. Г. 

Кобернік, Р. Р. Коваленко ; за ред. С. Г. Коберніка. – 4-те вид., 

допов. – К. : Літера, 2010. – 608 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У посібнику докладно подано теоретичні матеріали 

основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні 

заклади та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів). 

 

11.  20.1 Мислюк О. О.  
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я73-1 

М 65 

 

Основи хімічної екології : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. 

О. Мислюк. – К. : Кондор, 2012. – 660 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику детально розглядаються природні 

і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні 

процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації 

хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних 

сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, 

загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін.  

 

12.  28.05 

я73-1 

С 56 

 

Согур Л. М.  
Основи біології та генетики людини : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл / Л. М. Согур. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – 

188 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено елементарний хімічний 

склад живих організмів, будову вірусів, прокаріотів та еукаріотичної 

клітини. Наведено сучасні уявлення про організацію потоку енергії та 

інформації в клітині, а також про поділ клітин. Висвітлено основні 

закономірності генетики, особливості вивчення спадковості, мінливості 

генетики та біології індивідуального розвитку людини. 

 

13.  22.3я2 

С 59 

 

Соколович Ю. А.  
Фізика : довідник з прикладами розв'язування задач : довідник 

з прикладами розв'язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. 

Богданова. – 5-те вид. – Х. : Ранок : Веста, 2011. – 464 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Дане видання – це докладний виклад усього курсу фізики 

середньої школи. За кожною темою курсу подано аналіз задач, що 

розкривають суть вивченого, допомагають перевірити глибину 

оволодіння знаннями. 

 

14.  26.890 

(4Укр) 

С 60 

 

Соломонова Червона Зірка / ідея, упорядкув. та редакція Л. 

Белея, голов. ред. Ю. Олійник. – К. : Темпора, 2012. – 480 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Цей проект ставив собі за мету змалювати портрет 

сучасної України – всіх її регіонів. Українські майстри слова описували 

свої "малі батьківщини":  ландшафти, мешканців, традиції, 

стереотипи, металітет і те, що збереглося з минувшини. 

 

15.  46.0-

455 

Т 33 

 

Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої 

худоби : [монографія] / М-во аграр. політики та продовольства 

України, Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України [та ін.] ; за ред.: В. М. 

Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомир : Рута, 

2012. – 860 с. : табл. 
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 Кількість примірників: 2 – ЦА (2) 

Анотація: У монографії подано сучасні положення з нормування і 

організації біологічно повноцінної, збалансованої за деталізованими 

нормами годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення 

генетичного потенціалу молочної і м'ясної продуктивності, відтворної 

здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних 

захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття 

корів сучасних порід та одержання високоякісної продукції на рівні 

світових стандартів. 

 

16.  20я73-

1 

Ш 92 

 

Штойко П. І.  
Концепції природознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / П. І. Штойко ; відп. за вип. В. І. Онопрієнко ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 456 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Викладено актуальні погляди на світ і природу, у доступній 

та логічній формі висвітлено закономірності розвитку науки, її місце в 

сучасній культурі та цивілізації, питання історії природознавства, його 

сучасний стан. Розглянуто найважливіші ідеї та перспективи розвитку 

природознавчих наук, які аналізують з позиції єдиних методів, у тому 

числі й основних положень філософії. 
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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 вміст 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: Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та 

практичні результати в галузях технічних, природничих та 

гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану 

розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних 

конференцій, які 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 

промислового видобування корисних копалин і розвиток найбільш відомих 

гірничопромислових регіонів. Наведена історична, геологічна, 

гірничотехнічна інформація, показані приклади давніх гірничих 
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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. 

Количество экземпляров: 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. 

Мацевитого ; НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения 

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

Количество экземпляров: 1 – ЦА (1) 



12 

 

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(2)

62 

Б 19 

 

Башкеев Е. А.  
Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. 

Башкеев ; под ред. О. Е. Костомарова. – 2-е изд., доп. – К. [б. 

и.], 2010. – 80 с. : портр. 

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

Аннотация: В предлагаемой книге автор освещает отдельные 

события, приближающие начало Второй мировой войны и роль в них 

руководителей ведущих стран – Германии, Великобритании, Франции, 

Италии, Японии, и роль Сталина в противостоянии захватническим 

устремлениям Гитлера. 

 

2.  63.3 

(4Укр)

5-2кр 

Г 95 

 

Гуржій О. І.  

Оподаткування сільского населення України (XVII – середина 

ХІХ ст.) : [монографія] / О. І. Гуржій, В. М. Орлик ; [відп. ред. 

В. А. Смолій] ; [НАН України, Ін-т історії України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.]]. – Черкаси : АНТ, 2011. – 196 с. – 

(Бібліотека історії українського селянства). 

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

Анотація: У монографії розглядаються проблеми історії 

оподаткування сільського населення України у XVII – середині ХІХ ст., 

висвітлюються процеси структуризації та еволюції різних груп сільських 

мешканців у взаємозв'язку з їхніми фіскальними зобов'язаннями. Автори 

комплексно досліджують особливості становлення та діяльність 

основних інституцій реалізації податкової політики на тлі складних і 

часто непослідовних дій урядових структур. 

 

3.  63.3 

(4Укр)

-68 

Г 95 

 

Гуржій О. І.  
Славетні битви на теренах України від князівської доби до 

початку ХХ століття / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – К. : Арій, 

2013. – 336 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі розповідається про найбільш вагомі битви, які 

відбувалися на теренах України протягом Х – першої чверті ХХ ст. На 

підставі документальних матеріалів і наукової літератури з'ясовуються 

причини славних перемог і гірких поразок учасників збройних 

протистоянь, описані конкурентні дії їхніх керівників – руських князів, 

козацьких і селянських ватажків, професійних військових того часу. 

 

4.  63.3 

(4Укр)

46ю 

Д 40 

Джерела з історії Національно-визвольної війни 

українського народу, 1648–1658 рр. : [збірник] / НАН 

України, Ін-т археографії та джерелознав. ім. М. С. 

Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон) ; упоряд. Ю. 
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 Мицик, редкол. В. А. Брехуненко [та ін.]. – К. [б. в.]. – 2012 

Т. 1: (1648 - 1649 рр.). – 2012. – 680 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Даний збірник відкриває тритомну серію джерел з історії 

Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр., 

насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела 

проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють 

героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну 

незалежність.  

 

5.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

З-23 

 

Залізнякові читання : матеріали Четвертої наук. краєзн. конф. 

/ Упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Нац. 

іст.-культ. заповідник "Чигирин" [та ін.] ; за ред. Н. 

Лавріненка. – Черкаси :  Чабаненко Ю. А., 2012. – 322 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У цьому збірнику представлено краєзнавчі дослідження 

учасників Четвертої наукової краєзнавчої конференції "Залізнякові 

читання". 

 

6.  63.3 

(4Укр)

я73-1 

І-18 

 

Іваненко В. В.  

Історія України : навч. посіб. для студ. природн. і техн. спец. / 

В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 

Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 184 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: На основі сучасних підходів пізнання минулого стисло й 

доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української 

історії з давніх часів до сьогодення. До кожної теми подано перелік 

ключових слів, контрольних запитань, тем рефератів, наприкінці 

посібника вміщено хронологічну таблицю і список літератури. 

 

7.  95.42 

І-71 

 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса НАН України.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. № 1 (45). Січень – лютий / Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; 

голов. ред. Ю. А. Левенець, заст. голов. ред. О. М. Майборода. 

– К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 322 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Черговий випуск «Наукових записок» присвячено проблемі 

політичного класу. Пропоновані статті — результат виконання 

науковцями Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім.І.Ф.Кураса НАН України у співпраці з ученими інших установ планової 

теми: «Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, 

тенденції розвитку». 
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8.  95.42 

І-71 

 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса НАН України.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. № 3 (47). Травень – червень / 

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

голов. ред. Ю. А. Левенець, заст. голов. ред. О. М. Майборода. 

– К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 392 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У черговому збірнику розглядаються питання політичної 

теорії та практики, етнополітичні процеси в Україні, етноісторичні 

дослідження, питання політичного дискурсу.  

 

9.  95.42 

І-71 

 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Ф. Кураса НАН України.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. № 4 (48). Липень – серпень / 

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

голов. ред. Ю. А. Левенець, заст. голов. ред. О. М. Майборода. 

– К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 480 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Статті, які містить черговий збірник, у своїй переважній 

більшості присвячені з'ясуванню сутнісних характеристик партій, їх 

функцій у суспільно-політичному житті України, історичному досвіду 

становлення багатопартійності на вітчизняних теренах як в часи 

Центральної Ради та Директорії, громадянської війни, так і в 

радянський період української історії.  

 

10.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історична пам'ять : наук. зб. № 1 / Полтавський держ. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол.: В. О. Пащенко (голов. ред.) 

[та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 186 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; 

редкол.: В. О. Пащенко (голов. ред.), Б. В. Год, В. О. Горбик 

[та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 208 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. 

ред. Пащенко В. О. – Полтава : Шевченко Р. В., 2009. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

№ 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. 

ред. Пащенко В. О. – Полтава : Шевченко Р. В., 2009. – 138 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Черговий випуск збірника присвячено проблемам культури, 

освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та 

зарубіжних країн. Основну увагу приділено краєзнавству Полтавщини: 

історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання 

розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і 

всіх тих, хто цікавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, 

Полтавського краю. 
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11.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історична пам'ять : наук. зб. Вип. 27 / Полтавський нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко (голов. 

ред.), Ю. В. Волошин, Б. В. Год [та ін.]. – Полтава : Вид-во 

ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 190 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Черговий випуск збірника присвячено проблемам культури, 

освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та 

зарубіжних країн. Основну увагу приділено краєзнавству Полтавщини: 

історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання 

розраховане на широке коло читачів: науковцям, краєзнавцям, 

студентам і всім тим, хто цикавиться історією та сьогоденням 

України і, зокрема, Полтавського краю. 

 

12.  60.991

я73-1 

К 20 

 

Капська А. Й.  
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й. Капська, І. В. Пєша ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 232 с. 

 Кількість примірників: 3 – ЧЗ №6 (2), А2 (1) 

Анотація: Соціальний супровід як модель цілеспрямованої комплексної 

соціальної допомоги особі або сім'ї, набув широкого впровадження в 

роботі з різними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами 

соціальних служб. Навчальний посібник містить теоретичні засади та 

алгоритм технології реалізації соціального супроводу як одного із видів 

соціальної роботи. 

 

13.  63.3(2)

622 

К 64 

 

Конев И. С.  
Записки командующего фронтом, 1943 – 1945 / И. С. Конев ; 

ред. А. С. Крюков. – 4-е изд. – М. : Воениздат, 1989. – 520 с. : 

фото. – (Военные мемуары). 

Количество экземпляров: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: Воспоминания посвящены крупнейшим наступательным 

операциям Советской Армии, проводившимися в 1943–1945 годах. Рисуя 

грандиозный размах наступления советских войск, автор рассказывает 

о деятельности Ставки ВГК, военных советов фронтов и армий по 

подготовке и ведению операций, анализирует действия войск, 

размышляет об истоках мужества и героизма советских воинов. 

 

14.  63.3 

(4Укр-

4Він) 

К 78 

 

Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури 

регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 жовт. 

2008 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінницької 

облдержадміністрації, Вінницька обл. універсальна наук. б-ка 

ім. К. А. Тімірязєва ; [редкол.: М. Г. Спиця, Г. М. Авраменко, 

О. М. Зелена та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 144 с. 

 Кількість примірників: :1 – ЧЗ №3 (1) 
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Анотація: У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Краєзнавство в системі розвитку духовності і 

культури регіону", яка проходила протягом 21–23 жовтня 2008 року на 

Вінниччині. 

 

15.  63.3(2)

61-361 

К 89 

 

Кузякина Н. Б.  
Театр на Соловках, 1923–1937 / Н. Б. Кузякина. – СПб. : 

Дмитрий Буланин, 2009. – 176 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Аннотация: В книге на основе воспоминаний, статей лагерных газет и 

журналов, документов из архивов КГБ повествуется история создания и 

деятельности театра в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) 

в 1923–1937 гг. Трагические условия существования "зрителей" и 

"актеров" породили особый театр, сыгравший необычную, не 

соразмерную с эстетическими нормами, роль в жизни заключенных.  

 

16.  60.991 

(4Укр) 

М 75 

 

Молода сім'я: проблеми та умови її становлення / [Л. В. 

Долинська, А. Й. Капська, С. А. Мірошниченко, І. О. Трухін ; 

за ред. А. Й. Капської] ; Держ. центр соц. служб для молоді, 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во ДЦССМ, 

2003. – 184 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Соціальним працівникам і соціальним педагогам 

пропонуються матеріали, які дозволять ознайомитися з теорією і 

технологіями роботи з молодою сім'єю, з проблемою взаємодії дітей і 

батьків. Пропонуються деякі методики зняття конфліктів у молодій 

сім'ї та тематичний тренінг, спрямований на психологічну підготовку 

молоді до сімейного життя. 

 

17.  63.3 

(4Рос.2

Мор)6

1 

Н 17 

 

Надькин Т. Д.  
Деревня Мордовии в начале 1930-х годов: коллективизация, 

репрессии, голод : [монография] / Т. Д. Надькин ; Федеральное 

агентство по образованию, Мордовский гос. пед. ин-т им. М. 

Е. Евсевьева. – Саранск [б. и.], 2004. – 78 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: В монографии на основе широкого круга исторических 

источников предпринята попытка комплексного анализа причин и 

последствий голода 1932–1933 годов на территории национально-

государственного образования Республики Мордовия. 

 

18.  63.3(4Ро

с)633-4 

О-66 

 

Орлов Ю.  
Небезпечні думки: мемуари з російського життя / Ю. Орлов ; 

пер. з рос. П. Ромка ; передм. Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 

2012. – 406 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга відомого дисидента вже давно отримала визнання не 

лише на теренах колишнього СРСР, а й поза його межами. Це не просто 
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мемуари, а, за висловом Євгена Сверстюка, своєрідна "інтелектуальна 

сповідь", чий морально здоровий дух наснажує, споріднює і підносить.  

 

19.  66.031.

1я73-1 

О-75 

 

Основи демократії : навч.-метод. комплекс / МОН України, 

Черкаський держ. технол. ун-т ; [уклад. Н. А. Поденщикова]. – 

Черкаси : Вовчок О. Ю., 2006. – 164 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Навчально-методичний комплекс як презентація проблеми 

демократії на навчально-методичному рівні містить методичні 

розробки до нового курсу в обсязі його змісту, методичних рекомендацій 

до проведення семінарських занять для студентів денної форми 

навчання, підсумкових тестів, методичних рекомендацій до написання 

контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, контрольних 

питань до заліку. 

 

20.  63.3 

(4Укр)

624 

П 15 

 

Пам'ять із присмаком сліз / Міжнар. громад. орг. 

"Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; 

уклад.: О. А. Воронкіна, О. Ю. Кожура, Н. В. Мартюшева. – 

Черкаси : Вертикаль, 2012. – 160 с. : репрод., фото. 

 Кількість примірників: 10 – ЧЗ №3 (1), ЦА (9) 

Анотація: До книги ввійшли письмові та художні роботи учасників 

конкурсів, які були проведені Черкаським осередком Міжнародної 

громадської організації "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і 

толерантність" та присвячувались висвітленню трагічних сторінок 

історії часів Другої світової війни, примусовим працівникам, в'язням 

фашистських концтаборів. 

 

21.  63.3 

(4Укр)6

24-21кр 

П 27 

 

Перехрест О. Г.  
Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне 

становище : [монографія] / О. Г. Перехрест ; наук. консульт. О. 

Є. Лисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. : 

табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії автор, спираючись на попередній доробок 

вітчизняних і зарубіжних істориків, критично переосмислюючи раніше 

оприлюднені джерельні дані та залучаючи нові документальні 

матеріали, аналізує економічне та соціальне становище українського 

села в 1941–1945 рр. Розглядаються особливості функціонування 

сільськогосподарської галузі та соціальної інфраструктури села на 

початку війни та в період окупації, комплекс факторів, що зумовили не 

лише позитивні результати, а й негативно позначилися на процесі їх 

відбудови. 

 

22.  63.3(0)

5я73-1 

П 57 

Поп Ю. І.  
Нова історія країн Азії і Африки (XVI – поч. ХХ ст.) : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Поп. – К. : Академія, 2012. – 
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 374 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 369-374. 

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

Анотація: Повноцінний діалог цивілізацій і культур потребує знань про 

історичний шлях, стиль життя і міркування великих груп народів, 

вирізених географічно і об'єднаних близькими системами цінностей. 

Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому 

розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах 

Сходу в XVI – на початку ХХ ст., а також становлення в них сучасних 

форм політичного та культурного життя. 

 

23.  63.3 

(4Укр-

4Іва)6

Р 31 

Реабілітовані історією : у 27 т. – Івано-Франківськ : Місто 

НВ. – 2004.  

Івано-Франківська область : [у 2 кн.]. Кн. 1 / упоряд., авт. 

передм. Л. Вардзарук. – 2004. – 984 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Том "Реабілітовані історією, Івано-Франківська область" 

містить матеріали про політичний терор в Івано-Франківській області 

під час комуно-московського режиму (1939–1941 , 1944–1991). Це 

видання – данина шани жертвам найжорстокішої державно-політичної 

системи, борцям за волю й незалежність України. Воно служитиме 

джерелом досліджень для тих,  кому не байдужа достовірна історія 

України, зокрема Прикарпаття. 

 

24.  63.3 

(4Укр-

4Іва)6 

Р 31 

 

Реабілітовані історією : у 27 т. – Івано-Франківськ : Місто 

НВ. – 2004.  

Івано-Франківська область : [у 2 кн.]. Кн. 2 / упоряд., авт. 

передм. Л. Вардзарук. – 2006. – 1136 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Двотомне видання "Реабілітовані історією. Івано-

Франківська область" – це вічний пам'ятник шани всім знищеним, 

загиблим, репресованим, постраждалам борцям за волю і незалежність 

України під час комуно-московського панування на Прикарпатті. Це 

подяка тим, що залишилися живими, за втрачену молодість, за 

пережиті муки й страхи. 

 

25.  63.3(2)

р30кр 

С 91 

 

Сухушина О. В.  
Історія СРСР : навч.-метод. матеріали для студ. денного від-ня 

наук.-навч. ін-ту історії та філософії (напрям підгот. "Історія") 

/ О. В. Сухушина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

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

ім. Б. Хмельницького, 2012. – 92 с. : табл. 

 Кількість примірників: 40 – ЧЗ №3 (5), ЦА (35) 

Анотація: Матеріали включають програму курсу "Історія СРСР", 

питання для обговорення тем семінарських занять, джерела і наукову 

літературу, контрольні завдання, методичні рекомендації до кожного 

семінарського заняття, запитання підсумкового контролю студентів. 

Окрім того, матеріали містять схеми і таблиці з основних питань 

семінарських занять, а також хронологію курсу. 
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26.  63.5 

(4Укр)

-7я73-1 

Т 31 

 

Теліженко О. В.  
Основи національної культури : навч. посіб. / О. В. Теліженко ; 

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

НБУ, 2012. – 444 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (2) 

Анотація: Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть 

національної культури і традиційного народного мистецтва України, 

еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення. 

 

27.  63.1 

(4Укр)

6-8 

Ю 83 

 

Юрчук В. І.  
П'ятдесят літ на сторожі української науки та культури : 

[монографія] / В. І. Юрчук. – К. : Персонал, 2012. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У книзі висвітлено творчий шлях видатного українського 

науковця Д. І. Багалія, який зробив значний внесок у скарбницю розвою 

українознавства, висвітлюючи у своїх працях усі сторони 

життєдіяльності українського народу. 
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1.  65.246

я73-1 

К 59 

 

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

захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. 

В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. – К. : Кондор, 2012. 

– 452 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

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. 

 

2.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Економіка. Вип. 26 / М-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т ; голов. ред. В. П. Мікловда. – 

Ужгород : Говерла, 2008. – 195 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник розглядає питання економічного розвитку України, 

регіональної економіки та економіки підприємства. Збірник призначений 

для викладачів та студентів економічних спеціальностей. 

 

3.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Економіка. Вип. 27 / М-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т; голов. ред. В. П. Мікловда. – Уж-

город : Говерла, 2009. – 258 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник присвячено питанням розвитку і стану економіки 

Карпатського регіону України. Розглядаються питання бухгалтерського 

обліку, банківської справи. Збірник призначено для викладачів та 

студентів економічних спеціальностей. 

 

4.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Економіка. Спец. вип. 28, Ч. 1 / М-во освіти і науки 

України, Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: В. П. Мікловда 

(голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 

2009. – 221 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник присвячено питанням розвитку регіональної 

економіки Українських Карпат, менеджменту, стратегічного 

управління, екологічного оподаткування. Збірник призначено для 

викладачів і студентів економічних спеціальностей. 
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5.  

 

65 

Н 34 

 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.] / Серія Економіка. Спец. вип. 28, Ч. 2 / М-во освіти і науки 

України, Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: В. П. Мікловда 

(голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 

2009. – 219 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: Збірник присвячено питанням розвитку регіональної 

економіки, менеджменту підприємства, управлінської діяльності, 

економіки агропромислового господарства, трудової міграції. 

Рекомндований для викладачів та студентів економічних 

спеціальностей. 

 

6.  65.246

я73-1 

О-75 

 

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

/ П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. 

Чорна ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. 

Івана Огієнка. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 222 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У посібнику зібрано завдання для виконання лабораторних 

та практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", 

"Безпека життєдіяльності" та методичні рекомендації для їх успішного 

виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. 

 

7.  65.012.

1я73-1 

Р 83 

 

Рудий М. М.  
Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. 

Рудий. – 3-тє вид., випр. та допов. – К. : Каравела, 2012. – 360 

с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У посібнику висвітлено основні закономірності 

функціонування економічної мікросистеми. Відповідно до типової 

програми з мікроекономіки у кожній темі розкриваються теоретичні 

проблеми дисципліни, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. 

 

8.  65.9 

(4Укр)

я73-1 

С 77 

 

Старостенко Г. Г.  
Національна економіка : навч. посіб. : присвяч. до 90-ччя навч. 

закл. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова ; МОН 

України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – К. : 

Ліра-К, 2012. – 430 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання 

щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага 

на змісті предмета та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні 

проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, 

проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, тощо. 
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9.  65.01 

Ш 42 

 

Шелест Л. С.  
Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних 

і грошових активів суспільства та власності громадян : 

[монографія] / Л. С. Шелест. – Армянськ : Асканія-Нова, 2012. 

– 104 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4 (1) 

Анотація: У монографії викладено комплекс теоретичних, 

методичних, соціально-економічних положень, які керують відносинами 

громадян в суспільстві. В даній монографії представлено особисті 

теоретичні та практичні розробки автора з побажаннями успішного 

поєднання зусиль держави в економічному розвитку України та 

Православної Церкви як духовного оберега країни. 
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1.  67.402.2

3(4Укр)

-324 

Є 91 

Єфименко Т. І.  
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу 

України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності. 

(гл. 1 розд. 14) / Т. І. Єфименко, Ю. Б. Іванов, К. В. Давискіба ; 

редкол.: Ф. О. Ярошенко (голова) [та ін.] ; М-во фінансів 

України, Акад. фінансового управління. – К. : Вид-во Академії 

фінансового управління, 2011. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У виданні вміщено коментарі до статей глави 1 розділу XIV 

Податкового кодексу України, які стосуються критеріїв і умов 

застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, 

порядку визначення доходів платника єдиного податку та їх складу, 

ставок, податкового (звітного) періоду, порядку нарахування і строків 

сплати єдиного податку, тощо. 

 

2.  67.99 

(4Укр) 

А 43 

 

Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : наук.-

практ. конф., 20 груд. 2010 р, м. Київ : матеріали / М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліпкан О. С., 2010. – 

78 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У збірнику знайшли відображення результати науково-

практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Національної 

академії внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів щодо 

бачення проблем у сфері правоохоронної діяльності та шляхів їх 

розв'язання. 

 

3.  67.00 

я73-1 

А 72 

 

Антропологія права : навч. посіб. / В. І. Кушерець, В. М. 

Кравець, С. О. Мосьондз [та ін.] ; за ред. В. І. Кушерця ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Ун-т сучасних знань. 

– К. : Знання України, 2011. – 224 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику на основі узагальнення праць 

філософів та антропологів права стисло викладено найбільш важливі 

положення сучасної антропології права, висвітлються антропологічні 

витоки і передумови правового буття, розглядаються традиційні та 

новітні підходи до вирішення основних проблем взаємодії людини і права. 

 

4.  67.400.

621.4 

(4Укр) 

У 45 

Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія, 

17 червня – 6 липня 2010 року : стенографічний звіт. Т. 21 / 

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 
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Ради України. В ньому представлені виступи народних депутатів 

України з різних питань соціально-економічного розвитку країни;  

порядок прийняття законів та постанов. 

 

5.  67.405.2

14-32 

(4Укр) 

З-19 

 

Законодавство України про соціальний захист : зб. офіц. 

текстів законів станом на 18 черв. 2012 р. / упоряд. Ю. І. 

Руснак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 572 с. 

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

Анотація: Основи законодавства України про соціальний захист 

населення визначають принципи та загальні правові, організаційні та 

фінансові засади соціального захисту населення України, регулюють 

суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення права кожної 

людини на гідні умови її життя. 

 

6.  67.400

я20 

М 18 

 

Мала енциклопедія конституційного права / Ю. Л. 

Бошицький, О. В. Батанов, Н. П. Гаєва [та ін.] ; за заг. ред. Ю. 

Л. Бошицького ; НАН України, Київський ун-т права. – К. : 

Кондор, 2012. – 462 с. 

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

Анотація: В енциклопедичному виданні наведено статті, які 

висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з 

урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини 

конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та 

матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі 

конституційного права. 

 

7.  67.711 

(4Укр)

я73-1 

М 75 

 

Молдован В. В.  
Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. 

Мельник ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 4-те вид., 

переробл. та допов. – К. : Алерта, 2013. – 280 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Основна мета навчально-методичного комплексу полягає в 

тому, щоб надати студентам можливість самостійно вивчити курс 

"Судоустрій України". Перша частина комплексу містить програму 

курсу, тести, ігрові заняття, процесуальні документи. У другій частині 

викладається теоретичний матеріал. У третій – дається проект 

закону "Про судовий устрій". 
 

8.  67.400 

(4Укр)

я73-1 

П 43 

 

Погорілко В. Ф.  
Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. 

Л. Федоренко ; передм. В. М. Шаповал ; післям. В. В. 

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

во внутрішніх справ України [та ін.]. – 4-те вид., переробл. і 

доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У підручнику висвітлюються основні положення навчальної 

дисципліни, зокрема питання теорії конституціоналізму та 
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конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-

правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, 

конституційних основ організації і здійснення державної влади та 

місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою 

України і правової охорони Основного Закону.  

 

9.  67.401.

11 

П 68 

 

Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. № 9 / М-во 

освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – К. : Аспект-Поліграф, 

2009. – 297 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація:    У збірнику висвітлено питання конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського, фінансового, 

банківського права, правового забезпечення господарювання в умовах 

ринкової економіки. 

 

10.  67.410.2

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми реформування кримінально-процесуального 
законодавства України на сучасному етапі : матеріали 

круглого столу, Київ, 20 трав. 2011 р. / М-во внутрішніх справ 

України, Нац. акад. внутрішніх справ України ; голова редкол. 

Л. Д. Удалова. – К. : Ліпкан О. С., 2011. – 350 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У матеріалах круглого столу знайшли відображення 

результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та 

курсантів Національної академії внутрішніх справ та інших вищих 

навчальних закладів щодо бачення проблем у сфері реформування 

кримінально-процесуального законодавства України та шляхів їх 

розв'язання. 

 

11.  67.400.5

1(4Укр) 

Р 99 

 

Рябошапко Г. Х.  
Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до 

незалежної держави : [монографія] / Г. Х. Рябошапко. – Л. : 

Простір-М, 2012. – 520 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Книга складається з двох частин. Перша – це текст 

монографії, написаної крізь призму комуністичної ідеології про 

суверенітет УСРР – УРСР 1917 – 1966 років. На противагу цьому, друга 

частина містить тексти, в яких відображено аргументовано 

переосмислені погляди науковців щодо суверенітету УСРР – УРСР. 
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1.  74.20 

А 69 

 

Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту 

педагогіки за 2007 рік : збірник / Акад. пед. наук України, Ін-

т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 321 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація:    Збірник містить стислі результати науково-дослідної 

роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки 

АПН України за 2007 рік. 

 

2.  88.59 

Б 90 

 

Будзан Б. П.  
Роздуми менеджера / Б. П. Будзан. – К. : Основи, 2012. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Автор видання ділиться поглядами на пізнання світу та 

формування людиною свого майбутнього, розробку і втілення життєвих 

цілей, розширення світогляду, відзначає важливість поваги до 

історичного минулого своєї Батьківщини та роздумує про її майбутнє.  

 

3.  74.480.2

53я73-1 

Б 90 

 

Буйницька О. П.  
Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Буйницька ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. 

Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. : 

ілюстр. 

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

Анотація: У посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для 

опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних 

матеріалів. 

 

4.  74.480.

42я73-

1кр 

К 89 

 

Кузьмінський  А. І.  
Становлення професіоналізму педагога вищої школи (у бесідах 

і роздумах) : [навч. посіб.] /  А. І. Кузьмінський, С. В. 

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

2013. – 228 с. 

 Кількість примірників: 73 – ЧЗ №2 (3), ЧЗ №6 (2), ЦА (68) 

Анотація: У навчальному посібнику в умовній формі співбесіди 

досвідченого викладача вищої школи і викладача-початківця 

розглядаються найбільш актуальні проблеми, сутність і структура 

професійної діяльності науково-педагогічного працівника вищого 

навчального закладу. 

 

5.  88.351. 

13я73-1 

Л 93 

Любимов В. В.  
Психология восприятия : учебн. пособие для студ. высш. 

учебн. завед., обучающихся по направлениям и спец. 
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 "Психология" / В. В. Любимов ; М-во образования Рос. 

Федерации, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 

психологии. – М. : ЭКСМО : ЧеРо : МПСИ, 2007. – 472 с. : ил. 

– (Психология. Университетский стандарт). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: В основу книги положены лекции по восприятию в 

составе курса общей психологии, прочитанные автором на факультете 

психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. В ней описываются основные 

феномены восприятия, рассматриваются различные определения этого 

процесса, дается анализ понятия "ощущение" и его соотношение с 

восприятием. Приводятся различные классификации ощущений и 

сенсорно-перцептивных систем.  

 

6.  74 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 15 / М-во освіти 

і науки України, Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: І. В. 

Козубовська (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2008. – 

172 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У віснику розміщено матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Підготовка соціальних працівників до роботи з 

дітьми групи "ризику"", проведеної кафедрою соціології і соціальної 

роботи Ужгородського національного університету 4 жовтня 2008 

року.  

 

7.  74.03 

(4Укр)

6-8 

О-57 

 

Омельяненко В. Л.  
Засіви й ужинки на освітянській ниві життя / В. Л. 

Омельяненко. – Кіровоград ; Черкаси : ЦНТІ, 2012. – 360 с. : 

фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У книзі описується власний життєвий шлях автора – 

профессора педагогіки, знаного в Україні вченого, автора багатьох 

підручників і посібників з педагогіки, Заслуженого працівника освіти 

України на тлі історичних подій ХХ і початку ХХІ століття. 

 

8.  74.202.

53я73-

1 

О-64 

 

Організація навчальної діяльності у комп'ютерно 

орієнтованому навчальному середовищі : посібник / [Ю. О. 

Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. П. Пінчук ; [за 

ред. Ю. О. Жука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 

128 с. : ілюстр., табл. 

 Кількість примірників: 25 - (25) 

Анотація: Зміст посібника охоплює загальносистемні, методичні і 

психолого-педагогічні проблеми, які виникають у процесі педагогічного 

проектування і реалізації навчально-виховного процесу на базі засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій планування педагогічного 

процесу з погляду організації поводження суб'єкта навчання у різних 
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типах навчальних середовищ. 

 

 

9.  74.480.

052.6 

О-76 

 

Осташова В. О.  
Правове самовиховання студентської молоді в умовах 

формування громадянського суспільства в Україні : 

монографія / В. О. Осташова ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Полтавська держ. аграр. акад. – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 170 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії досліджується правове самовиховання 

студентської молоді в умовах формування громадського суспільства в 

Україні як поняття теорії права. У ній узагальнюються знання про 

становлення поняття правового самовиховання, формулюється 

визнання, з'ясовується зміст, цілі, завдання, мотиви, принципи, форми, 

методи, стан правого самовиховання студентської молоді. 

 

10.  74.00 

П 24 

 

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. 

/ МОН України, Науково-метод. центр середньої заг. освіти 

МОН України, Акад. пед. наук України ; редкол.: Л. І. 

Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : ЛОГОС, 2000. – 308 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Наукові праці відображають сучасні погляди на освітні 

інновації, зокрема на основні проблеми інноватики в сучасній теорії та 

практиці, інноваційний зміст навчання, виховання, управління. Збірник 

розрахований на практичних і наукових працівників системи освіти та 

інших зацікавлених осіб щодо педагогічних інновацій. 

 

11.  95.43 

П 52 

 

Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. 

Короленка.  

Збірник наукових праць Полтавського державного 

педагогічного університету ім. В. Г. Короленка : [зб. наук. ст.]. 

Вип. 6 (64). Серія "Педагогічні науки" / Полтавський держ. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. ред. Пащенко В. О. ; 

редкол.: А. М. Бойко, В. К. Сидоренко [та ін.]. – Полтава : 

Техсервіс, 2008. – 296 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику широко представлено результати наукових 

розвідок учених, аспірантів, студентів з актуальних проблем вищої й 

загальноосвітньої школи та історії розвитку педагоічної думки, 

розкрито шляхи впровадження педагогічних інновацій у шкільну 

практику, значна увага приділяється самоздійсненню особистості 

майбутнього фахівця в процесі професійної педагогічної підготовки. 

 

12.  88.53 

С 32 

 

Сергеева О.  
Как научиться разбираться в людях / О. Сергеева. – М. : 

ЭКСМО, 2010. – 224 с. – (Психология. Все по полочкам). 
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Количество экземпляров: 1 - (1) 

Аннотация: Скажите откровенно, вы можете назвать себя 

мастером общения? Всегда ли понимаете мотивы поведения вашего 

любимого человека, друга или сослуживца? Можете ли вы наладить 

контакт с агрессивно настроенным, замкнутым или чрезмерно 

эмоциональным человеком? Мы предлагаем простые правила, которые 

помогут вам подобрать ключик к человеку с самым сложным 

характером. 

 

13.  74.484.

7(4Укр

-4Льв) 

С 66 

Сосновська Д.  
Університет на роздоріжжі історій / Д. Сосновська. – Л. : 

Центр гуманітарних досліджень ; К. : Смолоскип, 2011. – 64 с. 

: ілюстр. – (Університетські діалоги; № 13). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Тринадцятий випуск серії "Університетські діалоги" 

містить виклад публічної лекції професора Данути Сосновської, 

виголошенної 8 грудня 2010 року у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. Авторка розмірковує над дискурсом 

Львівського університету в польській та українській історіографіях. 

 

15.  88я73-1 

С 77 

 

Старовойтенко Н. В.  
Основи психології та педагогіки: теорія і практика : [навч. 

посіб. / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. – Черкаси : 

Вертикаль, 2010. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: У посібнику викладено теоретичні основи психології і 

педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, 

психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання 

теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики 

психолого-педагогічних знань студентів. 

 

16.  88.37я

73-1 

С 81 

 

Столяренко О. Б.  
Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-

Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Поділ. : 

Медобори, 2012. – 220 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Анотація: Навчальний посібник розкриває різноматні підходи до 

психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними 

психологічними особливостями людини, психологічними аспектами 

мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості 

ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості 

висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, 

формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб 

людини.  

 

17.  88.5 Шапарь В. Б.  
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Ш 23 

 

Современный курс практической психологии или как 

добиваться успеха / В. Б. Шапарь. – Х. ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2011. – 416 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6 (1) 

Аннотация: Как добиться успеха в жизни и гармонии в личных 

отношениях? Эта книга, незаменимая помощница в трудных 

психологических ситуациях, дает однозначный ответ: надо начать с 

познания себя и окружающих. Выполняя несложные упражнения, вы не 

только станете сильной, уверенной в себе личностью, но и сможете 

сделать блестящую карьеру!  

 

18.  74.484.

7л611 

(4Укр) 

Ш 56 

Шидловський І. В.  

Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів 

України / І. В. Шидловський ; за ред. Й. В. Царика ; М-во 

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

ім. І. Франка, Природн. секція ІСОМ України. – Л. : Вид-во 

ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с. : фото. – (Біологічні студії). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Зібрано матеріали щодо виникнення та розвитку музейної 

справи у світі, наведено основні терміни та поняття, які 

використовують під час роботи з музейними зразками. Вперше 

систематизовано та висвітлено грунтовний матеріал про зоологічні 

музеї університетів України, їхню історію та склад колекцій. 
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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.  

 

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.  83.3 

(4Укр) 

А 43 

 

Актуальні проблеми української літератури і фольклору : 

наук. зб. Вип. 12. Василь Стус: життєві і творчі контексти / 

МОН України, Донец. держ. ун-т, Кафедра історії укр. л-ри і 

фольклористики ; редкол.: С. В. Мишанич (відп. ред.) [та ін.]. – 

Донецьк : Норд-Прес, 2008. – 459 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Дванадцятий випуск збірника представляє доповіді та 

повідомлення учасників IV Всеукраїнської наукової конференції "Василь 

Стус: життєві і творчі контексти".    
 

2.  83.3 

(4Укр) 

А 64 

 

Ананченко Т. П.  
"України часточка – в мені...": Одещина в культурологічному 

просторі світового українства / Т. П. Ананченко. – О. : Друк, 

2005. – 280 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Культурологічні нариси розповідають про маловідомі чи 

призабуті сторінки української літературної Одеси, про тих видатних 

діячів нашої культури, які бували в місті на березі Чорного моря, 

оспівували наш край у художніх творах; про тих митців, чиє слово є 

вічним й віщим: Лесю Українку, М. Вороного, Івана та Юрія Лип, М. 

Куліша,  

О. Довженка та багатьох інших митців, які створили славу світовому 

українству. 

 

3.  81.2Ан

-923кр 

А 64 

 

Англійська мова для економістів = English for Economists : 

[навч. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад. О. Л. Орендарчук. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 168 с. 

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

Анотація: Навчальний посібник розроблений для студентів 

економічних спеціальностей і складається з 10 розділів, які охоплюють 

базові теми з економіки і бізнесу. 

 

4.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Б 24 

 

Барабаш Ю.  
Просторінь Шевченкового Слова : [монографія] / Ю. Барабаш. 

– К. : Темпора, 2011. – 508 с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: Монографія містить комплексний аналіз поетової 

спадщини, грунтований на засадах структурно-семантичного та 

компаративного методів. Підставовими у шевченкознавчому дискурсі 

книги є такі дефініції, як текст і контекст, діахронія та синхронія, знак 

і образ, бінарна опозиція та ін. 
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5.  84 

(4Укр) 

6-4 

Б 48 

 

Бердник О.  
Альтернативна еволюція : [есе] / О. Бердник. – К. : Тріада-А, 

2007. – 576 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Для чого людина приходить у цей світ? У чому критерій її 

Буття? Яка стежка суджена нашій планеті у ІІІ тисячолітті? Олесь 

Бердник намагається відповісти на ці запитання у творах, які увійшли 

до цієї збірки. Автор стверджує: "Альтернативна Еволюція" – ось шлях 

у майбутнє. Людина покликана засівати поле Буття квітами Любові й 

Радості. Але зараз над світом гримить поєдинок Світла й Мороку, краси 

і потворності, – і доля світу залежить від кожного з нас. 

 

6.  84 

(4Укр) 

6-4 

Б 48 

 

Бердник О.  
Вічне Начало : психоаналіт. феєрія. Кн. 1. Пітьма вогнища не 

розпалює... / О. Бердник. – К. : Схід-Захід, 2011. – 285 с. – 

(Всесвіт Олеся Бердника). 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Психоаналітична феєрія – це гостросюжетний роман, 

сюжет якого охоплює минуле, сучасне й прийдешнє Землі. Роман був 

задуманий автором ще в період ув’язнення в пермських таборах, на 

початку 80-х років ХХ століття. Там були написані й окремі епізоди 

книги. 

 

7.  84 

(4Укр) 

6-4 

Б 48 

 

Бердник О.  
Покривало Ізіди / О. Бердник ; упоряд. Г. Бердник. – К. : Схід-

Захід, 2010. – 896 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Разом з героями збірки читач переживає останні дні 

легендарної Атлантиди, побуває в оселі Світла – Шамбалі і на 

Запорізькій Січі; він шукатиме живу воду безсмертя, Край Казки за 

межами видимого світу і у власній душі; доторкнеться до 

драматичного життя першої в історії жінки-філософа Гіпатії 

Александрійської, пройде тернистими шляхами пошуку істини разом з 

видатним еллінським математиком Піфагором.  

 

8.  84 

(4Укр) 

6-4 

Б 48 

 

Бердник О.  

Серце Всесвіту : [наук.-фантаст. романи та повісті] / О. 

Бердник. – К. : Тріада-А: Афон, 2004. – 736 с. – (Всесвіт Олеся 

Бердника). 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Збірка об'єднує науково-фантастичні романи та повісті, 

написані у 1957–1962 рр. Автор творить власний варіант Майбутнього, 

де герої долають Час і Простір, шукають Контакту з інопланетними 

цивілізаціями, подорожують лабіринтами Антисвіту, борються із 

диктатором – "Людиною без серця"... 



35 

 

 

9.  84(4Укр

)6-4 

Б 48 

 

Бердник О.  
Чаша Амріти : [наук.-фант. твори] / О. Бердник. – К. : Тріада-А 

: Афон, 2004. – 624 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Збірка містить науково-фантастичні твори, написані в 

період з 1967 по 1993 рр. Вони охоплюють минуле, сучасне й прийдешнє 

Землі. Це спроба розв'язати найболючіші проблеми нашого віку. Це 

відверта розмова з читачами про таємниці та сенс нашого Буття, про 

космоісторичну естафету віків, про долю цивілізації. 

 

10.  83.3 

(4Укр)

4 

Б 61 

 

Білоус П. В.  

Літературна медієвістика : вибрані студії : в 3 т. / П. В. Білоус. 

– Житомир : Рута. – 2012 

Т. 3. Українська паломницька проза. Історія. Поетика. Постаті 

: монографія. – 2012. – 392 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До третього тому вибраних праць із медієвістики увійшло 

монографічне дослідження, у якому вперше в українському 

літературознавстві подається синтетична історія паломницького 

жанру – одного із найстабільніших жанрів у давній літературі, що 

розвивався протягом XI–XVIII ст. 

 

11.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Б 87 

 

Брайко О. В.  
Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: проблеми 

поетики : [монографія] / О. В. Брайко ; відп. ред. Г. М. 

Сиваченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 

Стилос, 2011. – 303 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії з'ясовуються такі визначальні принципи 

творчого мислення митця і складники художнього образу, як 

експериментальність, ігрове моделювання проблематики, ідеологізм.  

Простежено еволюцію сюжетобудови прози В. Винниченка 1900–1910-х 

рр., поетику деталі, наративні особливості.  

 

12.  84(7СШ

А)-4 

Б 89 

 

Брэдбери Р.  
Давайте все убьем Констанцию : роман / Р. Брэдбери ; пер. с 

англ. Л. Бриловой. – М. : ЭКСМО ; СПб. : Домино, 2008. – 285 

с. – (Интеллектуальный бестселлер) 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 

Аннотация: Кинозвезда Констанция Раттиган получает по почте 

Книги Мертвых – старый телефонный справочник и записную книжку, 

фамилии в которой отмечены надгробными крестиками. Чтобы спасти 

ее и раскрыть загадки последовавшей за этим цепочки смертей, 

потрясших Голливуд воспоминаний и Голливуд современности, героям 

этого романа Брэдбери (уже знакомым читателю по "Смерть – дело 

одинокое") придется Констанцию убить. Причем всем вместе. 
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13.  81.2Ан

-2я2 

В 31 

 

Верба Л. Г.  
Грамматика современного английского языка = Modern English 

Grammar : (справочник) / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – М. : Дом 

Славянской книги ; К. : Логос-М, 2007. – 366 с. – (Вас ждет 

успех!). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Аннотация: В первой части пособия освещаются основные 

грамматические явления современного английского языка, знание 

которых необходимо для правильного общения – устного и письменного – 

и для понимания текстов на английском языке. Вторая часть пособия 

содержит расширенную систему упражнений. 

 

14.  81.2Ан

-91 

В 61 

 

Вовк О. І.  
Інтенсивне навчання англійської мови : [навч. посіб.] / О. І. 

Вовк. – Черкаси : САН, 2010. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У навчальному посібнику представлені матеріали з 

інтенсивного навчання англійської мови. Характеризуються, зокрема, 

сугестопедичний метод Г. Лозанова, Г. О. Китайгородської, а також 

основні модифікації інтенсивного навчання. 

 

15.  81.2Ан

-923 

В 61 

 

Вовк О. І.  
Узгодження часів = The Garmony of English Tenses : навч. 

посіб. із формування граматичної компетенції у студ. вищ. 

закл. освіти / О. І. Вовк ; наук. ред. Н. К. Скляренко. – Черкаси 

: ГУСуЧо, 2010. – 144 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Посібник складається з двох частин: теоретичної, 

представленої схеми, таблиця та правилами – інструкціями з 

граматичної теми "Узгодження часів", і практичної, яка містить 

побудовані відповідно до сучасних вимог автентичні вправи різних рівнів 

складності. 

 

16.  83.3 

(4Рос)6

-8...0 

В 77 

 

Воспоминания об Иване Рядченко / сост. Н. Г. Рядченко. – 

О. : Астропринт, 2002. – 192 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Аннотация: В книге собраны воспоминания коллег, друзей, читателей 

из разных городов – Одессы, Киева, Москвы, Ильичевска, Черкасс, 

Дрогобыча, Днепропетровска, Симферополя, Новосибирска – об 

известном русском поэте Украины Иване Рядченко. 

 

17.  84 

(4Укр) 

6-4 

Г 67 

 

Горбатюк В. І.  
Ще настане ваша пора : докум. роман / В. І. Горбатюк. – 

Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 368 с. : фото. 

 Кількість примірників: 3 – АХ (3) 
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Анотація: Спрагнені волі й справедливості, ці юнаки й дівчата з 

подільського села стали на шлях боротьби за вільну Україну, за 

самостійну державу. В умовах радянського комуністичного режиму на 

їхні долі випали героїзм і трагедії, кохання і втрати, високі мрії, 

жорстокі покарання. 

 

 

 

18.  83.3 

(4Укр)

6-5 

Г 83 

 

Гризун А. П.  
Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика 

XX століття) : монографія / А. П. Гризун. – Суми : 

Університетська книга, 2011. – 358 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У монографії на широкому фактичному матеріалі вперше у 

вітчизняному літературознавстві розроблено і висвітлено генезу, 

історію та теорію рідкісного поетичного явища – такого, як сугестивна 

лірика. 

 

19.  84 

(4Укр)

6-4 

Г 96 

 

Гусейнов Г. Дж.  
Господні зерна : худ.-докум. життєпис / Г. Дж. Гусейнов ; 

передм. М. Слабошпицький ; ред. В. Вишневий. – К. : 

Український письменник, 2011. – 680 с. – (Бібліотека 

Шевченківського комітету / вид. Рада : Б. І. Олійник (голова) 

[та ін.]). 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

Анотація: У книжці українського письменника, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка читач зустрічається з відомими й 

призабутими діячами культури на науки: родиною Симиренків, 

істориком Аполлоном Скальковським, ботаніками Робертом Регелем і 

Віктором фон Графом, родиною Фальц-Фейнів – засновниками 

заповідника Асканії-Нови... 

 

20.  81.2Ан

-923.1 

Д 18 

 

Данилюк С. С.  
Теоретична фонетика англійської мови : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк. – [2-ге вид.]. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2011. – 132 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів 

мовних факультетів вищих навчальних закладів. У ньому відображено 

основні теми та структуру лекційного курсу з теоретичної фонетики 

англійської мови, запропоновано плани семінарських занять і літературу 

до них, а також наведено методичні рекомендації із кожної теми. 

 

21.  83.0 

І-19 

 

Іванишин П. В.  
Критика і метакритика як осмислення літературності : 

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

(Монограф). 
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 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (1), А2 (1) 

Анотація: У монографії автор обстоює закорінення наукового розуму 

в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела 

національного буття, смислове продумування критеріїв художності.  

 

22.  84(4Ан)-

4 

К 27 

 

Картленд Б.  
Любовь к шпиону : [роман] / Б. Картленд ; пер. с англ. О. 

Благиной. – Х. ; Белгород : "Клуб семейного досуга", 2008. – 

240 с. – (Розовые грезы). 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 

Аннотация: Симона, очаровательная дочь лорда Белгрейва, едет 

погостить в Берлин и становится невольной свидетельницей 

шпионского заговора. Девушка не только предупреждает своего 

соотечественника, маркиза Мидхерста, о готовящихся против него 

провокациях, но и, проявив смелость, помогает ему перехитрить 

противника. И конечно же, между ними возникает любовь – настоящая, 

искренняя, глубокая, которая, по мнению автора романа, может быть 

"ниспослана только свыше". 

 

23.  84(4Ан)-

4 

К 27 

 

Картленд Б.  
Сердце в раю : [роман] / Б. Картленд ; пер. с англ. О. Благиной. 

– Х. ; Белгород : "Клуб семейного досуга", 2008. – 240 с. – 

(Розовые грезы). 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 

Аннотация: После обучения в пансионе благородных девиц Луиза 

Хаттон убеждена, что жизнь ее будет волнующей и романтичной. Но 

родители уже нашли для нее очень выгодную партию – лорда 

Уэстбриджа, холодного и жестокого. Кажется, Луиза может уповать 

только на помощь красавца грума Родерика Блейка, чей страстный 

взгляд преследует ее... 

 

24.  83.02кр 

К 56 

 

Коваленко В. М.  
До щирця поетичного слова: Психологія письменницької 

праці. Ппсихоаналітичні інтерпретації художніх текстів : [зб. 

праць] / В. М. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 

354 с. 

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

Анотація: Авторка збірника праць – відома педагог, письменниця, 

літературознавець – пропонує варіанти дослідження секретів творчої 

праці Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, Т. Осьмачки, З. 

Тулуб, М. Драй-Хмари, О. Влизька, В. Доманицького, Івана Виргана, В. 

Симоненка, В. Захарченка та інших митців слова.  

 

25.  84(4Укр

)6-4кр 

К 72 

 

Костин В. М.  
Загадай желанье : студ. роман : в 2 кн. Кн. 1 / В. М. Костин. – 

Черкассы : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 472 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ (1) 
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Аннотация: В романе рассказывается о том, как простой сельский 

паренек, в раннем детстве потерявший отца, познавший нужду и 

лишения, зажигается мечтой стать артистом. Проявив упорство, 

энергию и благодаря стечению обстоятельств он поступает в одной из 

лучших музыкальных учебных заведений столицы. 

 

26.  83.3 

(4Укр)

6-8...2 

К 89 

 

Кузякіна Н.  
Траєкторії доль / Н. Кузякіна ; упоряд. В. Панченко. – К. : 

Темпора, 2010. – 640 с. : фото. – (Бібліотека "ЛітАкценту"). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Головний герой досліджень – видатний український 

драматург Микола Куліш. До видання входить монографія "Доля Миколи 

Куліша", над якою авторка працювала в останні роки життя, а також 

цикл наукових розвідок, що на широкому архівному матеріалі 

розгортають драму письменника після того, як його було репресовано. 

  

27.  84 

(4Укр) 

6-5кр 

К 89 

 

Кукурудза І. І.  
Війна / І. І. Кукурудза. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 180 с. 

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

Анотація: Якби кожний сущий на планеті Земля засмажив у своїх 

долонях яєчню для фронтовиків Великої Вітчизняної війни, то і цього 

було б замало аби віддячити їм за врятування людства від фашизму. 

 

28.  83.3 

(4Укр)

6 

Л 64 

 

Літературна дефіляда : сучасна українська критика про 

сучасну українську літературу / ред., упорядкув. В. Панченко. 

– К. : Темпора, 2012. – 544 с. : ілюстр. – (Бібліотека 

"ЛітАкценту"). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: До збірника увійшли аналітичні статті дев'ятнадцятьох 

літературних критиків про творчість двадцяти популярних 

письменників сучасної України. 

 

29.  84 

(4Укр) 

6я4 

М 19 

 

Малкович І.  

Все поруч : вибрані вірші, переклади, есеї, інтерв'ю / І. 

Малкович. – 2-ге вид., допов. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2011. – 368 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: До книги вибраного відомого українського поета разом з 

віршами з попередніх збірок увійшли нові та неопубліковані вірші й 

переклади, а також есеї та інтерв'ю. 

 

30.  81.2Ук 

М 74 

 

Мозер М.  
Український П'ємонт? Дещо про значення Галичини для 

формування, розбудови й збереження української мови / М. 

Мозер ; [Львівський нац. ун-т ім. І. Франка]. – Л. : Центр 

гуманітарних досліджень ; К. : Смолоскип, 2011. – 160 с. – 
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(Університетські діалоги; Вип. 14). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Чотирнадцятий випуск серії "Університетські діалоги"  

представляє розгорнутий виклад публічної лекції відомого австрійського 

мовознавця і україніста, професора славістики у Віденському 

Університеті Міхаеля Мозера, виголошеної 16 березня 2011 року у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

 

31.  83.3 

(4укр)-

021я4 

Н 40 

 

Неврлий М. Я.  
Минуле й сучасне : зб. слов'янознавчих пр. / М. Я. Неврлий ; 

передм. І. Дзюби. – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Академік, український, чеський і словацький 

літературознавець-славіст, більшість своїх праць присвятив 

дослідженню української літератури та її зв'язків з іншими 

слов'янськими літературами, зокрема з чеською і словацькою. До цього 

збірника увійшло торзо україномовних праць Миколи Неврилого. 

 

32.  81.2Ан

-923кр 

О-65 

 

Орендарчук О. Л.  
Відомості про зарубіжні країни = Foreign countries profiles : 

[навч. посіб.] / О. Л. Орендарчук ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 420 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Навчальний посібник розроблений для студентів 

економічних спеціальностей і складається з 6 розділів, які охоплюють 

наступні регіони: Africa, Asia, Europe, Mid East, North ahd South America 

ahd Australasia і містять базові відомості про 86 країн світу, а також 

про їх культурні особливості, звичаї, етикет та протокол ведення 

ділових зустрічей та переговорів. 

 

33.  81.2Ан

-923кр 

О-66 

 

Орлова Н. В.  
Англійська мова в контексті психології = English in the Context 

of Psychology : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. 

психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова ; 

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

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

Хмельницького, 2012. – 328 с. 

 Кількість примірників: 30 – ЧЗ №2 (2), ЧЗ №6 (2), ЦА (26) 

Анотація: Посібник представляє собою комплекс навчальних 

матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. 

У посібнику враховано специфіку заочного відділення вищих навчальних 

закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів. 

 

34.  83.3 

(4Укр)

5 

Піхманець Р. В.  
Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя 

Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича : монографія / 
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П 35 

 

Р. В. Піхманець. – К. : Темпора, 2012. – 580 с. – (Бібліотека 

"ЛітАкценту"). 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: У книзі розглянуто, на яких підставах Василя Стефаника, 

Марка Черемшину та Леся Мартиновича виокремлюють у літературну 

групу, а також простежено чинники, які їх об'єднували чи призводили до 

напруження в стосунках. Виходячи з того, що кожен із діячів 

"покутської трійці" – передусім самобутня творча особистість, автор 

вважає за неохідне зосередити увагу на характеристиці констант, що 

визначають їх мистецьку своєрідність.  

 

35.  83.3 

(4Укр)

6-5 

П 19 

 

Пастух Т.  
Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії 

української поезії 1960-90-х років) : монографія / Т. Пастух ; 

М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 698 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням 

модерної пропозиції поетів Київської школи та її оточення. Ця 

пропозиція розглядається в ракурсі трьох найважливіших стильових 

течій – міфологічної, сюрреалістичної та герметичної. Автор 

монографії також простежує історію формування Київської школи 

поетів та розглядає важливі складові їхнього модерного поетичного 

письма.  

 

36.  81.2Ан

-923.1 

П 69 

 

Практична фонетика англійської мови : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. 

Дегтярьов, В. С. Білецька. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. 

– 174 с. 

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

Анотація: У посібнику відображено основні теми та структуру курсу 

з практичної фонетики англійської мови. 

 

37.  94.3 

Р 11 

 

Рідний край : наук.-публіц. худ.-літ. альманах. № 2 (23) / 

Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голова ред. 

ради М. Наєнко ; голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : Вид-

во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Сучасний альманах увібрав у себе кращі традиції 

уславленого видання початку століття. Висвітлює актуальні проблеми 

мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, історії 

України. Містить публікації творів сучасних українських письменників, 

презентації центрів національної культури. 

 

38.  84 

(4Укр)

6-5 

Рильський М.  
Сонети = Сонеты / М. Рильський ; пер. з укр. В. Богуславської ; 

післям. Ю. Лавріненка. – К. : [б. в.], 2009. – 185 с. 
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Р 50 

 

 Кількість примірників: 1 – АХ (1) 

Анотація: Світ людини і світ природи мислиться автором в органічній 

єдності. Важливі історичні віхи в житті народу, краса рідної землі, 

праця як джерело прекрасного – все це втілюється у високохудожні 

образи. Збірка містить як оригінальні, так і перекладні твори. 

 

39.  83.3 

(4Фр)6

-4 

Р 69 

 

Романова О. В.  
Кіноромани Алена Роб-Грійє (Аспекти синтезу мистецтв) : 

монографія / О. В. Романова ; НАН України, Ін-т літератури 

ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2012. – 244 с. 

 Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (2), А2 (3) 

Анотація: Монографію присвячено творчій постаті відомого 

французького письменника, кінематографіста, представника "Нового 

роману" Алена Роб-Грійє. Окреслюються особливості творчої манери 

письменника та взаємодія різних видів мистецтва в його романах. 

 

40.  81.2Ук-

923.1кр 

С 13 

 

Савченко І. С.  
Явище консонантної асиміляції в українській мові : навч.-

метод. посіб. для студ. напряму підгот. 6.020303 – Філологія 

(українська мова і література ) / І. С. Савченко ; М-во освіти і 

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

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

 Кількість примірників: 7 – ЧЗ №2 (3), А2 (4) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику глибоко і грунтовно 

висвітлено природу асимілятивних змін, типологічну характеристику 

явища асиміляції приголосних у сучасній українській мові, а також 

представлено різнопланові завдання з метою вироблення практичних 

умінь аналізувати консонантне уподібнення в усному мовленні. 

 

41.  83.3(4

Укр)-9 

С 71 

 

Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. Т. 6 
/ НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. 

Жулинський (голова) [та ін.] ; відп. ред. Г. Бурлака. – К. : 

Laurus, 2011. – 500 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Черговий шостий том щорічника публікує низку 

джерелознавчих і текстологічних досліджень з питань української 

літератури ХІХ—ХХ століть. 

 

42.  81.2Ан

-923 

Т 40 

 

Тіллі Р.  
Телефонні переговори / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. 

Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. – К. : Знання, 

2010. – 160 с. – (Fit for Business English). 

 Кількість примірників: 1 – ЦА (1) 

Анотація: Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з 

найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, 
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щоб вести телефонні переговори з іноземними діловими партнерами, 

потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно.  

 

43.  81.2Нім-

923кр 

Т 47 

 

Тіщенко Е. І.  
Фахова німецька мова для студентів денного і заочного 

відділення 3 року навчання і 2 року вивчення ділової німецької 

мови (другої) напряму підготовки "Туризм" = Deutsch fur 

Tourismusstudenten fur Anfanger : [навч. посіб.] / Е. І. Тіщенко ; 

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

Хмельницького, Каф. іноземних мов. – Черкаси : Вид-во ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, 2012. – 276 с. 

 Кількість примірників: 50 – ЧЗ №2 (2), ЦА (48) 

Анотація: Навчальний посібник рекомендовано включати до курсу 

"Іноземна мова за професійним направленням". Посібник включає в себе 

повторювальний курс фонетики, основний курс – 16 тем, граматичні 

вправи, тексти для читання та перекладу і словник. 

 

44.  81.2Ук

-314 

Т 47 

 

Тищенко К. М.  
Перська сатрапія над Дніпром: топонімічні контексти : 

розшир. текст доп. на Міжнар. міжгалузевій наук. конф. 

"Топоніміка і контекстуальний метод К. М. Тищенка" ; м. Київ, 

КНУТШ, 20 квіт. 2012 р. / К. М. Тищенко ; Київський нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка, Лінгвістичний музей. – К. : Вид-во НТУУ 

"КПІ", 2012. – 120 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Мідійське, давньоперське і парфянське ім’я сатрапа 

збережені в Україні у назвах сіл Шатравине (2), Коцупіївка (2), р. 

Сахравщина під Сумами, Кіровоградом і Києвом, як і у низці прізвищ. 

Цим іменам відповідають топоконтексти з ознаками інших перських 

реалій, знахідки ахаменідських циліндричних печаток у Криму та значне 

поширення в Україні носіїв Y-гаплогруп R1а і J2. 

 

45.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Т 48 

Ткачук О. М.  
Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в 

орієнтальному дискурсі : навч. посіб. / О. М. Ткачук ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. 

пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2012. – 132 

с. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2 (2) 

Анотація: У посібнику в широкому контексті прометеїзму 

розглядається текстуальне поле поеми Тараса Шевченка "Кавказ" крізь 

оптику орієнтального дискурсу, пов'язаного з осмисленням інтеграції 

Кавказу в російську імперію. Простежуються антиколоніальні мотиви в 

творі, критика просвітницького виправдання імперської політики. 

Аналізується суб'єктна організація поеми-інвективи.  

 

46  84(4Укр Тупицький Ю. П.  
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)6-4кр 

Т 85 

 

Гріхи наші. Усякий гріх – знадливий (з народного) / Ю. П. 

Тупицький. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – 400 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

 

47.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Т 85 

 

Тупицький Ю. П.  
Заговорений: (хроніка одного життя) / Ю. П. Тупицький. - 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 462 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 2 – АХ (2) 

 

48.  81.2Ук

-923.7 

У 45 

 

Українська мова за професійним спрямуванням : 

практикум : навч. посіб. / [Т. В. Симоненко, Г. В. Чорновол, Н. 

П. Руденко [та ін.] ; за ред. Т. В. Симоненко. – 2-ге вид., стер. – 

К. : Академія, 2012. – 272 с. – (Альма-матер). 

 Кількість примірників: 1 – А 2 (1) 

Анотація: У посібнику розглянуто особливості культури ділового 

мовлення, орфоепічні, акцентуаційні, словотвірні, лексикологічні, 

морфологічні норми у професійному мовленні, фахову термінологію, 

мовний етикет у діловому спілкуванні, а також теоретичні питання 

сучасної орфографії, пунктуації і документознавства.  

 

49.  80 

Ф 54 

 

Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко 

(голов. ред.), О. М. Ніколенко (заст. голов. ред.), М. К. Наєнко 

[та ін.]. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 

126 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії 

літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. 

Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших 

європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому 

літературному процесі. 

 

50.  80 

Ф 54 

 

Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) / Полтавський нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко 

(голов. ред.), О. М. Ніколенко (заст. голов. ред.), М. К. Наєнко 

[та ін.]. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 

148 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії 

літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. 

Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших 

європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому 

літературному процесі. 

 

51.  80 Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) / Полтавський нац. 
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Ф 54 

 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко 

(голов. ред.), О. М. Ніколенко (заст. голов. ред.), М. К. Наєнко 

[та ін.]. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 

122 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії 

літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. 

Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших 

європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому 

літературному процесі.  

 

52.  81д 

(4Укр) 

Ф 84 

 

Франчук В. Ю.  
Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової 

діяльності / В. Ю. Франчук ; відп. ред. В. В. Жайворонок ; 

НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : 

Бураго Д., 2012. – 376 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Книга в доступній формі знайомить із життям і 

діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра 

Опанасовича Потебні. З неї читач дізнається про шлях О. О. Потебні в 

науку, про його роль у розвитку славістики.  

 

53.  81.2Ук 

Ш 37 

 

Шевельов Ю.  
Нарис сучасної української літературної мови та інші 

лінгвістичні студії (1947-1953 рр.) / Ю. Шевельов ; упорядкув. 

Л. Белея, Л. Нуждак ; вступ. ст., прим. Л. Белея ; ред. І. 

Давидко. – К. : Темпора, 2012. – 664 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Ця книга містить мовознавчі дослідження 

західноєвропейського періоду (1947–1953 рр.) визначного українського 

вченого Юрія Шевельова. Серед них – грунтовна праця "Нарис сучасної 

української літературної мови". 

 

54.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ш 37 

 

Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 13 / Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк (голова) [та ін.]. 

– К. : Київський університет, 2011. – 304 с. – (Бібліотека 

інституту філології). 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: Збірник присвячено актуальним проблемам 

шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетиці, рецепції творчості, 

мові і перекладу.  

 

55.  83.001

я73-1 

Ш 70 

 

Шляхова Н. М.  
Еволюція форм художнього узагальнення : навч. посіб. / Н. М. 

Шляхова ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т. – 

2-ге вид., допов. – О. : Астропринт, 2011. – 152 с. 
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 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1) 

Анотація: У посібнику розглядається узагальнення як спосіб 

зображення у мистецтві словесної творчості. Порушується питання 

про художню правду і правдоподібність, умовність і неймовірну 

ймовірність художнього світу.  
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1.  87кр 

В 53 

 

Вісник Черкаського університету : [зб. наук. ст.]. Вип. 11 

(224) / Серія Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

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

Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. сер.: О. В. 

Марченко (відп. ред.), В. М. Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. – 

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

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

Анотація: Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним 

проблемам соціальної філософії та філософії історії, філософії освіти і 

науки, релігієзнавства. У публікаціях досліджуються різні аспекти 

теорії справедливості, аналізуються особливості трансформаційних 

змін сучасної техногенної цивілізації, висвітлюється динаміка й 

специфіка релігійних процесів у сучасному світі, розглядаються 

філософські проблеми інноваційної, науково-дослідної та освітньої 

діяльності. 

 

2.  86.37 

Г 93 

 

Гудима І. П.  
Феномен чуда в християнському світорозумінні та практиці: 

філософсько-релігієзнавчий аналіз : монографія / І. П. Гудима. 

– Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1) 

Анотація: У монографії, центральною темою якої є специфіка та 

зміст християнської теологічної доктрини чуда, здійснено філософсько-

релігієзнавчий аналіз традиційного вчення релігії про чудо, з'ясовано 

місце і роль відповідної ідеї в системі християнських вірувань, виявлено 

ті основоположні релігійно-метафізичні підвалини, які задають спосіб 

буття концепту чуда.  
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1.  91.9:82.1 

Г 57 

 

Говірки Буковини : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. – Чернівці : Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 

2011. – 144 с. – (Мовні скарби Буковини). 

 Кількість примірників: 1 – ІБВ (1) 

Анотація: У покажчику подано перелік друкованих праць, які 

стосуються відомостей про походження, історію розвитку та 

характерні мовні вияви говірок Буковини (фонетичні, лексичні, 

фразеологічні і граматичні). Публікації охоплюють період кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. Це деалектні словники, хрестоматії, збірники наукових 

праць, авторські дисертації, статті, вміщені в українських та 

закордонних виданнях. 

 

2.  91.9:63 

Я 99 

 

Хрисанф Петрович Ящуржинський : біобібліогр. покажч. / 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка [та ін.] ; наук. ред. В. В. 

Масненко ; уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 68 с. – (Бібліографія 

вчених України; вип. 2). 

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

Анотація: Бібліографічний покажчик містить відомості про 

українського історика, археолога, етнографа та педагога Х. П. 

Ящуржинського (1852–1923 рр.), про його праці, що вийшли друком як  

окремі видання, у періодиці чи у складі збірок, а також у покажчику 

відображений матеріал про життєвий і творчий шлях дослідника – 

роботи з оцінками його діяльності, відгуки, рецензії на публікації та усні 

повідомлення, згадки про участь у роботі наукових товариств тощо. 
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