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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 березень – грудень 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», «Фізико-

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

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

науки», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична культура та спорт», 

«Філологічні науки», «Культура і мистецтво», «Філософські науки та 

релігієзнавство», «Архівознавство та бібліотечна справа», «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. 

27 випуск інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» видано 

тільки в електронному вигляді та розміщено на сайті бібліотеки. 

 

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

 кандидат історичних наук, доцент 

 
 

 



 
 

    

1.  26.14 

І-62 

 

Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. Вип. 55 / МОН України, 

Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. С. П. 

Войтенко. – К. : Вид-во КНУБА, 2010. – 240 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику висвітлено питання теорії і практики з геодезії, 

інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, 

геоінформаційних систем і технологій, землевпорядкування кадастру, 

містобудування та прикладної математики.  

 

2.  43.2 

А 22 

 

Автохтонні та інтродуковані рослини : зб. наук. пр. Вип. 3-4 / 

НАН України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка" ; редкол.: 

І. С. Косенко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань : Уманське 

комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2008. – 92 

с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Міжвідомчий збірник наукових праць публікує теоретичні, 

експериментальні, оглядові та методичні статті з актуальних питань 

ботаніки, фізіології, інтродукції, генетики й селекції, збереження і 

примноження глобального та локального біорізноманіття, дендрології. 

 

3.  43.2 

А 22 

 

Автохтонні та інтродуковані рослини : зб. наук. пр. Вип. 5 / 

НАН України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка" ; редкол.: 

І. С. Косенко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань : Уманське 

комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. – 176 

с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику опубліковано теоретичні, експериментальні, 

оглядові та методичні статті з актуальних питань ботаніки, фізіології, 

інтродукції, генетики й селекції, збереження і примноження глобального 

та локального біорізноманіття, дендрології, історії старовинних парків, 

садово-паркового будівництва, лісових культур і фітомеліорації.   

 

4.  43.2 

А 22 

 

Автохтонні та інтродуковані рослини України : зб. наук. пр. 

Вип. 1 / НАН України, Нац. дентрологічний парк "Софіївка" - 

НДІ НАН України ; редкол.: І. С. Косенко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : 

Академперіодика, 2005. – 440 с. : ілюстр. кол., табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто питання ботаніки, фізіології, 

інтродукції, генетики та селекції, дендрології, історії старовинних 

парків, садово-паркового будівництва, фітомеліорації. Розкрито вміст 

поживних речовин у грунтах Національного дендрологічного парку 



"Софіївка". Проаналізовано агротехнічні особливості вирощування 

садивного матеріалу дерену в Правобережному Лісостепі України.  

 

5.  43.2 

А 22 

 

Автохтонні та інтродуковані рослини України : зб. наук. пр. 

Вип. 2 / НАН України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка" ; 

редкол.: І. С. Косенко (голов. ред.) [та ін.]. – Умань : Уманське 

комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2006. – 154 

с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Розглянуто питання ботаніки, фізіології, інтродукції, 

генетики та селекції, дендрології, садово-паркового будівництва, лісових 

культур. Наведено результати вивчення рослин роду "жимолость", 

господарсько значимих ознак ліщини звичайної в умовах Лісостепу 

України, можливостей укорінення живців ялівцю, розвитку кореневої 

системи лісових культур Чигиринського бору.  
 

6.  28.02я

73-1 

Б 88 

 

Бровдій В. М.  
Еволюційне  вчення : підручник / В. М. Бровдій. – К. : 

Академія, 2013. – 236 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 36 - ЧЗ №1(2), ЦА(34) 

Анотація: У підручнику викладено основи вчення про походження та 

еволюцію живої природи, історію розвитку еволюційних ідей, докази про 

походження, організованість та еволюцію життя на Землі, вчення про 

мікро- та макроеволюцію, проблеми антропогенезу, сучасні дискусії в 

еволюційній теорії. 

 

7.  2 

В 53 

 

Вісник Донецького національного університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія А. Природничі науки. № 2 / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т ; голов. ред. В. 

П. Шевченко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 172 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник наукових статей висвітлює результати 

досягнень у галузі природничих наук. Охоплює широке поле 

питань фізико-математичних, хімічних, біологічніх наук.  

 

8.  2 

В 53 

 

Вісник Донецького  національного університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія А. Природничі науки. № 2 / МОН України, 

Донецький нац. ун-т ; голов. ред. В. П. Шевченко. – Д. : Вид-во 

ДНУ, 2010. – 300 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Збірник наукових статей висвітлює результати 

досягнень у галузі природничих наук. Охоплює широке поле питань 

фізико-математичних, хімічних, біологічніх наук.  

 

9.  28 

В 53 

 

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

біологічна. Вип. 55 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: В. Федоренко (голов. ред.), В. Манько, Н. Цимбалюк 



[та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 205 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 56. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 268 с. : схеми, 

табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 57. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 260 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У "Віснику Львівського університету. Серія біологічна" 

опубліковані статті з актуальних проблем біофізики, біохімії, генетики, 

екології, мікробіології, зоології, фізіології людини і тварини та фізіології 

рослини. 

 

10.  26.8 

В 53 

 

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

географічна. Вип. 39 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: С. Позняк (голов. ред.), В. Біланюк, А. Богуцький [та ін.]. – Л. 

: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 375 с. : карти, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Опубліковано результати досліджень у галузях географії 

грунтів, біогеографії, геоморфології, палеогеографії, фізичної географії, 

ландшафтознавства, економічної та соціальної географії, геграфії 

туризму, охорони природи, гео- та соціоекології тощо.  
 

11.  28.081

я73-1 

Г 85 

 

Грицик В.  
Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : 

Кондор, 2009. – 292 с. 

Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація: У посібнику висвітлено систематизований матеріал з 

енвайронментальних дисциплін – екології, соціоекології та охорони 

навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури 

навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи 

людської діяльності на довкілля.  
 

12.  28.088

я73-1 

Ж 68 

 

Жигуц Ю. Ю.  
Інженерна екологія : навч. посіб. для студ. техн. спец. / Ю. Ю. 

Жигуц, В. Ф. Лазар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Ужгородський нац. ун-т, Мукачівський держ. ун-т. – 

2-е вид., випр. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 170 с. : табл., 

схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Посібник розкриває методичні та методологічні питання 

інженерної екології, встановлення впливу промислових підприємств на 

навколишнє середовище, визначення екологічного ефекту та оцінку 

природоохоронних заходів. 

13.  28.691.

82 

К 61 

Колодочка Л. А.  
Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, 

Mesostigmata) дендрологических парков и ботанических садов 



 Лесостепи Украины / Л. А. Колодочка, И. Д. Омери ; отв. ред. 

И. А. Акимов ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. 

Шмальгаузена. – К. : [б. и.], 2011. – 192 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Впервые подробно исследован видовой состав хищных 

клещей семейства Phytoselidae на растениях основных дендропарков и 

ботанических садов лесостепной зоны Украины. Проведено сравнение 

полученных коллекций между собой и с видовым составом фитосейид 

эталонного для зоны естественного ценоза – Каневского природного 

заповедника. Составлен иллюстрированный ключ для определения 39 

видов 12 родов выявленных фитосейид. 

 

14.  28.592 

(4Укр)

я2 

Л 33 

 

Лебеда А. П.  

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії 

лігнанів) : [довідкове наук. вид.] / А. П. Лебеда ; НАН України, 

Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 

2011. – 64 с. 

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

Анотація: Це видання містить опис 108 видів вищих рослин – носіїв 

лігнанів, що належить до 44 родин і 77 родів. До опису залучено: 

латинську (з синонімами), українську та російську назви; назви 

притаманних рослині лігнанів із зазначенням місця їх локалізації (корінь, 

листки, квітки, насіння тощо); посилання на першоджерела. 
 

15.  26.303 

М 61 

 

Мінералогічний збірник = Mineralogical review : [зб. наук. 

ст.]. № 61. Вип. 1-2 / [М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка] ; редкол.: О. 

Матковський (голов. ред.), М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Л. 

: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 192 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто різноманітні аспекти мінералогії, 

геохімії, кристалохімії й термобарогеохімії родовищ і проявів металевих 

і неметалевих корисних копалин України та інших регіонів, висвітлено 

питання історії мінералогічної науки.   

 

16.  26.8д 

(4Укр) 

Б 14 

 

Микола Васильович Багров / НАН України, Таврійський 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. К. Чижова, В. К. 

Федоров ; авт. вступ. ст.: М. О. Сєдін [та ін.]. – К. : 

Академперіодика, 2012. – 140 с. : фото. – (Біобібліографія 

вчених України). 

Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація: У книзі висвітлюються основні етапи життя, наукової та 

науково-організаційної діяльності відомого вченого-географа, Героя 

України, кавалера багатьох державних премій і нагород, члена Президії 

НАН України, ректора Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського, голови Кримського наукового центру НАН України і 

МОНМС України, заслуженого працівника народної освіти України, 



лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка 

Національної академії наук України, члена Національного товариства, 

доктора географічних наук, професора М. В. Багрова. Хронологічний 

покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком 

ученого. 

 

17.  28.088 

Н 34 

 

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : 

матеріали одинадцятої наук. конф. молодих учених, (Львів, 24 

-25 трав. 2012 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада 

молодих учених ; ред. група: М. А. Голубець (відп. ред.) [та 

ін.]. – Л. : [б. в.], 2012. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: До вашої уваги пропонуються результати оригінальних 

досліджень і теоретичних узагальнень з проблем збереження 

тваринного й рослинного світу,біорізноманіття на природоохоронних 

територіях та біомоніторинг стану навколишнього середовища. 

 

18.  28.903

кр 

О-75 

 

Особливості формування та становлення психофізіологічних 

функцій людини в онтогенезі : матеріали V симпозіуму : 

присвяч. 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича / М-во 

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

України, НДІ фізіології ім. М. Босого [та ін.] ; редкол.: А. І. 

Кузьмінський,  

В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1 (1) 

Анотація: Матеріали розглядають проблеми формування і 

становлення власностей вищої нервової діяльності, вегетативні функції 

в процесі індивідуального розвитку, особливості психофізіологічних 

функцій в онтогенезі. 
 

19.  28.082 

П 77 

 

Природні і штучні біоплато: фундаментальні та прикладні 

аспекти : [монографія] / В. Д. Романенко, Ю. Г. Крот, Т. Я. 

Киризій [та ін.] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – К. : 

Наукова думка, 2012. – 112 с. : ілюстр. – (Проект "Наукова 

книга"). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуто історичний розвиток і сучасний 

стан фундаментальних та прикданих досліджень, пов'язаних із 

функціонуванням природних і штучних біоплато. Показано роль вищих 

водяних рослин і супутніх гідробіонтів. 

20.  28.081 

П 78 

 

Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону : 

зб. наук. ст. № 1(10) / МОН України, Донецький нац. ун-т ; 

редкол.: С. В. Беспалова (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : Вид-

во ДонНТУ, 2010. – 290 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

 



Анотація: Збірник статей охоплює широке коло питань екологічної, 

флористичної, фауністичної, біофізичної і фізіологічної спрямованості. 

Розглядаються питання екології й охорони рослинного і тваринного 

світу, фундаментальні та прикладні проблеми біофізіики і фізіології.  

 

21.  28.082 

П 83 

 

Протасов А. А.  
Жизнь в гидросфере: очерки по общей гидробиологии / А. А. 

Протасов ; НАН Украины, Ин-т гидробиологии. – К. : 

Академпериодика, 2011. – 704 с. : фото. цв., ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В книге рассмотрены ключевые концепции общей 

гидробиологии. Затронуты вопросы эволюции жизни в воде и 

рассмотрены особенности гидросферы как среды обитания 

гидробионтов. Обсуждается концепция В. И. Вернадского о живом 

веществе биосферы применительно к жизни в воде и новые направления 

в гидробиологии.  

 

22.  28.057.

1 

С 65 

 

Сорочинський Б. В.  
Цитоскелет і ефекти опромінення : [монографія] / Б. В. 

Сорочинський ; НАН України, Ін-т харчової біотехнології та 

геноміки. – К. : Наукова думка, 2012. – 192 с. : ілюстр. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Монографія присвячена питанню участі цитоскелетних 

структур клітини у формуванні пострадиційних реакцій на гостре та 

хронічне опромінення. Встановлено, що спрямований вплив на систему 

мікротрубочок і мікрофіламентів може бути підходом до модифікації 

променевих уражень клітини після гострого опромінення. Також 

обговорюється специфічний і неспецифічний характер реакцій 

клітичнного скелета на дію різних біогенних та абіогенних факторів. 

 

23.  26.1 

С 91 

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 

наук. пр. Вип. 1 (21) / Зах. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та 

картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. 

 І. С. Тревого. – Л. : Львівська політехніка, 2011. – 300 с. : 

фото, табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику опубліковано статті про нові результати з 

розвику теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього 

гравітаційного поля, а також про дослідження GNSS-і GIS-технологій, у 

галузі інженерної геодезії; картографії, фотограмметрії та кадастру. 
 

24.  20.1 

Ф 74 

 

Фогт М.  
Экологическая этика. Место человека в природе : [сб. 

материалов] : пер. с нем. / М. Фогт. – Ужгород : Карпатская 

вежа, 2012. – 250 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 



 

Аннотация: Данная книга состоит из собрания актуальных 

дискуссионных работ по вопросам экологической этики в Германии и 

Европе. Книга разделена на три части. В первой рассматриваются 

темы будущего природы в плане задач социальной и общественно-

политической ответственности. Вторая книга содержит 

основополагающие суждения о Творении Божьем и эволюции, а также о 

связи науки о природе с христианской верой. Третья часть книги 

содержит пять разделов этического самоанализа актуальных 

политических решений с соответствующими политическими и 

общественными выводами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 1. 22 

В 53 

 

Вісник Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка : [зб. наук. ст.]. Вип. № 1. Серія Фізико-математичні 

науки / Київський нац. Ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Л. А. 

Булавін ; відп. секретар Т. Х. Анісімова. – К. : Цибенко О. М., 

2007. – 432 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У віснику подано результати нових досліджень в галузі 

математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики. 

 

 2.  22.19 

В 53 

 

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

прикладна математика та інформатика. Вип. 16 / Львівський 

нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Г. Шинкаренко (голов. ред.) 

[та ін.] ; відп. за вип.: Г. Цегелик, Ю. Щербина. – Л. : Вид-во 

ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 143 с. : схеми. 

Кількість примірників:  1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 17. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 142 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У Віснику публікуються оригінальні результати з теоретичних і 

прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та 

інформатики. 

 

 3. 24 

В 53 

 

Вісник Прикарпатського національного університету ім. 

Василя Стефаника : [зб. наук. ст.]. Серія хімія. Вип. 6 / МОН 

України ; ред. рада: В. В. Грещук (голова) [та ін.] ; редкол.:  

І. Ф. Миронюк (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім.  

І. Франка, 2011. – 142 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

 Анотація: Тематична спрямованість Вісника: за результатами 

досліджень і наукові оглядові статті та рецензії за розділами: 

неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична і колоїдна 

хімія, хімія високомолекулярних сполук, пластичні маси, радіохімія, 

трибохімія, хімія і технологія мастильних матеріалів, композиційні 

матеріали, хімічна технологія, біоорганічна хімія (хімічні науки), фізика і 

хімія твердого тіла (хімічні науки), математичні методи в хімії і 

хімічній технології, українська хімічна термінологія та номенклатура. 

 

 4.  22.333 

В 14 

 

Вакуумная дуга: источники плазмы, осаждение покрытий, 

поверхностное модифицирование : [монография] / И. И. 

Аксёнов, А. А. Андреев, В. А. Белоус [и др.] ; под ред. И. И. 

Аксёнова ; НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьковский 

физико-технический институт", Ин-т физики твердого тела, 

материаловедения и технологий. – К. : Наукова думка, 2012. – 



728 с. : рис. – (Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии приведены основные результаты 

многолетних исследований и разработок Харьковского физико-

технического института НАН Украины в области вакуумно-дуговых 

ионно-плаз- 

менных процессов осаждения покрытий и поверхностного 

модифицирования материалов. 

 

 5.  22.17я

73-1кр 

Г 19 

 

Ганчук А. А.  
Методи прогнозування : навч. посіб. / А. А. Ганчук, В. М. 

Соловйов, Д. М. Чабаненко. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 

140 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: У посібнику розглянуті як класичні методи прогнозування 

часових рядів, так і сучасні, основані на концепціях нелінійної динаміки, 

нейронних мереж, генетичних алгоритмів, методу групового урахування 

аргументів. Висвітлені авторські методи прогнозування рядів 

фінансово-економічної динаміки, такі як методика складних ланцюгів 

Маркова та дискретне Фур'є-провадження.  

 

 6.  22.1я7

2-4кр 

Г 83 

 

Григоренко В. К.  
Іменні математичні задачі / В. К. Григоренко. – Черкаси : [б. в.], 

2013. – 134 с. 

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

Анотація: Ця книга є спробою дати вчителеві математики задачний 

матеріал, який би допоміг йому зробити викладання математики 

цікавим, змістовним, з тим аби забезпечити глибоке, свідоме і стійке її 

вивчення. 

 

 7. 22.1г 

(0)я73-

1кр 

Г 83 

 

Григоренко В. К.  
Математична генеалогія : [навч. посіб.] / В. К. Григоренко,  

К. В. Григоренко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 184 с. 

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

Анотація: Книга містить генеалогію основних розділів математики: 

алгебра, геометрія, математичний аналіз, комплексний аналіз, 

варіаційне числення, диференціальні рівняння та ін., а також основних 

математичних понять та конструктів: функція, рівняння, границя, 

неперервність, похідна, диференціал, інтеграл та ін. 

 

 8. 22.161

я73-1 

кр 

Г 83 

 

Григоренко В. К.  
Математичний аналіз в поняттях, прикладах і контрприкладах, 

або Ідеї і методи математичного аналізу : [навч. посіб.] / В. К. 

Григоренко, К. В. Григоренко ; МОН України, ЧНУ ім.  

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

Хмельницького, 2013. – 264 с. 



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

Анотація: У посібнику розглядаються приклади і контприклади з 

різних розділів математичного аналізу, мета яких – звернути увагу 

студента на традиційно складні принципові питання курсу 

математичного аналізу та його ідеї, що залишаються поза увагою при 

вивчені. Подана система "приземлює" основні поняття математичного 

аналізу, що дозволяє прозоро вичленувати їх структурні пружини і 

встановити сферу їх застосувань. 

 

 9. 22.21я

73-1 

Є 41 

 

Єжов С. М.  
Класична механіка : підруч. для фіз. ф-тів ун-тів / С. М. Єжов, 

М. В. Макарець, О. В. Романенко ; Київський нац. ун-т ім.  

Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2008. – 480 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Висвітлено розділи теорії, що вважаються класичними та є 

основою побудови навчальних програм більшості університетів. Схема 

викладання відображає історію розвитку дисципліни – від векторної 

механіки Ньютона до аналітичної динаміки: детально розглянуто 

апарат механіки Ньютона (із традиційними застосуваннями до задачі 

руху у центральному полі та розсіяння), аналітичної механіки Лагранжа, 

канонічних рівнянь руху, теорії канонічних перетворень і варіаційного 

принципу. Окрему увагу приділено основам механіки суцільного 

середовища на феноменологічному рівні. 

 

 10.  22.1я7

29 

З-41 

 

Збірник задач з математики для вступників до втузів / за ред. 

М. І. Сканаві. – 6-е вид., стер. – Х. : Учбова книга, 1996. – 484 

с. 

Кількість примірників: 1 - А3(1) 

Анотація: Зміст збірникіа відповідає програмі з математики для 

вступників до втузів. Він складається з двох частин: "Арифметика, 

алгебра, геометрія" (частина І) і "Алгебра, геометрія (додаткові задачі). 

Початки аналізу. Координати і вектори" (частина ІІ). Усі задачі 

частини І розбито на три групи за рівнем їх складності. 

 

 11.  24.239 

И 48 

 

Ильченко А. Я.  
Основы теории цветности органических красителей : 

[монография] / А. Я. Ильченко ; НАН Украины, Ин-т 

органической химии. – К. : Наукова думка, 2012. – 264 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии обобщены и систематизированы основные 

закономерности теории цветности органических красителей, 

устанавливающие зависимость их спектрально-люминесцентных 

свойств от строения молекул. Показано, что сравнительно простые 

квантово-химические методы в приближении Паризера-Парра-Попла 

могут быть полезным и надежным инструментом для объяснения и 

предсказания спектров поглощения красителей разнообразного 

строения.  

 



 12.  24.6я7

3-1 

К 61 

 

Колоїдна хімія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. 

Мчедлов-Петросян, В. І. Лебідь, О. М. Глазкова [та ін.] ; [за 

ред. М. О. Мчедлова-Петросяна]. – Х. : Фоліо, 2005. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У підручнику викладені теоретичні основи колоїдної хімії – 

фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних систем. Розглянуто 

термодинаміку поверхневих явищ, молекулярну адсорбцію, класифікацію 

та способи одержання дисперсних систем, тощо.  
 

 13. 22.313

я73-

5кр 

Л 86 

 

Луценко Г. В.  

Імітаційне моделювання процесів електродинаміки : 

лабораторний практикум для студ. ун-тів / Г. В. Луценко, Гр. 

В. Луценко, С. В. Корнієнко. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 72 с. : схеми. 

Кількість примірників: 4 - ЧЗ №1(2), А3(2) 

Анотація: Організація лабораторного практикуму з електродинаміки 

пов'язана з рядом принципових ускладнень. До проблем, що виникають, 

слід віднести насамперед те, що органи відчуттів людини не 

сприймають дію електромагнітного поля радіочастотного діапазону, а 

отже, відсутній достатній рвівень наочності експериментів. Значні 

проблеми викликає розробка лабораторних установок, що мають 

потрібний рівень надійності. Реальний експеримент в навчальній лабораторії 

електродинаміки  може допомогти підтвердити деякі моменти теоретичних 

побудов.  

 

 14.  22.3 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Фізика. Вип. 29 / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: В. Різак 

(відп. ред.), В. Біланич, Ю. Височанський [та ін.]. – Ужгород : 

Говерла, 2011. – 294 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 30. – Ужгород : Говерла, 2011. – 346 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Тематика наукового видання охоплює: фізику конденсованих 

систем, ядерну, атомну і молекулярну фізику, теорію поля та фізику 

елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну і 

міждисциплінарну фізику, суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, 

хроніку, персоналії вчених та бібліографію. 
 

 15.  24 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Хімія. Вип. № 1 (25) / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: С. Ю. 

Чундак (голова) [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2011. – 130 с. : 

схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. № 2 (26). – Ужгород : Говерла, 2011. – 128 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 



Анотація: Збірник друкує статті, які містять теоретичні та 

практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього 

природного середовища та методики викладання хімії та екології у 

вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових 

проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в 

УжНУ. 

 

 16.  22.3р3

0я73-

1кр 

О-62 

 

Оптика. Фізика атома. Фізика ядра : навч.-метод. посіб. для 

студ. інж. спец. / А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик, Т. М. 

Христенко, О. І. Богатирьов ; М-во освіти і науки, молоді та 

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

во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 56 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібник включено методичні рекомендації та завдання 

до контрольних та розрахунково-графічних робіт з оптики, фізики 

атома та фізики ядра. 

 

 17.  22.14 

П 19 

 

Перельман Я. И.  
Занимательная алгебра / Я. И. Перельман. – М. : ЮНИК инк : 

ЛАДА, 2006. – 187 с. : рис. – (Талантливому педагогу – 

заботливому родителю). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: "Занимательная алгебра" – самая известная работа 

крупнейшего популяризатора науки Я. И. Перельмана. По его же словам, 

это не "учебное пособие, а книга для вольного чтения". Написанная в 

простой и увлекательной форме, книга станет хорошим помощником в 

деле освоения математики.  

 

 18.  22.2 

П 75 

 

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. / НАН 

України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. 

Я. С. Підстригача ; голов. ред. Р. М. Кушнір. – Л. : Інститут 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача, 2011. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті з проблем алгебри блочно-

симетричних аналітичних функцій, операторного перетворення Фур'є-

Лапласа згорткової алгебри ультрарозподілів Рум'є, нелінійних 

операторних рівнянь в комплексних інтерполяційних шкалах, тощо. 

 

 19.  22.344

я73-1 

П 75 

 

Прикладна оптика. Спектральні прилади та методи 

спектральних вимірювань : навч. посіб. / О. В. Макаренко, В. 

А. Одарич, Л. В. Поперенко, А. В. Якунов ; за заг. ред. Л. В. 

Поперенка. – К. : Пульсари, 2013. – 256 с. : схеми. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(1), А3(1) 

Анотація: У книзі розглянуто основні принципи роботи спектральних 

приладів, їх характеристики, проведено аналіз роботи і викладено 

алгоритми розрахунку конструкцій оптичних вузлів.  



 20.  22.368 

П 89 

 

Пустовалов В. В.  

Пластическая деформация кристаллов при низких 

температурах : [монография] / В. В. Пустовалов, В. С. 

Фоменко ; НАН Украины, Физико-технический ин-т низких 

температур им.  

Б. И. Веркина. – К. : Наукова думка, 2012. – 360 с. : схемы. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В монографии рассмотрены аномалии предела текучести 

при понижении температуры до 0,5 для металлических материалов с 

ГЦК-, ГПУ-, и ОЦК- решетками. Обсужден широкий круг гипотез, 

позволяющих объяснить наблюдаемые эффекты, а также прикладные 

аспекты криогенного материаловедения с точки зрения повышения 

надежности использования материалов при низких температурах.  

 

 21.  22.3г 

(4Укр)

л2 

Т 18 

 

Таньшина А. В.  
Истоки и вехи института теоретической физики имени А. И. 

Ахиезера : события, факты, комментарии / А. В. Таньшина ; 

Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт" 

НАН Украины, Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. –  

Х. : Квант, 2011. – 112 с. 

Количество экзмпляров: 1 - А3(1) 

Аннотация: Уникальные истоки и феномен 80-летней преемственности 

ведущих научных школ теоретической физики УФТИ-ХФТИ – странички 

данной летописи Института теоретической физики имени А. И. Ахиезера. 

 

 22.  24.521 

У 25 

 

Углеродные наноматериалы: электронное строение и 

процессы структурообразования : [монография] / Я. В. 

Зауличный, С. С. Петровская, Е. А. Грайворонская, Ю. М. 

Солонин ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. 

И. Н. Францевича. – К. : Наукова думка, 2012. – 280 с. : рис. – 

(Проект "Наукова книга"). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Монография посвящена современному состоянию 

исследований углеродных наноматериалов. Представлен обзор 

классических и альтернативных методов синтеза таких 

наноматериалов как в лабораторных, так  и в промышленных 

количествах.  

 

 23.  22.181 

Ф 50 

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні 

технології : наук. зб. Вип. 14 / НАН України, Центр матем. 

моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і 

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

Бурак (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2011. – 192 

с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 



Вип. 15. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2012. – 136 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Публікуються статті в галузі фізико-математичного та 

комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і 

процесів. 

 

 24.  22.63 

Ш 17 

 

Шайн Г. А.  
Избранные труды / Г. А. Шайн ; редкол.: Р. Е. Гершберг (отв. 

ред.) [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, Науч.-исслед. ин-т "Крымская астрофизическая 

обсерватория". – К. : Наукова думка, 2012. – 632 с. : ил. – 

Библиогр. в конце ст. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Академик Шайн Г. А. – один из крупнейших астрофизиков 

первой половины ХХ века. Он выполнил фундаментальные исследования 

во многих областях астрономии: провел статистический анализ 

компонентов двойных звездных систем, определил скорости вращения 

многих десятков звезд и лучевые скорости многих сотен звезд, впервые 

обнаружил изотопические аномалии в звездных атмосферах, дал 

объяснение мощным эмиссионным линиям в спектрах 

долгопериодических переменных звезд, изменил существующие 

представления о межзвездной среде – открыл сотни новых диффузных 

туманностей и развил представления о межзвездных магнитных полях.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

    

1.  32.973.

2я73-1 

Д 27 

 

Дейт К. Дж.  
Введение в системы баз данных = An introduction to database 

systems: пер. с англ. / К. Дж. Дейт. – 6-е изд. – М. ; СПб. ; К. : 

Вильямс, 2000. – 847 с. – (Системное программирование). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В настоящее время назрела реальная потребность в 

фундаментальном учебнике, где ясно и точно были бы изложены 

основные принципы построения систем управления базами данных. 

Данная книга послужит хорошим руководством для тех, кто использует 

или разрабатывает базы данных, а также для всех, кто хочет 

расширить свои знания в сфере применения компьютеров. 

 

2.  32.85 

Е 50 

 

Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 1 / 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: І. Болеста (голов. 

ред.), О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. – 262 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику вміщено оригінальні результати досліджень з 

електронного матеріалознавства, моделювання фізичних явищ, процесів 

і систем електроніки, обробки сигналів і зображень, інформаційних 

технологій. 

 

3.  32.973.

2-018 

К 79 

 

Кревсун Ю. Н.  
Операционная система FreeBSD в школе / Ю. Н. Кревсун ; 

Запорожский обл. ин-т последипломного пед. образования. – 

Запорожье : Премьер, 2003. – 211 с. : схемы. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга посвящена использованию операционной системы 

UNIX FreeBSD 4.7. Рассматривается установка ОC, ее настройка, 

описывается файловая система, графический интерфейс. 

 

4.  36-

1я73-1 

М 59 

 

Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. освіти I-IV рівнів акредитації / В. Д. 

Малигіна, О. А. Ракша-Слюсарева, В. П. Ракова [та ін.]. – К. : 

Кондор, 2009. – 242 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: В навчальному посібнику наведені морфологічні та 

фізіологічні особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів 

харчування. 

5.  32.973.

2я73-1 

М 33 

Матвієнко М. П.  
Архітектура комп'ютера : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний ; М-во 



 освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Ліра-К, 2013. – 

264 с. : табл. 

Кількість примірників: 3 - ЧЗ №1(1), (2) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено весь комплекс питань 

повязаних з принципами та методами організації структур і архітектур 

комп'ютера, методами побудови й організації функціонування самих 

комп'ютерів, розглянуто роботу його функціонувальних блоків згідно з 

вимогами навчальних програм, відповідно до галузевого стандарту вищої 

освіти України. 

 

6.  32.973.

2я73-1 

М 33 

 

Матвієнко М. П.  
Комп'ютерна логіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

М. П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України. – К. : Ліра-К, 2012. – 288 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної 

логіки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики і 

управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та 

задач для набуття читачем практичного досвіду. 
 

7.  37.8 

П 50 

 

Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. Вип. № 1 (53) / 

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

акад. друкарства ; редкол.: Б. В. Дурняк (голов. ред.), В. З. 

Маїк, Я. М. Угрин [та ін.]. – Л. : Українська академія 

друкарства, 2011. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація:  Автори публікацій у збірнику звертають увагу на актуальні 

проблеми книгознавства та книжкової справи в Україні, сучасний 

видавничий репертуар України та стан і проблеми книжкової торгівлі. 

Не залишаються осторонь проблем поліграфічного машинобудування та 

інформаційних технологій у видавничих та поліграфічних процесах. 

 

8.  31 

П 78 

 

Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 3 (26) / НАН 

України, Ін-т загальної енергетики НАН України ; редкол.: М. 

М. Кулик (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту 

загальної енергетики НАН України, 2011. – 56 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках збірника публікуються статті українських та 

іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо 

спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв'язання прикладних 

задач розвитку та функціонування паливно- енергетичного комплексу України 

та інших країн світу. 

 

9.  32.973.

203.1я

73-1 

Р 69 

Романенко В. І.  
Latex у наукових публікаціях. Графічні побудови : навч. посіб. 

для студ. фіз. спец. ун-тів / В. І. Романенко, О. В. Романенко ; 

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



 університет, 2011. – 352 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Подано два найуживаніші пакети графічного розширення 

видавничої системи LATEX. Наведено опис мови Мета Post, яка дозволяє 

створювати рисунки у форматі PostScript, та пакет макросів PSTricks,  

який дозволяє будувати рисунки безпосередньо в документі. 

Запропонований обсяг матеріалу цілком достатній для підготовки 

студентських кусових і дипломних робіт, а також наукових публікацій. 

Численні приклади ілюструють застосування MetaPost i PSTricks у 

графічних побудовах. 

 

10.  32.973.

2-018 

Ц 61 

 

Цимбал А. А.  
Технологии создания распределенных систем / А. А. Цимбал, 

М. Л. Аншина. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2003. – 

576 с. : ил. – (Для профессионалов). 

Количество экземпляров: 3 - ЧЗ №1(1), А3(2) 

Аннотация: В этой книге рассматривается широкий круг новых 

технологий на уровне, достаточном для написания собственных 

программ. Наибольшее внимание уделяется связям между технологиями 

и вопросам их совместного использования. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

    

1.  60 

Д 22 

 

20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії 

майбутнього : ХІ наук.-практ. конф. / Нац. акад. управління, 

Центр перспективних соц. досліджень ; упоряд.: Л. І. Буряк,  

Т. В. Привалко. – К. : Лазурит-Поліграф, 2011. – 404 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлено матеріали учасників ХІ науково-

практичної конференції "20 років незалежності України: здобутки, 

втрати і стратегії майбутнього", проведеної 19 травня 2011 р. у рамках 

суспільно- наукового проекту "Духовні цінності українського суспільства 

у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я".  

 

2.  63.3 

(4)4 

Р 90 

 

Ruthenica : [зб. наук. ст.]. Т. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т 

історії України ; наук. ред.: В. Ричка, О. Толочко. – К : Вид-во 

Інституту історії України, 2004. – 206 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випуску збірника середньовічної історії та археології  

Східної Європи вміщено дослідницькі статті які відкривають інший світ 

Київської Русі у всьому багатогранні її історичного буття. 

 

3.  63.3 

(4)4 

Р 90 

 

Ruthenica : [зб. наук. ст.]. Т. 4 / Нац. акад. наук України, Ін-т 

історії України 

; наук. ред.: В. Ричка, О. Толочко. – К. : Вид-во Інституту 

історії України, 2005. – 307 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено статті-дослідження середньовічної 

історії та археології Східної Європи, зокрема, продовжують 

обговорюватися дискусійні питання, пов'язані з виникненням Києва, його  

історична топографія. 
 

4.  63.3 

(4Укр) 

Т 35 

 

Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України :  

наук. зб. : на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова / Нац. 

акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. А. 

Смолій. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2007. – 566 с. : 

портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розглядається широке коло питань з давньої і нової історії 

України. Основну увагу зосереджено на висвітленні проблем історії українського 

козацтва і становленні державних інститутів Війська Запорозького, міжнародної 

діяльності гетьманських урядів України. 



5.  63.1 

(4Укр) 

І-90 

 

Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 18 / Нац. акад. 

наук України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій 

(голова) [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2008. – 

488 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У науковому збірнику висвітлено питання української 

історіографії, зокрема з теорії й історії історичної науки, 

біоісторіографії, проблемної історіографії та наукова спадщина, 

історичні погляди відомих учених-істориків.  

 

6.  60я20 

кр 

І 98 

 

Іщенко М. П.  
Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / М. П. Іщенко, 

О. М. Іщенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 636 с. 

Кількість примірників: 3 - (3) 

Анотація: Соціально-політична енциклопедія є спеціальним науковим 

виданням, у якому на новій теоретико-методологічній основі в 

алфавітному порядку подана загальновизнана наукова інтерпретація 

найбільш вживаних у вітчизняній і світовій практиці соціальних, 

політичних, економічних, філософських, соціологічних і юридичних 

понять і термінів. 

 

7.  63.3 

(4Укр)

кр 

А 43 

 

Актуальні проблеми археології, історії та історичного 

краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя : зб. наук. пр. / М-

во освіти і науки, молоді та спорту України, Уманський держ. 

пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т історії України НАН України [та 

ін.] ; редкол.: В. І. Марочко (відп. ред.), А. Г. Морозов, Б. В. 

Магомедов [та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 474 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику матеріалів конференції на основі аналізу 

різноманітних джерел та використання широкої методологічної основи 

висвітлено питання археології. історії та історичного краєзнавства  

Буго-Дніпровського межиріччя. 

 

8.  63 

В 53 

 

Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира 

Даля : [зб. наук. ст.]. № 9 (79) / МОН України, 

Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; редкол.: О. Л. 

Голубенко (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. П. Михайлюк. 

– Луганськ : Крюков О. С., 2004. – 242 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Статті збірника досліджують питання економічної історії 

України, антицерковної політики радянської України в 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

9.  66.4 

(051), 

62 

Е 36 

Ежегодник. СНГ: проблемы, поиск, решения / редкол.: В. М. 

Козьменко (гл. ред.) [и др.] ; отв. ред. Н. С. Кирабаев. – М. : 

РУДН, 2011. – 360 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 



  

Аннотация: Третий выпуск ежегодника составили исследования по 

вопросам политических, экономических, культурных взаимоотношений и 

интеграции в СНГ, проблемам истории стран СНГ. Особое место 

уделено роли России в интеграционных процессах. Впервые появился 

раздел "Диаспоры народов СНГ". 

 

10.  63.3(0) 

К 16 

 

Как это было на самом деле? Нераскытые тайны и 

удивительные повороты истории : пер. с англ. / гл. ред. Н. 

Ярошенко ; авт. ст. Э. Грин, Дж. Гроут, К. Хелицер [и др.]. – 

Плесантвилль ; Нью-Йорк ; Монреаль : Ридерз Дайджест, 2003. 

– 320 с. : фото. цв. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В этой книге вы найдете новый взгляд на известные вам 

факты, прочтете о том, что знаете лишь понаслышке, познакомитесь 

с событиями, правду о которых до конца не знает никто. 

 

11.  63.3 

(4Укр)

-7 

Л 13 

 

Лаврський альманах : [зб. наук. пр.] / Нац. Києво-Печер- 

ський іст.-культ. заповідник ; ред. рада: С. П. Кролевець 

(голова), В. М. Колпакова (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника. – 2004 

Вип. 13 (спецвипуск 5) : Кондратюк А. Ю. Монументальний 

живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської 

лаври. Семантика. Стилістика : [монографія] / А. Ю. 

Кондратюк. – 2004. – 160 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню семантики та 

стилістичних особливостей монументального живопису Троїцької 

надбраної церкви Києво-Печерської лаври 20-30-х років XVIII ст. 

Пам'ятку розглянуто в контексті загальноєвропейського художнього 

процесу XVII - початку XVIII ст. Простежено богословську програму 

стінопису церкви – це дало змогу визначити ступінь взаємодії теології й 

мистецтва українського бароко.  

 

12.  60.9я7

3-1 

Л 84 

 

Лукашевич М. П.  
Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович ; Міжрегіональна 

акад. упр. персоналом. – 2-е вид., допов. і випр. – К. : Вид-во 

МАУП, 2003. – 166 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику, підготовленому за програмою навчального 

курсу "Теорія і методи соціальної роботи" для вищих навчальних закладів 

України, висвітлено передумови виникнення теорії соціальної роботи в 

Україні і процес її наукового становлення.  

 

 



13.  63.3 

(4Укр) 

М 58 

 

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвідомчий зб. наук. праць : [вип. присвяч. історику Н. О. 

Терентьєвій]. Вип. 16 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії 

України ; редкол.: С. В. Віднянський (відп. ред.) [та ін.]. –  

К. : Вид-во Інституту історії України, 2007. – 336 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений відомому українському 

вченому-елліністу, кандидату історичних наук, завідувачу Центру  

українсько-грецьких відносин Інституту історії України НАН України 

Наталії Олексіївні Терентьєвій у зв'язку з її ювілеєм. Висвітлюється 

творчий шлях та науковий доробок історика, а також проблематика, 

якою вона плідно займається понад чверть століття. 
 

14.  63.3 

(4Укр) 

М 58 

 

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвідомчий зб. наук. пр., [присвяч. ювілею І. М. 

Мельникової] . Вип. 17 / Ін-т історії України НАН України ; 

відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Вид-во Інституту історії 

України, 2008. – 355 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений відомому українському 

вченому, доктору історичних наук професору, члену-кореспонденту НАН 

України, заслуженому діячу науки і техніки України Ірині Миколаївні 

Мельниковій у зв'язку з її славним ювілеєм. Висвітлюється творчий шлях 

і науковий доробок вченого – одного із засновників в Україні такого 

важливого напряму історичних досліджень як всесвітня історія, а 

також проблематика, якою вона плідно займається вже понад 60 років. 

Зокрема, її учнями, колегами-істориками представлені наукові розробки з 

актуальних проблем історії слов'янських країн, світової політики і 

міжнародних відносин, а також місця й ролі України у світовому 

співтоваристві та питань історіографії. 

 

15.  63.3 

(4Укр) 

М 58 

 

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвідомчий зб. наук. пр., присвяч. пам'яті д-ра іст. наук, 

проф. І. М. Кулинича. Вип. 13 / Ін-т історії України НАН 

України ; відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Вид-во Інституту 

історії України, 2004. – 348 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений пам'яті відомого 

українського вченого, доктора історичних наук, професора, заслуженого 

діяча науки УРСР Івана Марковича Кулинича. Висвітлюється життєвий 

і творчий шлях та основний науковий доробок вченого, а також 

проблематика, якою він плідно займався майже півстоліття. Зокрема, 

його учнями, колегами – істориками представлені наукові розробки з 

актуальних питань історії Німеччини та українсько-німецьких відносин,  

проблем історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи у ХХ 

ст., маловивчених питань історії західноєвропейських держав та країн 

Азії, Африки і Америки, а також історіографічні розвідки з всесвітньої 

історії та міжнародних відносин. 



 

16.  63 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Історія. Вип. 21 / М-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т ; редкол.: М. М. Вегеш (голова), С. В. 

Віднянський [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2008. – 243 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 24. – Ужгород : Говерла, 2010. – 288 с. : мал., табл., фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Статті наукового збірника розглядають актуальні 

проблеми історіографії, джерелознавства, всесвітньої історії, історії 

та етнології України. Складовою збірника також є огляди і рецензії українських та 

зарубіжних наукових і навчально-методичних видань. 

 

17.  95.43 

Н 72 

 

Нова парадигма : зб. наук. пр. Вип. 61: Філософія. 

Політологія. Соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

Творче об'єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В. П. Бех 

(голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2007. 

– 238 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 65: Філософія. Політологія. Соціологія. Ч. 2. – К. : Вид-во 

НПУ ім. Драгоманова, 2007. – 333 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Концепція збірника базується на багатоплановому 

науковому та філософському висвітленні актуальних проблем 

інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють 

галузі соціальної педагогіки , психології, соціології, політології, філософії 

та культурології. 

 

18.   63.3 

(4Укр)

я2 

Н 73 

 

Новий довідник: Історія України / упоряд.: С. Крупчан,  

Т. Крупчан, О. Скопченко, О. Іванюк. – 4-е вид., змінене й 

допов. – К. : Казка, 2008. – 736 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній 

структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на 

багато питань з історичної проблематики.  

 

19.  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 "Пам'ять із присмаком сліз" 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. 



 

20.  63.3 

(4Укр) 

П 27 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди.  
Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. Вип. 19 / 

Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. 

ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України ; 

редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.), В. Й. Борисенко, А. П. 

Коцур [та ін.]. – Т. : Астон, 2007. – 536 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник присвячено 20-річному ювілею заснування 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди. До нього увійшли матеріали з історії ВНЗ та 

історичного факультету, а також наукові статті з різноманітних 

проблем української етнології, археології, історії України з історичного 

минулого Переяславщини.  

 

21.  63.3 

(4Укр) 

П 27 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди.  
Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. Вип. 18: 

Присвячений пам'яті О. С. Якименка / Держ. вищ. навч. заклад 

"Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 

Каф. історії та культури України ; редкол.: В. П. Коцур (голов. 

ред.), В. Й. Борисенко, А. П. Коцур [та ін.]. – Т. : Астон, 2006. 

– 408 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірник увійшли статті, присвячені розгляду проблем 

української етнології, археології, джерелознавства, а також історії та 

культури України X-XX ст. Особливо об'ємно аналізуються проблеми 

періоду 1920-30-х рр., Великої Вітчизняної війни. 

 

22.  63.3 

(4Укр) 

П 27 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди.  
Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. Вип. 20. 

Присвячений пам'яті відомого українського археолога-славіста 

О. В. Сухобокова / Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький 

держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури 

України ; редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.), В. Й. Борисенко, 

А. П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький ; Т. : Астон, 

2008. – 562 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті учасників Міжнародної 

наукової конференції "Переяславська земля та її місце в розвитку 

української нації, державності й культури", яка відбулася у м. 

Переяслав-Хмельницькому 28-31 травня 2007 р.  

 

 



 

 

23.  63.3 

(4Укр) 

П 27 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди.  
Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. Вип. 24 / 

Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. 

ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України ; 

редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.), В. М. Орлик, В. П. Шевчук 

[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2009. – 294 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних 

проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України XII-

XXI ст. У другому розділі аналізуються проблеми загальної історії, 

джерелознавства та окремі історіографічні проблеми. До третього 

розділу увійшли матеріали з історії науки і техніки. 

 

24.  63.3 

(4Укр) 

П 27 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди.  

Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. Вип. 22 / 

Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. 

ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України ; 

редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.), В. М. Орлик, В. П. Шевчук 

[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2009. – 308 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних 

проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України ХІ - 

ХХІ ст. Аналізуються окремі історіографічні проблеми та питання 

духовно-культурного розвитку. До другого розділу увійшли матеріали з 

історії науки і техніки України. 

 

25.  66.0 

П 50 

 

Політологічний вісник. Вип. 7: [матеріали Міжнар. наук. 

конф. "Демократія на пострадянському просторі: теорія і 

практика", Сімферополь - Ялта, 19-21 трав. 2000 р.] / редкол.: 

Ф. М. Кирилюк (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Знання, 2000. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику розкрито питання демократизації суспільства, 

політичних реформ, політичної культури, формування демократичної 

правової держави. 

 

26.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : [зб. наук. 

ст.]. Вип. 5 / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: О. П. 

Реєнт (голова) [та ін.]. – К : Вид-во Інституту історії України, 

2003. – 210 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 12. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2006. – 279 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 



Вип. 13. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2007. – 228 с. 

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

Вип. 14. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2008. – 364 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

 Анотація: У збірнику висвітлюється широке коло актуальних та 

дискусійних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного, 

культурного та релігійного життя українських земель у XIX - на 

початку XX ст., національного руху українського народу у вказаний 

період.  

 

27.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : 

міжвід. зб. наук. пр. Вип. 9 / НАН України, Ін-т історії 

України; відп. ред. С. Кульчицький. – К. : Інститут історії 

України НАН України, 2003. – 450 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 11. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2004. – 509 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 12. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2004. – 405 с. : 

табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 14. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2005. – 491 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник містить статті, присвячені висвітленню 

маловідомих сторінок історії України XX ст.   

 

28.  63.3(0)-

6 

П 78 

 

Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних 

відносин : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України ; 

відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Вид-во Інституту історії України, 

2007. – 328 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений пам'яті відомого 

українського вченого-сходознавця, доктора історичних наук, професора 

Станіслава Максимовича Пархомчука (1925-1975 рр.). Висвітлюється 

життєвий і творчий шлях ученого, а також наукова проблематика, 

якою він займався, зокрема актуальні питання балканістики,  

сходознавства й міжнародних відносин. 

 

29.  63.3 

(4Укр) 

Р 32 

 

Регіональна історія України : зб. наук. ст. Вип. 1 / Ін-т історії 

України НАН України ; голов. ред. В. Смолій. – К. : Вид-во 

Інституту історії України, 2007. – 273 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 2. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2008. – 305 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Профільним трендом збірника є висвітлення 

концептуальних проблем регіональної історії, присвячених визначенню 

термінологічних аспектів регіонального дискурсу, сучасних підходів до 

осмислення феномена регіоналізму, дослідженню кордонів та території 



України, осмисленню наукової спадщини регіональної історіографії та 

історичної урбаністики. 

 

30.  63.3(2)

631-6 

Х 66 

 

Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и 

невольные участники : [сб. науч. ст.] / Русский фонд 

Содействия Образованию и Науке ; сост. А. С. Степанов. – М. : 

[б. и.], 2012. – 274 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Сборник составлен по материалам докладов, 

прозвучавших на конференции по "холодной войне", проведенной 

Университетом Дмитрия Пожарского 6-7 февраля 2010 года. Авторы 

статей затрагивают различные аспекты "холодной войны" от анализа 

идеологических диверсий в сфере культуры и искусства, до изучения 

процесса формирования оборонной промышленности и деятельности 

разведки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

    

1.  65с51 

кр 

І-74 

 

Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. 

наук. пр. [Другої Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 19-21 

травня 2010 р.] / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Університет Бен-Гуріон (Ізраїль) [та ін.] ; відп. за вип. В. М. 

Соловйов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 340 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить матеріали доповідей Другої Міжнародної 

науково-практичної конференції, що відбулася 19 - 21 травня 2010 р. в  

м. Черкаси. 

 

2.  65с51 

кр 

І-74 

 

Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. 

наук. пр. Першої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 19- 

21 трав. 2009 р. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Ун-т Бен-Гуріон (Ізраїль) [та ін.] ; редкол.: В. М. Соловйов 

(відп. за вип.) [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 274 с. 

Кількість примірників: 3 - ЧЗ №4(2), ЦА(1) 

Анотація: Збірник містить матеріали доповідей Першої Міжнародної 

науково-практичної конференції, що відбулася 19-21 травня 2009 р. В 

 м. Черкаси.   

 

3.  65.433.

8я73-1 

А 50 

 

Алієва-Барановська В. М.  
Міжнародний туризм : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-

Барановська, І. І. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2013. 

– 344 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У посібнику вміщено матеріал, який відсутній в навчальних 

посібниках і підручниках інших авторів та Інтернеті. Написана так, 

щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і у 

практичній діяльності та побуті. Може бути добрим і чесним 

порадником тим, хто збирається у закордонні мандрівки.  

 

4.  65.9 

(4Укр)

-112 

Б 64 

 

Бірюков Д. С.  
Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи 

впровадження в Україні : аналіт. доп. / Д. С. Бірюков, С. І. 

Кондратов ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – К. : Вид-во 

НІСД, 2012. – 94 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Обгрунтовано необхідність формування єдиної державної 

політики у сфері захисту критично важливих об'єктів та 

інфраструктури в Україні.  
 



 

5.  65.9 

(4Укр)

-56кр 

В 58 

 

Влізло Є. М.  
Інвестиційний потенціал України в системі державного 

регулювання / Є. М. Влізло ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : 

Брама-Україна, 2012. – 344 с. 

 Кількість примірників: 3 - ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У монографії розроблено наукові положення та методичне 

забезпечення формування ефективного механізму державного 

регулювання інвестиційного потенціалу територій України на основі 

оцінювання ролі регіональних процесів інвестування в національній 

економіці. 
 

6.  65.5я7

3-1 

Г 67 

 

Горбач Л. М.  
Міжнародні економічні відносини : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2010. – 

264 с. 

 Кількість примірників: 2 - ЧЗ №4(2) 

Анотація: У підручнику розглядаються особливості сучасних 

міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується 

увага на проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, 

торгівлі, руху капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових 

відносин, досягненні Україною гідного місця в світових економічних 

процесах. 
 

7.  65р30я

73-1 

Ж 52 

 

Желюк Т. Л.  
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка ІІ" : 

для слухачів магістратури напряму підгот. 1501 "Державне 

управління" спец. 8.15010002 - "Державна служба"/ Т. Л. 

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

Тернопільський нац. екон. ун-т. – Т. : [б. в.], 2012. – 118 с. – 

(Державна служба). 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчально-методичний комплекс сприяє засвоєнню 

теоретичних, інституційних, організаційних засад реалізації 

інструментарію економічної політики. Дозволяє формувати навики 

аналізу результативності реалізації інструментарію структурної, 

регіональної, інноваційної, інвестиційної, соціальної, фіскальної, 

бюджетної, монетарної політики. Сприяє формуванню навиків аналізу 

макроекономічної політики, дозволяє креативно мислити при 

розв'язуванні управлінських завдань. 
 

8.  65. 

32-01 

К 43 

 

Кирилюк Є. М.  

Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем : 

монографія / Є. М. Кирилюк ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. –  

К. : Вид-во КНЕУ, 2013. – 572 с. : схеми. 



 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні 

положення і практичні рекомендації щодо розвитку аграрного ринку в 

умовах трансформації економічних систем. Розкрито тенденції 

трансформації структури аграрного ринку на сучасному етапі науково-

технічного прогресу. Проаналізовано механізми регулювання аграрного 

ринку в розвинутих країнах і тенденції їх модифікації в період 

постіндустріальної трансформації та глобалізації світогосподарських 

зв'язків.  
 

9.  65.54 

К 66 

 

Конвергенція регіонів у транскордонному просторі : 

монографія / [Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов та 

ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула] ; Ін-т регіональних дослідж. НАН 

України, Львів. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. 

держ. управління при Президентові України. – Л. : Вид-во 

ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 368 с. – (Транскордонне співробіт- 

ництво). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Представлено теоретико-методологічні засади конвергенції 

регіонів у транскордонному просторі та виокремлено організаційне і 

нормативно-правове забезпечення конвергенції механізмів 

конкурентоспроможності регіонів. Наведено досвід транскордонного 

співробітництва країн-членів ЄС в контексті використання нових форм 

транскордонного співробітництва (транскордонні промислові парки, 

технопарки, транскордонні кластери та партнерства тощо).  
 

10.  65.013.

8кр 

К 89 

 

Кукурудза І. І.  

Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці : 

[монографія] / І. І. Кукурудза, К. М. Ромащенко. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 156 с. 

Кількість примірників: 33 - ЧЗ №4(3), ЦА(30) 

Анотація: У монографії досліджено особливості формування та  

функціонування ринку освітніх послуг у трансформаційній економіці, в 

тому числі й в Україні; визначено шляхи підвищення його ефективності з 

метою створення передумов для більшої доступності вищої освіти для 

населення. 

 

11.  65.433.

5я73-1 

Л 83 

 

Лужанська Т. Ю.  

Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Лужанська, С. С. 

Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина. – К. : 

Кондор, 2008. – 385 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 3 - ЧЗ №4(3) 

Анотація: В навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні 

аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано 

організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку 

сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на 

прикладі Закарпатської області). 



12.  65.01 

кр 

М 77 

 

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної 

економіки : зб. наук. пр. [Першої Міжнар. наук.-практ. конф., 

Черкаси, 13-15 трав. 2008 р.] / МОН України, ЧНУ ім.  

Б. Хмельницького [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Соловйов. – 

Черкаси : Вовчок О. Ю., 2008. – 280 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить матеріали доповідей Першої Міжнародної 

науково-практичної конференції, що відбулася 13-15 травня 2008 р. в  

м. Черкасах. 

 

13.  65.012.

1я73-1 

Н 28 

 

Нарижна Л. Д.  
Мікроекономіка в схемах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова ; МОН України, 

Донбаська держ. машинобудівна акад. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2007. – 160 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Посібник має системний характер і відповідає програмі  

курсу "Мікроекономіки", що викладається студентам економічних 

спеціальностей. Важлива перевага посібника – лаконічність подання 

теоретичного матеріалу і доповнення його структурно-логічними 

схемами та практичними завданнями, що робить його доступним для 

студентів і фахівців, які прагнуть здобути сучасні знання про 

особливості функціонування виробництва в умовах ринкової економіки 

та ін. 

 

15.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Економіка. Вип. 2 (36) / М-во освіти і науки, молоді 

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

Мікловда (голов. ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак [та ін.]. – 

Ужгород : Говерла, 2012. – 322 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 3 (37). – Ужгород : Говерла, 2012. – 172 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник присвячено питанням розвитку і стану економіки 

Карпатського регіону України. Розглядаються питання бухгалтерського 

обліку, банківської справи. 

 

16.  65.431.

14-

803.4я

7 

О-64 

 

Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства : підручник / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Київський нац. торговельно-екон. ун-т ; за заг. 

ред.  

Н. О. П'ятницької. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Кондор, 

2012. – 557 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У підручнику розкрито сутність організації процесу 

обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і 

класів. Охарактеризовано методи і форми обслуговування споживачів, 



що використовуються в закладах ресторанного господарства як 

повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, при здійсненні 

кейтерингового обслуговування, при створенні умов для розваг і 

відпочинку. Визначено основні правила і вимоги при обслуговуванні 

учасників культурних, громадських, спортивних заходів, іноземних 

туристів, пасажирів на транспорті, соціально-незахищених верств 

населення тощо. 

 

17.  65. 

261.3 

(4Укр) 

П 19 

 

Пасічник Ю. В.  
Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : 

монографія / Ю. В. Пасічник ; НАН України, Ін-т економіки 

промисловості. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 642 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії з'ясовано сутність бюджетної системи, її ресурсів 

та потенціалу, домінантів бюджетної політики. Розкрито специфіку 

застосування системного методу в аналізі процесів економічного зростання; 

структуру та принципи побудови бюджетної системи; напрями 

підвищення ефективності бюджетних програм; оптимальний рівень 

державного боргу.  

 

18.  65.049 

П 78 

 

Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової 

економіки : IV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих 

учених та науковців, м. Кременчук, 9 - 11 квіт. 2009 р. : зб. тез / 

МОН України, Асоціація навч. закл. України недержавної 

форми власності, Дніпропетровський ун-т економіки та права 

[та ін.] ; під заг. ред. К. Р. Курбанова, редкол.: Г. В. Гарбуз,  

Л. М. Радочина. – Кременчук : Пресс-Лайн, 2009. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику відображено проблеми, пов'язані з господар- 

ською діяльністю сучасного підприємства в ринкових умовах, методологічним 

забезпеченням прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону, 

інвестиційною політикою та розвитком регіональної економіки, 

інформаційними технологіями в моделюванні економічних процесів, 

тощо. 
 

19.  65.43 

П 78 

 

Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, 

ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2011 р., м. 

Харків. Ч. 3. (секції 8-11) / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Харківська облдержадміністрація, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін.] ; 

редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во 

ХДУХТ, 2011. – 114 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто питання формування інвестиційного 

та інноваційного потенціалу підприємства, та управління зовнішньо- 



економічним потенціалом підприємств. 

 

20.  65.43 

П 78 

 

Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, 

ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2011 р., м. 

Харків. Ч. 4. (секції 12-16) / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Харківська облдержадміністрація, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін.] ; 

редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во 

ХДУХТ, 2011. – 122 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить тези доповідей з управління стратегічним, кадровим, 

маркетинговим потенціалом підприємства. Також розглянуто питання формування 

інвестиційного та інноваційного потенціалу.  

 

21.  65.43 

П 78 

 

Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, 

ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2011 р., м. 

Харків. Ч. 1. (секції 1-2) / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Харківська облдержадміністрація, Харківський держ. 

ун-т харчування та торгівлі [та ін.] ; редкол.: О. І. Черевко 

(відп. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХДУХТ, 2011. – 132 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник мітить тези доповідей з нових технологій продуктів 

харчування. Велику увагу приділено інноваційним технологіям функціональних 

оздоровчих продуктів для підприємств харчової, переробної промисловості 

та торгівлі. 
 

22.  65.43 

П 78 

 

Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, 

ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2011 р., м. 

Харків. Ч. 2. (секції 3-7) / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Харківська облдержадміністрація, Харківський держ. 

ун-т харчування та торгівлі [та ін.] ; редкол.: О. І. Черевко 

(відп. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХДУХТ, 2011. – 108 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник містить тези доповідей з управління стратегічним, 

кадровим, маркетинговим потенціалом підприємства. Також 

розглянуто питання формування інвестиційного та інноваційного 

потенціалу. Велику увагу приділено управлінню зовнішньоекономічним 

потенціалом підприємств. 

 

 



23.  65.291.

231.1 

У 93 

 

Ушаков И. И.  

Бизнес-план / И. И. Ушаков. – СПб. : Питер, 2008. – 223 с. – 

(Практика менеджмента). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Эта книга поможет предпринимателям, как 

начинающим, так и опытным, самостоятельно составлять бизнес-

планы, эффективно планируя деятельность своих компаний на короткий 

и длительный срок. Автор – востребованный специалист в области 

маркетинга и международного менеджмента, раскрывает вопросы 

практического планирования малого и среднего бизнеса, полно и 

всесторонне анализирует финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий всех форм собственности. 
 

24.  65.011.

151 

Ф 79 

 

Формування регіональної інноваційної політики : [навч.-

метод. посіб.] / [авт. кол.: І. Б. Катерняк, А. В. Ліпенцев, Н. Г. 

Мазій та ін.] ; за заг. ред. А. В. Ліпенцева ; Львів. регіональний ін-т держ. 

управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Л. : 

Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 110 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Розкрито сутність інноваційної діяльності та підвищення 

її соціально-економічної ролі в умовах становлення економіки знань. 

Розглянуто методологічні засади державного управління інноваційною  

діяльністю. Досліджено тенденції інноваційної діяльності та 

становлення і реалізації державної інноваційної політики в Україні. 

 

25.  65.206-

32я 

73-1 

Ш 66 

 

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

О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 302 с. 

Кількість примірників: 15 - ЧЗ №4(3), ЦА(12) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні поняття 

маркетингу послуг та його специфіка, складові маркетингу-мікс 

(послуга, місце, просування, ціна). Наведено основні методи аналізу ринку  

послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору 

підприємством маркетингових стратегій. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    

1.  67.404.

91-324 

(4Ук) 

Г 72 

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі 

змінами та допов. станом на 13 лютого 2013 року : (відповідає 

офіц. текстові). – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 142 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

 

2.  67 

Д 36 

 

Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. 

Вип. 50 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН 

України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : 

Вид-во Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. – 

770 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 51. – К. : Вид-во Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького, 2011. – 768 с. – Бібліогр. наприкінці ст. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 53. – К. : Вид-во Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького, 2011. – 704 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація:  У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та 

історії держави і права, державного управління, адміністративного, 

конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, 

аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і 

кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється 

проблемам сучасної політичної науки.  
 

3.  67.405.

212.113 

Д 75 

 

Дробот Ж. А.  
Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати 

годувальника : монографія / Ж. А. Дробот ; наук. консультант 

Г. І. Чанишева. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 194 с. 

Кількість примірників: 7 - ЧЗ №3(1), ЦА(3), А2(3) 

Анотація: У монографії аналізуються теоретичні та практичні 

проблеми пенсійного страхування у разі втрати годувальника, подається 

загальна характеристика пенсійних правовідносин, пов'язаних із 

втратою годувальника; досліджуються суб'єкти зазначених 

правовідносин. Обгрунтовуються конкретні пропозиції щодо 

удосконалення законодавства держави стосовно пенсійного страхування 

у разі втрати годувальника. 
 

4.  67.410.

204 

(4Укр)

я 

К 56 

Коваленко Є. Г.  
Теорія доказів у кримінальному процесі України : підручник / 

Є. Г. Коваленко ; [шеф-ред. В. С. Ковальський] ; М-во освіти і 

науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 632 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 



Анотація: Уперше в Україні зроблено спробу підготувати базовий 

підручник за спецкурсами «Теорія доказів» та "Доказування на 

досудовому слідстві", які вивчаються в юридичних вищих навчальних 

закладах Міністерства освіти і науки України. Розглянуто правові 

теоретичні питання і окремі аспекти практики використання доказів 

при розкритті й розслідуванні злочинів. 

 

5.  67.410.

2 

(4Укр)

я73 

К 82 

Кримінальний процесс : підруч. для студ. вищ. юридичних 

навч. закл. / МОН України, Нац. юридична акад. України ім. 

 Я. Мудрого ; за ред.: Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : 

Право, 2010. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У підручнику, розглянуті система, принципи кримінального 

процесу, процесуальний статус його суб'єктів та порядок провадження 

по розслідуванню та судовому розгляду кримінальних справ. 
 

6.  67.408-

324 

(4Укр) 

К 82 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне 

законодавство станом на 20 листоп. 2012 р. ; Закон України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 

України" : чинне законодавство станом на 20 трав. 2012 р. : 

(офіц. текст). – К. : Паливода А. В., 2012. – 58 с. – (Кодекси 

України). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

 

7.  67.410.

2-324 

(4Укр)

К 82 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям кримінального кодексу 

України": станом на 22 травня 2012 року : (відповідає офіц. 

текстові). – К. : Правова єдність, 2012. – 304 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №3(2) 

 

8.  67.932.

11-32 

М 58 

 

Міжнародний комерційний арбітраж: законодавство станом 

на 5 берез. 2012 року. – К. : Сварог, 2012. – 252 с. 

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

 

9.  67.404-

324 

(4Укр) 

Н 34 

 

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України / Ю. Б. Бек, Й. Г. Богдан, Л. В. Григоровська [та ін.] ; 

за ред. В. М. Коссака. – К. : Істина, 2004. – 976 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В Коментарі докладно проаналізовані усі статті 

Цивільного кодексу України. Нормативний матеріал подається станом 

на 1 серпня 2004 р. Аналізується також відповідні положення 

Господарського кодексу України, інших законодавчих та підзаконних 

нормативних актів. 

 



10.  67.522.

1я73-1 

О-37 

 

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : 

наук.-практ. посіб. / В. П. Бахін, В. К. Весельський, Н. І. 

Клименко [та ін.] ; за ред.: П. В. Коляди, Н. І. Клименко. – К. : 

Юрінком Інтер, 2005. – 216 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вперше в Україні в одному посібнику зібрано відомості про 

особливості огляду місця події при розслідуванні різних видів і способів 

вчинення злочину. Це значно полегшує вивчення  і використання 

пропонованих криміналістичних рекомендацій огляд у практичній 

діяльності. 

 

11.  67.401.

02 

(4Укр)

я7 

О-64 

Організація діяльності державного службовця : навч. посіб. / 

О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В. І. Мозговий [та ін.] ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агенство з 

питань держ. служби, Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк : 

Вид-во ДонНТУ, 2012. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник з організації праці державного 

службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого 

стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: 

"Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного 

службовця", "Формування навичок ефективного виконання державними 

службовцями посадових обов'язків" та "Ділова українська мова". Зміст 

кожного модуля розкривається нормативно визначними темами, до яких 

включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстрований 

матеріал. 

 

12.  67.401.

0я73-1 

О-75 

 

Основи теорії державного управління : навч. посіб. / В. В. 

Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.] ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агенство з 

питань держ. служби, Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк : 

Друк-інфо, 2012. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику розглянуто теоретичні засади та передумови 

виникнення держави і державного управління, проаналізовано державне 

управління як системне суспільне явище, визначено цілі, функції і методи 

державного управління, окреслено інституціональні рамки побудови 

системи державного управління на засадах конституційної економіки, 

запропоновано деякі підходи до оцінки ефективності державного 

управління.  
 

13.  67.401.

02я2 

О-75 

 

Основні засади діяльності прес-служб органів державної 

влади та місцевого самоврядування: світовий та український 

досвід : довідник / Нац. агентство України з питань державної 

служби ; [уклад.: В. Л. Пілюшенко, В. І. Токарева, А. А. 

Халецька [та ін.]]. – Донецьк : ВІК, 2012. – 186 с. 

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



Анотація: У довіднику представлено визначення ключових понять 

щодо взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з громадськістю, аналіз нормативно-правової бази 

державної комунікативної політики, особливості діяльності прес-служб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування як 

джерела офіційної інформації. 
 

14.  67.401.

0 

(4Укр) 

П 30 

 

Петровський П. М.  
Гуманітарний ресурс демократизації державного управління 

України: теоретико-методологічний аспект : монографія /  

П. М. Петровський ; Львів. регіональний ін-т держ. управління 

Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Л. : 

Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Розглянуто теоретико-методологічні аспекти реалізації 

гуманітарного ресурсу державного управління як необхідну умову 

демократизації суспільно-владних відносин. Гуманітарний ресурс 

аналізується за допомогою досягнень людинознавства у філософії, 

психології, менеджменті, педагогіці та політології.  
 

15.  67.401.

011 

С 91 

 

Сушинський О. І.  
Місцеві державні адміністрації: статус і організація діяльності : 

монографія / О. І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т 

держ. управління Нац. акад. держ. управління при 

Президентові України. – Л. : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 82 

с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Подано результати розробки інституту місцевих 

державних адміністрацій в Україні на засадах загальної концепції 

правової відповідальності. Проаналізовано сучасний статус місцевих 

державних адміністрацій у системі органів влади. 

 

16.  67.404.

5 

(4Укр)

кр 

У 45 

 

Українська родина (нормативно-правова база). Ч. 1 / 

Управління у справах сім'ї та молоді Черкаської 

облдержадміністрації ; упоряд. Л. А. Дудко ; відп. за вип. З. П. 

Кам'янецька. – Черкаси : [б. в.], 2003. – 96 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

 

17.  67.404-

324 

(4Укр) 

Ц 58 

 

Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами 

та доповненнями станом на 21 берез. 2012 р. : (офіц. текст). – 

К. : Паливода А. В., 2012. – 380 с. – (Кодекси України). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Кодексі станом на 21 березня 2021 р. подано останні 

зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законом України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними 

іграми" № 4416-VI (4416-17) від 21.02.2012 (статті 36, 38). 



18.  67.404.

06 

(4Укр)

я2 

Ю 70 

 

Юридичний довідник з підготовки до розгляду справ про 

захист прав споживачів / Спільнота споживачів та громад. орг. 

; авт.-упоряд. М. О. Фролов. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання здійснене в рамках спільного проекту Європейського 

Союзу та Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів та 

громадські об’єднання». Дана публікація представляє погляди авторів та 

в жодному разі не є будь-яким зобов’язанням і не висловлює офіційну 

позицію та погляди Європейської Комісії, урядів країн-донорів, Програми 

розвитку ООН чи організацій та закладів системи ООН. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

    

1.  88.945

кр 

Є 27 

 

Євтушенко І. В.  
Використання казок в роботі психолога / І. В. Євтушенко,  

С. М. Аврамченко. – К. : Марич В. М., 2011. – 96 с. – 

(Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 89. 

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

Анотація: У посібнику розглядається використання казок та міфів як 

один із методів психодіагностики та психокорекції. Використання казки 

сприяє об'єктивації внутрішнього досвіду суб'єкта. Казка може бути 

застосована як в роботі з дітьми, так і з дорослими. Казка використовується як 

діагностичний та психокорекційний засіб у межах методу активного 

соціально-психологічного навчання.  

 

2.  88.415-

8 

А 21 

 

Аврамченко С. М.  

Консультування дітей та підлітків : [навч.-метод. посіб.] / С. М. 

Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. – К. : Марич В. 

М., 2009. – 80 с. : ілюстр. – (Бібліотечка соціального 

працівника). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлено проблему 

діагностики емоційних станів підлітків та специфіку психокорекційного 

впливу засобами активного соціально-психологічного навчання (АСПН). 
 

3.  88 

А 48 

 

Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Т. 9. Ч. 4. 

Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред.: С. Д. 

Максименка, М.-Л. А. Чепи. – К. : Інформаційно-аналітичне 

агентство, 2009. – 460 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У збірнику розглядаються психологічні особливості 

навчання українською мовою за напрямками: психолінгвістика, 

комунікативна компетентність викладача, розвиток мовотворчості, 

розвиток мовної особистості, розуміння тексту, особливості 

викладацької діяльності.  

 

5.  88.48я

73-1 

Б 91 

 

Бурно М. Е.  
Клиническая психотерапия : учеб. пособие по психотерапии / 

М. Е. Бурно. – 2-е, доп. и перераб. изд. – Екатеринбург : 

Деловая книга ; М. : Академический проект, 2006. – 800 с. – 

(Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под. 

ред. В. В. Макарова). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В книге собраны работы автора разных лет, в которых 



научное размышление, практическая лечебная помощь больным и 

преподавание врачам как бы растворены друг в друге, составляют 

единую врачебную душевную работу психиатра-психотерапевта. 
 

6.  88я73-

1 

В 18 

 

Варій М. Й.  
Психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. 

Варій ; МОН України, Львівський держ. ун-т внутрішніх 

справ. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти 

загальної психології, а також соціально-психологічні основи 

функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також 

психологічні основи національної безпеки. 

 

7.  88 

В 92 

 

Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. 

Выготский ; гл. ред. А. В. Запорожец ; Акад. пед. наук СССР. – 

М. : Педагогика. – 1982 

Т. 1: Вопросы теории и истории психологии / под ред.: А. Р. 

Лурия, М. Г. Ярошевского ; авт. вступ. ст. А. Н. Леонтьев. – 

1982. – 488 с. 

Количество экземпляров: 3 - ЧЗ №6(1), (1), ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Первый том включает ряд работ выдающегося 

советского психолога Л. С. Выготского, посвященных методологическим 

основам научной психологии и анализирующих историю развития 

психологической мысли у нас в стране и за рубежом. Сюда входит и 

публикуемый впервые труд "Исторический смысл психологического 

кризиса", представляющий как бы синтез идей Выготского, касающихся 

специальной методологии психологического познания. 
 

8.  88.8 

я73-5 

кр 

Г 67 

 

Горбач Г. М.  
Основи професійної психології : лаб. практикум для студ. і 

викл. / Г. М. Горбач, В. О. Уварова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

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

Хмельницького, 2013. – 112 с. 

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

Анотація: Мета лабораторних занять – практичне опанування 

студентами науково-теоретичними положеннями професійної 

психології, опанування новітньою технікою експериментування у 

психологічній галузі науки. 

 

9.  74.00 

Г 94 

 

Гуманістична педагогіка ХХІ століття : матеріали перших 

Всеукр. пед. читань, 20 лют. 2004 р., Дніпропетровськ / МОН 

України, Акад. пед. наук України, Упр. освіти і науки 

Дніпропетр. Облдержадміністрації ; редкол.: В. Ю. Пушкін, О. 

А. Удод, Е. І. Бородін [та ін.]. – Д. : НГУ, 2004. – 152 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Гуманізація педагогічної діяльності як фактор розвитку 



творчої особистості, соціально-правове виховання молоді, виховання в 

контексті культури гідності, і сучасні проблеми української педагогіки 

та освіти – ось далеко не повний перелік тем,що прозвучали на перших 

Всеукраїнських педагогічних Читаннях. 

 

10.  88.492

я73-1 

Д 84 

 

Дуткевич Т. В.  
Практична психологія: вступ у спеціальність : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ № 6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкриваються теоретико-

методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та 

нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах 

соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості 

практикуючого психолога. 

 

11.  88.8я7

23 

К 14 

 

Казарновська Г. Б.  
Загальна, вікова і педагогічна психологія : зб. завдань : навч. 

посіб. для пед. училищ / Г. Б. Казарновська, О. П. Долинна. – 

К. : Вища школа, 1990. – 144 с. 

Кількість примірників: 36 - ЧЗ №6(1), ЦА(35) 

Анотація: У посібнику подано запитання за змістом тем, 

передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і 

ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує 

знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді серед 

наведених кількох відповідей. 

 

12.  88.5 

К 24 

 

Карнеги Д.  
Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей /  

Д. Карнеги ; пер. с англ. Ф. П. Красавин. – К. : Наукова думка, 

1989. – 222 с. 

Количество экземпляров: 5 - ЧЗ №6(1), (4) 

Аннотация: Книга написана ректором Института ораторского 

искусства и человеческих отношений Дейла Карнеги более полувека тому 

назад, выдержала свыше 100 изданий в США и переведена на 30 языков. 

Она была задумана автором как практическое руководство в деловой и 

общественной жизни для того, чтобы помочь людям открыть и 

развить в себе способности, которые обычно не находят применения, а 

также решать ежедневные проблемы взаимоотношений с другими 

людьми. 

 

13.  95.43 

М 82 

 

Московский гуманитарный педагогический институт.  
Ученые записки. Т. 1 / Московский гуманитарный пед. ин-т, 

Департамент образования города Москвы ; редкол.: А. Г. 

Кутузов, А. В. Алексеев (отв. ред.), М. Г. Павловец. – М. : 

МГПИ, 2003. – 451 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 



Т. 2 / Московский гуманитарный пед. ин-т, Департамент 

образования города Москвы ; редкол.: А. Г. Кутузов (пред.), А. 

В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М. : МГПИ, 2004. – 458 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Т. 3 / Московский гуманитарный пед. ин-т, Департамент 

образования города Москвы ; редкол.: А. Г. Кутузов (пред.), А. 

В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М. : МГПИ, 2005. – 496 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Т. 4 / Московский гуманитарный пед. ин-т, Департамент 

образования города Москвы ; редкол.: А. Г. Кутузов (пред.), Е. 

Г. Чернышева. – М. : МГПИ, 2006. – 484 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В состав Ученых записок вошли статьи, посвященные 

вопросам изучения и преподавания русской и зарубежной литературы, 

русского языка, иностранных языков, социальных и естественно-

математических наук, психологии, вопросам методики начального и 

дошкольного образования, физической культуры.  
 

14.  74.584 

(4Укр) 

О-11 

 

О простом и сложном профессионально : спецвып. Ученных 

записок Харьковского гуманит. ун-та "Народная украинская 

академия" : посвящ. 20-летию НУА / Харьковский гуманит. ун-

т "Народная украинская академия" ; редкол.: В. И. Астахова 

(гл. ред.) [и др.]. – Х. : Изд-во НУА, 2011. – 248 с. 

Количество экземпляров: 2 - ЧЗ №2(1), ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В сборнике представлены материалы, обобщающие работу научных 

школ и направлений НУА за двадцать лет.  Основное внимание уделено 

вопросам образования. В трудах ученых отражены как теоретические 

аспекты исследования данных вопросов, так и практические, 

основанные на обобщении опыта НУА в реализации концепции 

непрерывного образования. 
 

15.  74 

О-72 

 

Освіта і наука у глобальному континуумі : зб. наук. пр. – К. : 

Прінт Квіт, 2011. – 84 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник наукових праць розкриває проблемні питання 

державного фінансування освіти, типологізації ВНЗ в пострадянських 

країнах. 

 

18.  88.5 

П 47 

 

Познай себя (30 популярных тестов) / сост. М. И. Белый ; ред. 

А. С. Мельникова. – М. : Экономика, 1992. – 96 с. : ил. 

Количество экземпляров: 2 - ЧЗ №6(1), ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Какие мы? Хорошо ли знаем себя, свои достоинства и 

недостатки? Правильно ли строим отношения в семье, на работе? 

Сможем ли успешно продвигаться по служебной лестнице? И, наконец, 

сможем ли руководить коллективом? На эти и многие другие вопросы 

поможет ответить книга, где собраны популярные тесты с "ключами", 

разработанные зарубежными и советскими специалистами. 



 

19.  88.492

я73-1 

П 86 

 

Психологія соціальної роботи : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / [авт. кол.: Ю. М. Швалб, С. М. Хоружий, О. В. Чуйко та 

ін.] ; за ред. Ю. М. Швалба ; Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – К. : Київський університет, 2010. – 272 с. 

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

Анотація: У підручнику розкрито значущі аспекти психологічної 

складової соціальної роботи як сфери сучасної теорії та практики 

суспільної допомоги дезадаптованим групам населення. Побудовано 

зміст підручника за принципом розвивального навчання. 

 

20.  88.531 

Р 82 

 

Рувинский Л. И.  
Самовоспитание личности / Л. И. Рувинский. – М. : Мысль, 

1984. – 142 с. 

Количество экземпляров: 2 - ЧЗ №6(1), ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Раскрываются научные основы самовоспитания, 

социально-психологические особенности самосовершенствования 

личности, характеризуются пути управления и стимулирования этого 

процесса. Показана существенная роль трудовой деятельности в 

формировании всесторонних познавательных интересов, в раскрытии и 

использовании многообразных способностей человека.  

 

21.  88я73-

1кр 

С 50 

 

Смалиус Л. Н.  
Основи професійного самовдосконалення : навч.-метод. посіб. 

для студ. напрямів підгот. 6.030102 "Психологія", 6.030103 

"Практична психологія" / Л. Н. Смалиус ; МОН України, ЧНУ 

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

Хмельницького, 2013. – 112 с. 

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

Анотація: У навчально-методичному посібнику охарактеризовано 

значення феномену самовдосконалення як складової життєвого і 

творчого шляху особистості у різні історичні епохи. Основна увага 

приділена основним видам самовдосконалення та опис структури цього 

процесу, обгрунтовано доцільність формування у майбутніх психологів 

мотивації досягнення на основі вибору професійного ідеалу, 

представлено модель професійної діяльності психолога.  

 

22.  74.580.

25 

Т 65 

 

Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у 

вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 

трав. 2004 р. Ч. 2 / МОН України, Нац. гірничий ун-т, Ін-т 

гуманіт. проблем НГУ ; редкол.: В. Ю. Пушкін, К. М. 

Левківський, О. А. Удод [та ін.]. – Д. : НГУ, 2004. – 124 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Ч. 3. – Д. : НГУ, 2004. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У другій частині Матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції вміщено статті та тези доповідей щодо спеціальної методики 



викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі за напрямами: політологія, 

соціологія, філософія, правознавство, історія, психологія, культурологія, філологія. 

У третій частині Матеріалів міжнародної  науково-практичної 

конференції вміщено статті та тези доповідей щодо гуманітаризації 

освітнього процесу вищої школи України, Росії, Беларусі, а також думки 

про вдосконалення вивчення іноземних мов студентами. 

 

23.  88.3 

У 13 

 

Уайтсайд Р.  
О чем говорят лица = Face Language : пособие, как узнать 

нужного человека / Р. Уайтсайд ; пер. с англ. Д. Рапопорт ; гл. 

ред. В. Усманов. – СПб. ; М. ; Х. : Питер, 1996. – 152 с. : ил. – 

(Сам себе психолог). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Как известно, для того, чтобы добиться желаемого в 

жизни, очень важно уметь разбираться в людях. Автор этой книги – 

специалист по физиогномике – более сорока лет исследовал человеческие 

лица и в результате предлагает богато иллюстрированное пособие, как 

"читать" выражения окружающих вас лиц.  
 

24.  88.840 

У 90 

 

Учителям и родителям о психологии подростка / Г. Г. 

Аракелов, Н. М. Жариков, Э. Ф. Зеер [и др.] ; под ред. Г. Г. 

Аракелова. – М. : Высшая школа, 1990. – 304 с. 

Количество экземпляров: 6 - ЧЗ №6(2), (4) 

Аннотация: В книге изложены разносторонние сведения о 

психологических особенностях подросткового возраста, о построении 

учебно-воспитательного процесса, учитывающего эти особенности и 

способствующего позитивному развитию личности подростка.  
 

25.  88.525 

Ф 86 

 

Фрейд З.  
Психология масс и анализ человеческого "Я" ; Будущее одной 

иллюзии : пер. с нем. / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 

2008. – 192 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Положения психоанализа впервые использованы Фрейдом 

для объяснения социальных явлений. Фрейда интересует поведение 

толпы: откуда у масс потребность в вожде, почему вождь влияет на 

поведение толпы, в чем основа престижа?  

 

26.  88.576 

Ш 14 

 

Шавровська Н. В.  
Заповіді щасливого батьківства / Н. В. Шавровська. – К. : 

Марич В. М., 2009. – 58 с. – (Бібліотечка соціального 

працівника). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Проблема взаєморозуміння, взаємоповаги та допомоги в 

сім'ї актуальна та невичерпна в наш стрімкий час. Можливість 

якнайчастіше та повніше спілкуватися з дітьми, бути поруч, 

допомогати їм – одна із основних проблем сучасних сімей.  



 

27.  88.9 

Ш 23 

 

Шапарь В. Б.  
Курс практической психологии / В. Б. Шапарь. – Х. ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2009. – 414 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Эта книга для тех, кто хочет научиться преодолевать 

стресс, раздражительность и депрессию – спутников современного 

напряженного ритма жизни, читать окружающих, словно книгу, и 

понимать их еще не высказанное отношение, добиться 

профессионального роста и изменить свои дела к лучшему, – одним 

словом, стать успешным как в жизни, так и в бизнесе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

    

1.  75.116.

6 

А 28 

 

Адаптивное физическое воспитание и спорт = Adapted 

Physical Education and Sport / под ред. Дж. П. Винника ; науч. 

ред. В. Мухин ; пер. с англ. И. Андреев. – К. : Олимпийская 

литература, 2010. – 608 с. : ил. 

Количество єкземпляров: 1 - ТМФВ(1) 

Аннотация: В книге изложены основы адаптивного физического 

воспитания и спорта, принципы разработки и построения 

индивидуальных программ обучения детей с ограниченными 

возможностями, имеющих особые потребности. Приведены стратегии 

тестирования и оценки функционального состояния детей, основные 

методики в адаптивном физическом воспитании и спорте.  
 

2.  32.973.

2-

018я73

-5 

Б 53 

Бєсєдіна С. В.  
Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни "Програмування на мові асемблер" / С. В. 

Бєсєдіна, В. І. Салапатов, О. О. Дядюшенко ; М-во освіти і 

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

Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.  

Б. Хмельницького, 2012. – 188 с. 

Кількість примірників: 4 - ЧЗ №1(2), А3(1), (1) 

Анотація: Даний навчально-методичний посібник має на меті 

поглиблене вивчення студентами команд комп'ютерів на базі 

мікропроцесорів Intel і отримання знань про особливості програмування 

на мові низького рівня – Асемблер.  

 

3.  75.491.

0я20 

Б 90 

 

Булатова М. М.  
Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / 

М. М. Булатова. – 2-е вид. – К. : Олімпійська література, 2011. – 

400 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки 

зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення 

через систему запитань і відповідей.  

 

4.  75.491.

0г 

Б 90 

 

Булатова М. М.  
Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / 

М. М. Булатова, С. Н. Бубка. – К. : Олімпійська література, 

2012. – 408 с. : ил. 

Количество экземпляров: 2 - ТМФВ(2) 

Аннотация: В книге "Культурное наследие Древней Греции и 

Олимпийские игры" изложена история зарождения и развития 



Олимпийских игр в контексте становления древнегреческой цивилизации 

в разные исторические периоды.  

 

5.  75.1я7

3-1 

В 75 

 

Воробйов М. І.  
Практика в системі фізкультурної освіти : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / М. І. Воробйов, Т. Ю. 

Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2006. – 190 с. : граф. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: У навчальному посібнику на основі узагальнення 

багаторічного досвіду роботи з організації та проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту 

України та зарубіжних країн викладено сучасні погляди на практику 

студентів та дано трактування основних її положень в умовах ринкової 

економіки.  
 

6.  75.6я7

3-1 

Г 48 

 

Гімнастична термінологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. фіз. виховання і спорту / Ю. М. Салямін, І. А. Терещенко, 

С. П. Прокопюк, Т. М. Левчук. – К. : Олімпійська література, 

2010. – 144 с. : мал. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються питання 

застосування гімнастичної термінології, принципи утворення термінів, 

правила їх побудови та умовних скорочень, наведено основні команди, що 

використовуються під час проведення занять з фізичного виховання. 

 

7.  75.1 

Д 78 

 

Дрюков В. О.  
Науково-методичне та медичне забезпечення спортсменів у 

спорті найвищих досягнень : монографія / В. О. Дрюков, Т. Є. 

Містулова. – К. : Науковий світ, 2004. – 278 с. 

Кількість примірників: 3 - ТМФВ(1), ЧЗ №1(1), ЦА(1) 

Анотація: У монографії розглянуті питання науково-методичного та 

медичного забезпечення (НМ та МЗ) підготовки збірних команд країни як 

головної риси сучасного олімпійського спорту та неодмінної умови його 

успішного існування, розкривається зв'язок між різними галузями науки 

та спорту найвищих досягнень, показані перспективи подальшого 

розвитку НМ та МЗ. 

 

8.  75.4 

(4Укр) 

Д 84 

 

Дутчак М. В.  
Спорт для всіх в Україні : теорія та практика : [монографія] / 

М. В. Дутчак. – К. : Олімпійська література, 2009. – 280 с. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: У монографії викладено теоретико-методологічні основи 

та практичні питання формування системи спорту для всіх в Україні. 

Особливу увагу приділено обгрунтуванню концепції гуманізації процесу 

залучення населення до рухової активності. 

 

 



9.  75.0я7

3-1 

З-55 

 

Земцова И. И.  

Спортивная физиология : учеб. пособие для студ. высш. учебн. 

завед. / И. И. Земцова. – К. : Олимпийская литература, 2010. – 

220 с. 

Количество экземпляров: 1 - ТМФВ(1) 

Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

программой по спортивной физиологии Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины. В основу положено 

интегральное преподавание учебного материала на структурном, 

биохимическом и функциональном уровнях. Пособие включает комплекс 

практических занятий и ситуационных заданий. 

 

10.  75.1я7

3-1 

К 84 

 

Круцевич Т. Ю.  
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. 

Безверхня. – К. : Олімпійська література, 2010. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на 

трактування фізичної рекреації як складової загальної фізичної культури 

суспільства, індивідуальної фізичної культури людини та її ціннісних 

орієнтацій до здорового способу життя. 

 

11.  75.491.

0 

О-54 

 

Олимпийский спорт : в 2 т. Т. 1 / В. Н. Платонов, М. М. 

Булатова, С. Н. Бубка [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. 

: Олимпийская литература, 2009. – 736 с. : ил. 

Количество экземпляров: - ТМФВ(1) 

Аннотация: В предлагаемом вниманию читателей первом томе 

двухтомной монографии "Олимпийский спорт" изложена история 

развития древнегреческой цивилизации в разные ее периоды, описаны 

зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр в Древней Греции, 

попытки их возобновления в разных странах в XVII - XIX века нашей эры, 

завершившиеся возрождением Олимпийских игр и формированием 

международного олимпийского движения на современном этапе.  

 

12.  75.491.

0 

О-54 

 

Олимпийский спорт : в 2 т. Т. 2 / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, 

М. М. Булатова [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : 

Олимпийская литература, 2009. – 696 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ТМФВ(1) 

Аннотация: В предлагаемом вниманию читателей втором томе 

монографии "Олимпийский спорт" рассмотрены принципы и структура 

международной олимпийской системы, важнейшие положения 

Олимпийской хартии, цели, задачи и основы деятельности 

Международного олимпийского комитета, национальных олимпийских 

комитетов, международных спортивных федераций, континентальных 

и региональных спортивных организаций.  
 

 

 



13.  75.02я

73-1кр 

О-75 

 

Основи молекулярної генетики м'язової діяльності : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / В. М. Ільїн, 

С. Б. Дроздовська, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. – К. : 

Олімпійська література, 2013. – 112 с. 

Кількість примірників: 21 - ЦА(19), ЧЗ №1(2) 

Анотація: Посібник складається з чотирьох розділів, які містять 

коротку історичну довідку про становлення та розвиток генетики як 

науки, основні теоретичні поняття з молекулярної біології та 

інформацію про сучасні геномні технології. У посібнику розкрито 

особливості розвитку нового розділу спортивної генетики – 

молекулярної генетики рухової діяльності людини.  

 

14.  75.15 

О-75 

 

Основы персональной тренировки = NSCA, s Essentials of 

Personal Training : кн. для фитнес-тренера / под ред.: Р. В. 

Эрла, Т. Р. Бехля ; пер. с англ. И. Андреев ; спец. ред.: М. 

Дутчак, В. Левицкий. – К. : Олимпийская литература, 2012. – 

724 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ТМФВ(1) 

Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, – наиболее полное и 

авторитетное издание, посвященное основам персональной тренировки, 

незаменимое научное пособие для всех, кто готовится стать или уже 

работает персональным фитнес-тренером. 

 

15.  75.14я

73-1 

П 30 

 

Петровська Т. В.  
Майстерність спортивного педагога : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Т. В. Петровська. – К. : Олімпійська 

література, 2012. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: Навчальний посібник підготовлено для самостійного 

вивчення теоретичного курсу навчальної дисципліни "Педагогічна 

майстерність". В ньому розглянуто соціальні, психологічні і педагогічні 

аспекти, що у синтезі становлять професійну майстерність 

спортивного педагога.  
 

16.  75.571

я73-1 

С 28 

 

Севрюк М. П.  
Городковий спорт: від початківця до зрілого майстра : навч.-

метод. посіб. / М. П. Севрюк, А. Т. Ціпов'яз. – Кременчук : 

Щербатих О. В., 2006. – 146 с. : ілюстр., табл. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлено основні 

розділи підготовки городковиків: історико-статистичні дані 

становлення городковського спорту, термінологічні назви, біомеханічне 

обгрунтування техніки городковика, методика навчання техніці кидка 

битки з врахуванням віку і підготовленості спортсменів тощо. 

 

  

 



 

17.  75.578

я73-1 

С 60 

 

Соломонко В. В.  
Футбол : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко. – 

2-е вид., випр. і допов. – К. : Олімпійська література, 2005. – 

296 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ТМФВ(1) 

Анотація: У підручнику з використанням новітніх науково-практичних 

досягнень подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку 

футболу, викладено основи техніки і тактики гри у футбол, наведено 

докладну методику навчання й тренування футболістів різних вікових 

категорій і рівня підготовленості. 

 

18.  75.717.

5 

С 73 

 

Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн. Кн. 1 / под общ. 

ред. В. Н. Платонова ; пер. с англ. (1-8 гл.) И. Андреев. – К. : 

Олимпийская литература, 2011. – 480 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ТМФВ(1) 

Кн. 2. – К. : Олимпийская литература, 2012. – 544 с. : ил., табл. 

Количество экземпляров: 1 - ТМФВ (1) 

Аннотация: В настоящем издании, состоящем из двух книг, 

представлена система знаний, относящаяся к технике спортивного 

плавания и методике подготовки пловцов на всех этапах многолетней 

спортивной карьеры. Преимущественной особенностью этой работы 

является объединение богатого исторического наследия с передовыми 

научными знаниями и обобщением достижений мировой практики 

последних десятилетий. 

 

19.  75.578

я73-1 

С 81 

 

Столітенко Є. В.  
Фізичне виховання учнів 1-11 класів у процесі занять 

футболом / Є. В. Столітенко ; Федерація футболу України, М-

во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т проблем 

виховання НАПН України. – К. : Аванпост-Прим, 2011. – 300 

с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У книзі розглядається важлива соціальна роль футболу як 

одного з найефективніших інструментів виховання школярів у період їх 

навчання з 1 по 11 класи. 

 

20.  75.110

я73-1 

Ф 50 

 

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

фіз. виховання і спорту / наук. ред. Є. Н. Приступа. – Л. : Вид-

во ЛДУФК, 2010. – 448 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, 

технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм 

як засіб фізичної рекреації. 

 

 



 

21.  75.15 

Ц 67 

 

Ціпов'яз А. Т.  
Колове тренування : монографія / А. Т. Ціпов'яз. – Кременчук : 

Щербатих О. В., 2010. – 119 с. – Бібліогр.: с. 116–119. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії показано історичне становлення колового 

тренування, педагогічна характеристика фізичних вправ і принципи їх 

підбору, особливості інтенсифікації тренувального навантаження з 

урахуванням індивідуальних можливостей тих, хто займається коловим 

тренуванням, контроль функціонального стану юних спорстменів під час 

занять.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    

1.  81.2И-

91 

А 43 

 

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій 

школі : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 15-

16 червня 2009 р. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, 

Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 189 с. – 

Бібліогр. наприкінці ст. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник присвячений дослідженню актуальних проблем  

викладання іноземних мов у вищій школі.  
 

2.  81.41 

А 43 

 

Актуальні проблеми слов'янознавства : [зб. наук. пр.] / 

Київський славістичний ун-т, Український держ. славістичний 

центр НАН України та МОН України ; редкол.: Ю. М. 

Алексєєв [та ін.]. – К. : КСУ, 2004. – 332 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник містить статті, повідомлення вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі історії та теорії слов'янських літератур, 

акту- 

альних проблем лінгвістики. 

 

3.  80 

А 43 

 

Актуальні проблеми сучасної філології: Літературознавство : 

зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, Рівненський держ. 

гуманіт. ун-т ; редкол.: В. Ф. Давидюк [та ін.]. – Рівне : 

Перспектива, 2002. – 208 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(1), А2(1) 

Вип. 12 / МОН України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т ; 

редкол.: Я. О. Поліщук (голов. ред.) [та ін.] ; наук. ред.: Р. Л. 

Тхорук, І. В. Захарчук. – Рівне : Перспектива, 2002. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику вміщені статті з проблем українського 

літературознавства, теорії літератури та компаративістики. 
 

4.  81.2Ук

-423 

Б 59 

 

Бибик С. П.  
Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та 

слововживання : бл. 35 000 сл. і словосполучень / С. П. Бибик, 

Г. М. Сюта ; ред. С. Я. Єрмоленко. – Х. : Прапор, 2012. – 624 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в 

повсякденному житті, також терміни із різних галузей знань. 

Словникова стаття містить граматичну та стилістичну інформацію 

про запозичення, фіксує його значення, що склалися давно, а також ті, 

що розвинулися в останні роки. 

 



5.  81.2Ук

-7 

Б 59 

 

Бибик С. П.  

Усна літературна мова в українській культурі повсякдення : 

монографія / С. П. Бибик ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН 

України, Ін-т української мови. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 

2013. – 590 с. – (Студії з українського мовознавства). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії запропоновано погляд на роль усної мови у 

формуванні та модифікації комунікативно-стильових різновидів 

літературної мови в контексті феномену "повсякдення". 

Репрезентовано нову інтерпретацію розмовно-побутового стилю як 

складника комунікації у сфері повсякденно-побутової культури.  

 

6.  81.2И 

В 53 

 

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

іноземні мови. Вип. 18 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: Р. С. Помірко (голов. ред.), Я. І. Кравець, М. М. Латик 

[та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 342 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У Віснику розглядаються питання світової літератури, 

теорії літератури, методології, порівняльного літературознавства. 

 

7.  83 

В 53 

 

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української 

діаспори) : [літ.-наук. зб.]. Вип. 6 / МОН України, Херсонський 

держ. ун-т, Міжкаф. наук. лаб. "Українська л-ра в 

англомовному світі" [та ін.] ; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) 

[та ін.]. – К. ; Херсон : Просвіта, 2009. – 324 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(1), А2(1) 

Анотація: Шостий випуск "Вісника Таврійської фундації (Осередку 

вивчення української діаспори)" містить наукові й літературно-мистецькі 

матеріали, присвячені діяльності визначних представників українського 

зарубіжжя, а також Причорномор'я. У збірнику подається культурно-

мистецька хроніка, відомості про вшанування в Таврійському регіоні 

письменників і науковців з діаспори та Південної України.    
 

8.  80кр 

В 53 

 

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

(258): Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та 

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

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

Селіванова (відп. ред. мовозн. від.), В. Т. Поліщук (відп. ред. 

літературозн. від), М. І. Калько [та ін.]. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 152 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(1), ДБВ(1) 

Анотація: До чергового числа "Вісника Черкаського університету" 

включено традиційні для серії "Філологічні науки: літературознавство" 

рубрики теоретико-літературного, історико-літературного, 

компаративного спрямування, в яких розглядається широке коло 

літературознавчих проблем. 

 



9.  81.2Ан

-923 

В 61 

 

Вовк О. І.  

Узгодження часів = The Harmony of English Tenses : навч. 

посіб. із формування англомовної граматичної компетенції у 

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

2-е вид., допов. і переробл. – Черкаси : ГУСуЧо, 2010. – 186 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Посібник складається з двох частин: теоретичної, 

представленої схемами, таблицями та правилами - інструкціями з 

граматичної теми "Узгодження часів", і практичної, представленої 

автентичними вправами різних рівнів складності. 
 

10.  81.2Ан

-923 

Г 19 

 

Гапонів А. Б.  
Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підруч. для студ. та  

викл. вищ. навч. закл. / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за ред.  

В. В. Бондаренко, рец.: О. М. Ільченко [та ін.]. – Вінниця : 

Нова книга, 2005. – 464 с. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №2(3), ЦА(3), А2(2), (2) 

Анотація:  Один з перших вітчизняних підручників з лінгвокраїнознавства 

англомовних регіонів складається з 14 розділів, кожний з яких 

присвячується окремій країні (Англія, Шотландія, Уельс, Північна 

Ірландія та Республіка Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія, острів Мен) або їх окремим адміністративним одиницям 

(Гаваї, Аляска, Тасманія), які з огляду на географічні, культурні та інші 

чинники мають яскраво виражені особливості.  
 

11.  81.2Ан

-923.2 

Г 76 

 

Грамматика английского языка : пособие для студ. пед. ин-

тов и ун-тов. Ч. 1. Ч. 2: Морфология : Синтаксис / В. Л. 

Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. 

– М. : Страт, 2009. – 320 с. 

Количество экземпляров: 1 - А2(1) 

Аннотация: Предлагаемый курс теоретической грамматики ставит 

целью описание грамматического строя английского языка как системы, 

части которой взаимно связаны определенными взаимоотношениями 

различной степени сложности и неодинаковой степени свободы или 

обязательности. 

 

12.  81 

Д 67 

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : [зб. 

наук. ст.]. Т. 31: Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. 

Шевченка ; редкол.: А. Загнітко (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк 

: Східний видавничий дім, 2012. – 220 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Вісник містить матеріали березневої 2011 року наукової 

конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення 

присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у 

Донецьку. 
 

 



13.  81.2Ук

-402 

Е 88 

 

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т. 6. У–Я / 

НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.:  

О. С. Мельничук (голов. ред.) [та ін.] ; уклад.: Г. П. Півторак, 

О. Д. Пономарів, І. А. Стоянов [та ін.]. – К. : Наукова думка, 

2012. – 568 с. – (Словники України). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Шостий том словника містить слова на літери У–Я. У 

ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної 

розробки всіх зафіксованих  у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної 

мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних 

форм, пов'язаних із наведеними в словнику, і застарілих або 

вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються 

також етноніми і власні імена людей, поширені в Україні. 

 

14.  81.2Ук

-418 

Ж 21 

 

Жайворонок В. В.  
Велика чи мала літера? : словник-довідник : бл. 10 000 

номінацій / В. В. Жайворонок ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 2004. – 

203 с. – (Словники України). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Це перший в українській лексикографії словник-довідник, 

присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії 

– написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої 

літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських 

організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, 

церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, 

астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо.  

 

15.  81.2Р-2 

З-81 

 

Золотова Г. А.  
Коммуникативная грамматика русского языка / Г. А. Золотова, 

Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова ; под общ. ред. Г. А. 

Золотовой ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 

М. : [б. и.], 1998. – 528 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Книга представляет читателю – филологам, 

гуманитариям, педагогам, обучающим и обучающимся – новый опыт 

современного осмысления грамматического строя русского языка. 

Языковая система рассматривается как средство осуществления 

коммуникативной деятельности человека в высшей речевой форме – 

текстах.  
 

16.  81.2Ан

-923кр 

К 23 

 

Карловська Г. В.  
Англійська мова для хіміків = English for Chemists (part 1) : 

навч. посіб. з англ. мови для студ. I курсу спец. хімія. Ч. 1 /  

Г. В. Карловська ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 64 с. 



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

Анотація: Матеріал розташовано згідно послідовності тем, які 

визначені програмою вивчення дисципліни. Навчальний посібник включає 

вісім основних тем, які містять у собі тексти з граматичними та 

лексичними вправами. 

 

17.  81.2Ан

-923кр 

К 90 

 

Куліш І. М.  
Англійська мова для студентів спеціальності "Образотворче 

мистецтво" = English for fine arts students : [навч. посіб.] / І. М. 

Куліш, Г. О. Королюк ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

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

Хмельницького, 2013. – 144 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 77 - ЧЗ №2(3), ЧЗ №6(2), ЦА(72) 

Анотація: Навчальний матеріал розташовано за тематичним 

принципом (за розділами). Робота за метою в межах одного розділу 

організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного 

мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для 

додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та 

творчого характеру.  

 

18.  81.006-

923 

К 93 

 

Куранова С. І.  
Основи психолінгвістики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / С. І. Куранова. – К. : Академія, 2012. – 208 с. – (Альма-

матер). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Психолінгвістика – наука про взаємозв'язки мови і мислення, 

вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість 

мовних явищ. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень 

психологічної і лінгвістичної науки становить концептуальну основу, 

проблемну структуру і зміст навчального посібника. 
 

19.  81.2Фр

-923 

Л 26 

 

Ласкаво просимо до Франції = Bienvenue en France : [навч.-

метод. посіб. з фр. мови для почат. етапу] / ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; уклад. І. А. Сіньковська. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2012. – 130 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник спрямований на розвиток навичок 

усного та писемного мовлення для тих, хто тільки починає вивчення 

французької мови. У навчальному посібнику міститься необхідний 

лексичний матеріал. 

 

20.  81.2Ан

-923 

Л 63 

 

Лиса Н. С.  

Ділова англійська мова : навч. посіб. для студ.-магістрантів 

спец. 8.15010002 "Державна служба" / Н. С. Лиса, І. О. Стешин ; 

Нац. агентство України з питань держ. служби, М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. 

ун-т. – Т. : Вид-во ТНЕУ, 2012. – 294 с. – (Державна служба). 



Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник містить тексти, різноманітні 

лексичні вправи та завдання, що сприяють вивченню та активізації 

фахової термінологічної лексики, розвитку комунікативних навичок, 

кращому засвоєнню матеріалу, розвиваються логічне мислення, вміння 

вести професійно спрямовану бесіду. 

 

21.  81 

М 74 

 

Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 7 / МОН України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; ред. коміс.: Г. І. Мартинова (відп. 

ред.), П. Ю. Гриценко, В. П. Мусієнко [та ін.] ; відп. за вип.:  

З. О. Денисенко, І. С. Савченко. – Черкаси : Відлуння-плюс, 

2008. – 352 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику наукових праць розглядаються актуальні 

проблеми граматики, лексикології, фразеології, термінології, 

діалектології, ономастики, історії мови, лінгвостилістики тексту, 

філософії та концептуального аналізу одиниць мови.  

 

22.  81кр 

М 74 

 

Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. на пошану проф. Катерини 

Городенської з нагоди її 60-річчя. Вип. 8 / МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького ; ред. коміс.: Г. І. Мартинова (відп. ред.), 

П. Ю. Гриценко, В. П. Мусієнко [та ін.] ; відп. за вип.: В. В. 

Калько, Л. В. Шитик. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – 350 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику наукових праць, присвяченому 60-річчю 

професора Катерини Городенської, розглянуто актуальні проблеми 

морфології. синтаксису, дериватології та лінгвістики тексту.    

 

23.  80 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.] : Серія Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 26 / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. 

заклад "Ужгородський національний університет" ; редкол.: 

Ю. М. Бідзіля (голова), В. В. Барчан, Н. П. Бедзір [та ін.]. – 

Ужгород : Говерла, 2011. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автори статей збірника пропонують читачеві розглянути 

проблеми українського символізму в літературі кінця XIX – початку XX 

ст., ознайомитись зі змістом і формою художнього твору та з 

компаративним аналізом творчості письменників української діаспори. 

 

24.  81.2 Іт-

923 

П 56 

 

Пономаренко О. В.  
Італія та її області = Italia e le sue regioni : навч. посіб. із 

лінгвокраїнознавства Італії / О. В. Пономаренко ; Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2011. – 

240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 



25.  81 

П 78 

 

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

Вип. 22 / МОН України, Київський нац. лінгв. ун-т ; відп. ред. 

Н. М. Корбозерова. – К. : ЛОГОС, 2009. – 503 с. 

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

Вип. 24. – К. : КНЛУ, 2010. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні 

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

мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, 

словосполучення, речення та тексту. 
 

26.  84 

(4Укр)

6-4 

Р 59 

 

Рогозинський В. В.  
Кохання маестро Паганіні : роман-соната / В. В. Рогозинський. – 

К. : Антросвіт, 2006. – 151 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Роман-соната Віктора Рогозинського "Кохання маестро 

Паганіні" розповідає про життя геніального італійського скрипаля та 

композитора Нікколо Паганіні, про "демонічний" характер його 

мистецького таланту, про трагічний фінал його людської долі, а також 

про відомих жінок початку ХІХ століття, закоханих у маестро, серед 

них були і сестри французького імператора Наполеона Бонапарта. 

Кохання славнозвісного музиканта таке ж "демонічне", як і його гра на 

скрипці, яка не тільки кілька десятиліть зачаровувала серця 

шанувальників із багатьох країн тогочасної Європи, а й нині лишається 

неперевершеною. 
 

27.  81.2Ан

-923.7 

С 34 

 

Сидорук Г. І.  
Основи перекладознавства = Translation theory foundations : 

метод. розробка / Г. І. Сидорук ; М-во освіти і науки України. – 

К. : Кондор, 2010. – 284 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Методична розробка пропонує основи теорії перекладу з 

англійської мови. 

 

28.  81.2Фр

-923 

С 60 

 

Соломарська О. О.  
Підручник французької мови / О. О. Соломарська ; Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-є вид., допов. і переробл. – К. : 

Київський університет, 2011. – 200 с. – (Бібліотека інституту 

філології). 

Кількість примірників: 2 - А2(1), ЧЗ №2(1) 

Анотація: Перша, основна,частина підручника, складається з 16 

уроків, кожен з яких включає основний текст, запитання й завдання до 

нього, а також додатковий текст із запитаннями. Додаткові тексти 

здебільшого розвивають ситуацію основного тексту і надають повніше 

уявлення про твір. Другу частину побудовано на матеріалі довідкового 

посібника: Gerard Mermet "Francoscopie-1999. Comment vivent les Francais" ed. Larousse. 

Paris. Вона містить тексти цивілізаційного характеру, що також супроводжуються 

запитаннями, завданями і вправами. 



 

29.  81 

С 91 

 

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. 

наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний 

університет" ; відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород : Говерла, 

2011. – 402 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Вип. 16. – Ужгород : Говерла, 2011. – 420 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Перед читачем постає компаративний аналіз прози, 

жанрові модифікації, міжкультурний діалог в українському художньо-

історичному дискурсі другої половини XIX - першої половини XX ст., та 

естетика масової культури в сучасній українській літературі. 

 

30.  81.002.

1 

Т 43 

 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному 

аспектах : зб. наук. пр. Вип. 21 / Донецький нац. ун-т, 

Факультет іноземних мов ; редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. 

ред.) [та ін.]. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2010. – 192 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Вип. 22. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 202 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику досліджуються актуальні проблеми діахронічної 

та зіставної лінгвістики. 
 

31.  84 

(4Укр)

6-4кр 

Т 85 

 

Тупицький Ю.  

Білі мої лебеді / Ю. Тупицький. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2005. – 284 с. : фото. 

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

Анотація: Що це? Мемуари, чи короткі новели з життя відомих 

людей? Ні те, ні друге. Скоріше – то є короткі, мов іскорки, миті їх 

життя, зафіксовані пам’яттю очевидця. Але для автора ті хвилини 

були радістю спілкування, блискітками одкровення прекрасного… 

 

32.  80 

Ф 53 

 

Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 8 / Полтавський нац. 

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

(голов. ред.), О. М. Ніколенко, М. К. Наєнко [та ін.]. – Полтава 

: Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 130 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. 

 

33.  84 

(4Укр)

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. Спілки 

письменників України. № 4 / голов. ред., уклад. Г. П. Білоус. – 



6я4кр 

Х 73 

 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 320 с. 

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

Анотація: До цього числа часопису увійшли письменницькі роздуми про 

VI з'їзду НСПУ, творчі портрети незабутніх Миколи Вінграновського та 

Григора Тютюнника з нагоди їхнього 80-річчя, проза, поезія, 

літературознавство, гумор та вірші для дітей. 

 

34.  84 

(4Укр)

6я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. Спілки 

письменників України. № 1 / голов. ред., уклад. Г. П. Білоус. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 320 с. 

Кількість примірників: 4 - ЧЗ №2(1), АХ(3) 

Анотація: До цього числа часопису увійшли матеріали, присвячені 150-

річчю з часу смерті та перепоховання Т. Г. Шевченка, увінчення його 

пам'яті в художніх полотнах, до уваги читачів - твори лауреатів 

Шевченківської премії та розповіді про них, творчі портрети 

письменників-ювілярів і їхні твори, проза, поезія, листування тощо. 

 

35.  84 

(4Укр)

6я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : часопис Черкаської обл. орг. Нац. Спілки 

письменників України. № 2 / голов. ред., уклад. Г. П. Білоус. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 320 с. 

Кількість примірників: 4 - ЧЗ №2(1), АХ(2), (1) 

Анотація: До цього числа часопису увійшли матеріали, присвячені увінченню 

пам'яті Т. Г. Шевченка в творчості українських літературознавців, розповіді про 

лауреатів Шевченківської премії та їхні роздуми про творчість колег, літературні 

портрети письменників-ювілярів та їхні твори, проза, поезія, гумор, 

оповідання для дітей тощо. 

 

36.  84 

(4Рос) 

6-4 

Ш 59 

 

Шилова Ю. В.  
Мой грех, или История любви и ненависти : [роман] / Ю. В. 

Шилова. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. – 320 с. – 

(Криминальная мелодрама). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: У Ольги было тяжелое детство. Много испытаний 

выпало на долю девушки, однако благодаря красоте, уму и воле она 

сделала блестящую карьеру. И казалось, ничто не предвещало беды, но 

однажды вечером произошло загадочное убийство. Оно круговой 

порукой связало Ольгу с мужественным красавцем Филом. И она, когда-

то обещавшая себе никогда не зависеть от мужских прихотей, 

безоглядно влюбилась. Так началась История любви и ненависти... 

 

37.  84 

(4Рос) 

6-4 

Ш 59 

 

Шилова Ю.  
Служебный роман, или Как я влюбилась в начальника : 

[роман] / Ю. Шилова. – М. : Эксмо, 2007. – 412 с. – 

(Криминальная мелодрама). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Если ты симпатичная молодая девушка и твой начальник 

не лысеющий "папик" в годах, а красивый импозантный мужчина, то 



почему бы не использовать такой шанс и не закрутить служебный 

роман?! Виктория влюбилась...  

38.  81.2Ук

-314кр 

Щ 64 

 

Щербина М. М.  

Цікава топоніміка Черкащини / М. М. Щербина. – Ужгород : 

Карпати, 2012. – 88 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №2(1), А2(1) 

Анотація: Розділи книги сформовані за своєрідними значеннями основ 

назв поселень. Всього автор – відомий на Черкащині педагог і 

краєзнавець Микола Щербина пояснив більш 360 топонімів Черкащини. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

1.  85.143 

(4Укр)

6-8л6 

К 82 

 

Григорій Крижевський, 1918 – 1992 : каталог виставки творів / 

Упр. культури і туризму Одеської облдержадміністрації, 

Одеська обл. орг. Нац. спілки художників України [та ін.] ; 

упоряд. С. Г. Крижевська. – О. : Жадан С. А., 2008. – 36 с. : 

репрод. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Він не був «вузьким фахівцем», який віддавав перевагу 

одному або двом жанрам. Григорій Крижевський – майстер пейзажу, 

натюрморту, портретного та жанрового живопису. Він писав на тему 

подій минулої війни. Любив море та оспівував не лише його природну 

красу, але й романтику морських професій. Вів мальовничі «подорожні 

щоденники» під час поїздок до Карпат та Криму, Прибалтики та 

Підмосков’я, до Молдавії та по областях України. У натюрмортах 

Григорія Крижевського передана чарівність матеріального світу: не 

мертвої – живої природи. Любов рухала його пензлем, коли він писав 

портрети друзів – Святослава Божія, Миколи Шелюто, Олександра 

Батрова, Володимира Домріна та багатьох інших.  

 

2.  85.143 

(4Укр)

6-8 

К 49 

 

Климчук О. О.  
"Я єсмь..." Художник Іван Марчук, провидець і подорожній : 

есей-біографія / О. О. Климчук ; ред. Ю. Буряк. – К. : 

Український письменник, 2012. – 574 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вдома Іванові Марчуку закидали, що він не вміє малювати, а 

в Європі його визнали генієм, котрий живе серед нас. Його 

демонстративно не помічали, а він спромігся мати близько 100 

персональних виставок (одна гучніша за іншу) і здобув найпристижніше 

національне пошанування...  
 

3.  85.118 

(4Укр-

4Чек)

К 71 

 

Косенко И. С.  

Мифы и сказания в парке "Софиевка". Кн. 1/ И. С. Косенко,  

Е. М. Шиф. – Умань : Ремарк, 2006. – 142 с. : цв. ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книге, на основании ранее проведенных исследований по 

раскрытию семантических парковых композиций "Софиевки" и 

определению названий объектов парка, краткой форме изложены 

сюжеты мифов Древней Греции, которые собраны и упорядочены в 

последовательности экскурсионного маршрута парка. 

 

4.  85.118.

7 

(4Укр)

-4Че 

К 71 

Косенко И. С.  
Мифы и сказания в парке "Софиевка". Кн. 2 / И. С. Косенко,  

Е. М. Шиф. – К. : Академпериодика, 2007. – 302 с. : цв. ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Настоящее научно-популярное издание является 



логическим продолжением книги первой, в которой были отражены 

сюжеты мифов и сказаний Древней Греции, материализованные в 

парковых композициях талантливым польским инженером Людвигом 

Метцелем. Кроме отдельных мифов и сказаний, в этой книге собраны 

легенды, сказки, поверья, предания разных народов и времен о растениях 

"Софиевки".  

 

5.  85.333 

(4Укр)

6 

К 93 

 

Курбасівські читання : наук. вісник. № 7. Лесь Курбас і 

світова художня культура / Нац. центр театрального мистец. 

ім. Л. Курбаса ; редкол.: Н. Корнієнко (голова) [та ін.]. – К. : 

НЦТМ ім. Л. Курбаса, 2012. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У науковому віснику подано розвідки українських 

театрознавців та тексти зарубіжних дослідників Еріки Фаччіолі 

(Болонья), Беатріс Пікон-Валлєн (Париж), Анни Куліговської-

Коженєвської (Лодзь), Мирослава Шкандія (Вінніпеґ), які доводять, що 

інтерес до постаті українського режисера-реформатора існує й за 

межами України. Заслуговує на увагу й лекція американського режисера 

Вірляни Ткач про опосередковані, проте не менш потужні, зв’язки 

Нового світу й Леся Курбаса. У виданні вперше публікується комедія-

рев’ю Володимира Ярошенка «Шпана» (1926), яка не один сезон із 

приголомшуючим успіхом ішла на сцені «Березоля» у постановці Януарія 

Бортника. 

 

6.  85.31 

(4Укр)

-8я20 

Л 63 

 

Лисенко І. М.  
Співаки України : енцикл. вид. / І. М. Лисенко. – К. : Знання, 

2012. – 640 с. : портр. 

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

Анотація: Пропоноване видання – енциклопедичний довідник співаків, 

життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також 

вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони 

реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли й утверджували 

високий дух української вокальної культури.  

 

7.  71.0 

М 73 

 

Многообразие культур: неоклассика и контркультура : 

материалы междунар. семинара, (г. Харьков, 22 -23 апр. 2009 

г.) / Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Балтийская 

Междунар. Акад., Латвийская Академич. б-ка ; редкол.: В. 

Бакиров, С. Бука, И. Журавлева [и др.]. – Х. : ХНУ им. В. Н. 

Каразина, 2010. – 240 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Проблемы самоидентификации личности в современном 

мире, народное искусство как средство духовно-нравственного 

воспитания молодежи – те вопросы меджународного семинара.  
 

 

 

 



8.  85.128

я73-1 

О-54 

 

Олійник О. П.  

Основи дизайну інтер'єру : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – 

К. : Вид-во НАУ, 2011. – 228 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках посібника розглянуто принципи та 

дизайнерські прийоми, способи перепланування квартири та офісного 

простору, методи ефективного використання житлової та робочої 

площі. Запропоновано варіанти вирішення різнопланових приміщень за 

функціональним призначенням. 
 

9.  85.118 

П 78 

 

Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. 

Вип. № 3 / МОН України, Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: М. В. 

Омельяненко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : НАУ, 2010. – 196 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. № 4. – К. : НАУ, 2010. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики 

архітектури, містобудування, територіального планування, 

будівництва. 

 

10.  85.140.

8 

С 47 

 

Сланський Б.  
Техніка живопису та реставрації / Б. Сланський ; упорядкув., 

передм. І. Дорофієнко ; пер. В. Кузьменка. – К. : Мистецтво, 

2009. – 304 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі відомого чеського художника-реставратора 

Богуслава Сланського розповідається про історію розвитку техніки 

живопису та найважливіші етапи реставрації творів образотворчого 

мистецтва. На прикладах реставрації творів живопису і скульптури 

європейських країн автор науково обгрунтував причини передчасного 

старіння та й руйнування живописних і скульптурних творів, розкрив 

способи їх відновлення і збереження. 

 

11.  85.101 

(4Укр) 

С 68 

 

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. : на пошану 

доктора іст. наук проф. Н. М. Нікітенко / НАН України, Ін-т 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська" ; редкол.: П. 

С. Сохань (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. 

Корнієнко. – К., 2011. – 352 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Збірка містить археологічні, мистецтвознавчі, епіграфічні, 

історіографічні дослідження Софії Київської, історії реставрації її монументального 

живопису. Ряд статей присвячено висвітленню окремих питань історії та культури 

Візантії, Русі та України, а також історіографії Русі та Візантії. 



12.  85.10я

21кр 

Т 49 

 

Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного 

образотворчого мистецтва : для вивч. курсу з дисципліни 

"Сучасне образотворче мистецтво" для студ. VI курсу за 

напрямом підгот. 0202 Мистецтво, спец. 8.02020501 / МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад. Н. Б. Середа. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 76 с. 

Кількість примірників: 32 - ЧЗ №3(2), ЦА(30) 

Анотація: У словнику-довіднику розкрито зміст найуживаніших 

понять і термінів пов'язаних із сучасним образотворчим мистецтвом. 

 

13.  85.373 

(4Укр)

6 

У 45 

 

Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : 

зб. наук. ст. / упоряд.: Л. Брюховецька. – К. : Задруга, 2010. – 

250 с. – (Бібліотека журналу "Кіно - Театр"). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Дане видання є збіркою наукових статей, присвячених 

існуванню вітчизняного кінематографу в період від 1960-х років до 

сьогодення. Автори аналізують явище українського поетичного кіно, 

такі його особливості, як міфологічність, можливості оперування часом і звертання 

до трансцендентного. Також досліджується творчість кінооператора Вілена 

Калюти, наскрізні мотиви фільмів Романа Балаяна. Розглядається 

кіновиробництво часів Незалежності. 

 

14.  85.333 

(4Укр)

6 

У 45 

 

Український театр ХХ століття : антологія вистав / Нац. акад. 

мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. 

ред. М. Гринишина. – К. : Фенікс, 2012. – 944 с. : ілюстр., 16 с. 

вкл. Фото. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Представлене видання доповнює і деяким чином продовжує 

працю «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.». 

Воно є об’ємним зібранням унікального матеріалу – в ньому описуються 

близько 116 вистав українських театрів ХХ – початку ХХІ ст. Завдання 

збірки – якомога повніше та докладніше представити функціонування 

вітчизняного сценічного мистецтва впродовж вказаного періоду. 

 

16.  85.363 

(4Укр)

-8 

Ф 53 

 

Філіпенко І.  

Володимир Івасюк : перлини духовності України /  

І. Філіпенко. – К. : Смолоскип, 2011. – 104 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3 (1) 

Анотація: Останім часом усе більшої актуальності набуває проблема 

відтворення забутих чи фальсифікованих сторінок історії. Пропонуємо 

увазі читачів есей молодої луганської дослідниці Ірини Філіпенко про 

життя і творчість видатного українського композитора і поета 

Володимира Івасюка. Це одна з численних спроб не лише віднайти правду 

про його трагічну загибель, а й іще раз вшанувати непересічний талант 

митця. Водночас прецедентом постає зацікавленість цією проблематикою юної 

пошукачки правди саме зі східного регіону нашої країни. 

 

 



 

 

 

1.  87.3 

С 31 

 

Sententiae : наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії 

(Паскалівського товариства). Вип. 2 / Вінницький держ. техн. 

ун-т, Укр. філософський фонд ; редкол.: І. Бичко, О. Гомілко, 

Г. Горак [та ін.] ; голов. ред. О. Хома. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 

2000. – 258 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 3. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 234 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячено історії філософії, зокрема, філософії 

модерну. Дослідження спрямовані на вивчення філософської творчості видатних 

мислителя Нового часу.  

 

2.  86.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія релігій в Україні : наук. щорічник, 2011 рік. Кн. 1 / Ін-

т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігій, 

Львівське від-ня Ін-ту Укр. археографії та джерелозн. ім. 

Грушевського НАН України [та ін.] ; [упоряд.: О. Киричук,  

М. Омельчук, І. Орлевич]. – Л. : Логос, 2011. – 782 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Кн. 2. – Л. : Логос, 2011. – 666 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань 

історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. 

Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в 

Київській Русі, становища християнських церков (православ'я, римо- і греко-

католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи 

входили до складу першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та 

Російської монархії, Радянського Союзу. 
 

3.  87.3(0)

321 

А 81 

 

Аристотель  
Политика. Метафизика. Аналитика : [пер. с древнегреч.] / 

Аристотель. – М. : ЭКСМО : Мидгард, 2008. – 960 с. – 

(Гиганты мысли). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Аристотеля без малейшего преувеличения можно 

назвать первым энциклопедистом в истории человечества – столь 

обширен был круг интересов этого человека: физика, химия и биология, 

астрономия и метеорология, математика и логика, юриспруденция, 

политика, этика и эстетика, литературоведение и риторика...  

 

4.  63.5 

(4Укр)

-7 

М 16 

Маковий Г.  
"Прошу принять..." : (беседы с журналистом, документальные 

материалы) / Г. Маковий. – Черновцы : Факел памяти Марии, 

2008. – 580 с. : рис. 



 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: "Прошу принять..." – такая просьба почти в каждом 

письме, что приходит на имя автора. Приема индивидуального давно 

уже нет. Он был только для того, чтобы, исходя из конкретных 

человеческих судеб, собрать для этой книги материал, ярко 

иллюстрирующий неустанное действие Божиего Закона. Здесь 

основательно объясняется с чего наши беды и как от них избавиться, 

себя предостеречь. 

 

5.  87.625.

22 

Н 72 

 

Новацький Т. В.  
Людська праця : аналіз поняття / Т. В. Новацький ; пер. з пол. 

Ю. Родик ; наук. ред. Н. Ничкало. – Л. : Літопис, 2010. – 182 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Тадеуш Новацький, – талановитий дослідник проблем 

професійного розвитку особистості, увінчує свою педагогічну теорію і 

практику особливим філософським наповненням – пристрасним шармом 

власного бачення багатьох соціальних проблем у контексті професійного 

буття людини. 

 

6.  86.37-

421.2я

73-1 

П 30 

 

Петрик В. М.  
Демонологія: еволюція та сучасний стан : навч. посіб. / В. М. 

Петрик, В. В. Остроухов. – К. : Кондор, 2009. – 192 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №3(2) 

Анотація: У посібнику розглянуто причини виникнення, етапи 

розвитку і сучасний стан демонології, а також основні засади вірування, 

культової та позакультової практики сатанізму. 
 

7.  87.452.

3 

Т 33 

 

Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні 

моделі в точних науках / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. 

Сковороди ; за ред. М. В. Поповича. – К. : Наукова думка, 

2012. – 456 с. – (Проект "Наукова книга"). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі представлені різнопланові дослідження з теорії 

смислу. Особлива увага приділяється загальній теорії смислу як частині 

семіотики та логічної семантики, зокрема теорії смислових 

(інтенсіональних) моделей людського спілкування. 

 

8.  87.216 

Ф 56 

 

Філософсько-антропологічні читання - 99 : Антропологічні 

ідеали Київської школи та реалії постмодерну : (до 70-річчя 

Олександра Яценка) / Антропологічне від-ня Укр. 

філософського фонду, Ін-т філософії НАН України, Центр 

громадянської просвіти "Київське братерство" ; упоряд. В. Г. 

Табачковський. – К. : Стилос, 2000. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Розглядаються питання світоглядного самовизначення 

сучасної людини. Сутність людини та місце людини у світі: мета, ідеал, 

світоглядові принципи тощо.  



 

9.  87.524.

3р30я7

3-1 

Ш 37 

 

Шевченко З. В.  
Філософські проблеми гендеру та фемінізму : [навч.-метод. 

посіб.] / З. В. Шевченко ; рец.: О. О. Драч [та ін.] ; М-во освіти 

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

Наук. ін-т історії і філософії. – [Б. м.] : Чабаненко Ю. А., 2013. – 96 с. 

Кількість примірників: 13 - ЧЗ №3(3), ЦА(10) 

Анотація: Посібник містить методичну розробку вивчення курсу 

"Філософські проблеми гендеру та фемінізму" за кредитно-модульною 

системею організації навчального процесу підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" напряму підготовки 

6.020301 - філософія відповідно до навчальної програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

    

1.  78.377 

І-85 

 

Ісаєнко О. О.  
Інноваційні бібліотечні технології інформаційного 

обслуговування : [монографія] / О. О. Ісаєнко ; відп. ред. О. В. 

Воскобойнікова- 

Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2011. – 158 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Монографію присвячено впровадженню, функціонуванню та 

розвитку інноваційних технологій інформаційного обслуговування у 

бібліотеках. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних 

фахівців, доповнено і уточнено поняттєвий та класифікаційний апарати 

з даної проблематики.  

 

2.  78.0 

Г 70 

 

Горовий В. М.  
Особливості розвитку соціальних інформаційних баз 

сучасного українського суспільства : [монографія] / В. М. 

Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2005. – 300 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У монографії йде мова про розвиток системи соціальних 

інформаційних баз даних. У зв'язку з цим розглядаються певні тенденції 

змін у процесі суспільної трансформації системи українських інформаційних баз, 

традиційних протягом багатьох століть місць збереження всієї фіксованої 

інформації – бібліотек і перетворення їх у наш час у загальносуспільні інформаційні 

центри. 

 

3.  78. 

347.1 

(4Укр) 

Д 79 

 

Дубровіна Л. А.  
Історія Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; 

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

[б. в.], 2008. – 374 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: У період 1965-1991 років Державна публічна бібліотека 

УРСР повернулася до виконання функцій Центральної наукової 

бібліотеки Академії наук УРСР з метою забезпечення розвитку 

вітчизняної науки. Це спричинило до значних змін в її структурі та 

завданнях. На грунтовному аналізі діяльності ЦНБ ім. В. І. Вернадського 

АН УРСР досліджуються процеси централізації та уніфікації бібліотек, 

формування та обігу їх фондів, активізації культурно-масової діяльності 

тощо. 



 

4.  78.368.

4 

К 56 

 

Ковальчук Г. І.  
Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних 

фондах : [монографія] / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. Л. А. 

Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т укр. книги. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с. 

Кількість примірників: 2 - ЦА(1), ДБВ(1) 

Анотація: У монографії розглядаються основні питання формування, 

складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного,  

бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, 

рідкісних і цінних видань ХІХ-ХХ ст., принципи діяльності відповідних 

підрозділів наукових бібліотек тощо.  

 

5.  78.347.

61 

К 65 

 

Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в 

інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 23-25 трав. 2006 р. / Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка ; наук. ред.: О. Г. Кириленко (відп. за вип.), М. С. 

Слободяник. – К. : Київський університет, 2006. – 152 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: Збірник укладено на основі матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції з теоретичних і практичних проблем 

розвитку бібліотек вищих навчальних закладів, проведеної Науковою 

бібліотекою імені М. Максимовича 23-25 травня 2006 року. Розглянуто 

актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної науки і практики. 
 

6.  78.375.

2 

К 65 

 

Копанєва В. О.  
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів 

інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; наук. ред. О. С. 

Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2009. – 200 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У монографії обгрунтовано необхідність розвитку 

діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної 

складової – фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну 

базу формування фонду "мережевої україніки". Розроблено підхід до 

кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно 

значущих інтернет-ресурсів провідними галузевами та регіональними 

бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих 

ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і 

повнотекстовому індексуванні.  

 

7.  78.364.

111с51 

Л 68 

 

Лобузіна К. В.  
Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : 

[монографія] / К. В. Лобузіна ; наук. ред. Л. Й. Костенко ; НАН 

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

2010. – 132 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 



Анотація: Монографію присвячено особливостям функціонування, 

організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової 

інформаційної технології. 

 

8.  78.0 

Л 68 

 

Лобузіна К. В.  
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-

інформаційній діяльності : монографія / К. В. Лобузіна ; відп. 

ред. О. С. Онищенко ; бібліогр. ред. Л. С. Новосьолова ; НАН 

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

2012. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Розглянуто питання формування, упорядкування та 

управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті 

соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань. 

Показано шляхи вирішення проблеми актуалізації та інтелектуального 

доступу до масивів історико-культурної та наукової інформації, що 

зберігається в документальних джерелах бібліотечних фондів.  

 

9.  79.347.

9 

М 71 

 

Міщук С. М.  
Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: історія, склад, 

наукове дослідження : [монографія] / С. М. Міщук ; відп. ред. 

О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2007. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У монографії розглядаються бібліотечні колекції й архіви 

численних духовних та світських установ, приватних осіб і громадських 

організацій Волині ХІХ - початку ХХ ст. Це, зокрема: книжкові та 

рукописні фонди Волинської православної духовної семінарії, архів і 

бібліотека Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної 

семінарії, Луцької капітули, Житомирського кафедрального собору, луцько-

житомирських біскупів, архів і бібліотека баронів Шодуарів, зібрання 

Товариства дослідників Волині та Церковно-археологічного товариства 

(Волинського єпархіального книгосховища), рукописна збірка 

Житомирського російського драматичного товариства, конфесійні 

пам'ятки XVII - ХІХ ст. та ін. 

 

10.  78.33 

(4Укр) 

М 99 

 

Мяскова Т. Є.  

Бібліотека імператорського університету св. Володимира з 

історії комплектування (1834-1927 рр.) : [монографія] / Т. Є. 

Мяскова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2005. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Монографія розглядає питання історії та комплектування 

бібліотеки Імператорського університету св. Володимира. На основі 

комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, 

особливості формування бібліотеки, перелік та склад колекцій, що 

надійшли до фондів упродовж 1834-1917 рр. 



11.  79.347.

9я23 

О-75 

 

Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник / О. С. 

Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова [та ін.] ; редкол.: О. С. 

Онищенко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : [б. в.], 

2002. – 767 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У путівнику вміщено дані про склад і зміст 264-х особових 

архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. Серед документів – рукописи наукових та 

творчих праць фондоутворювачів, біографічні матеріали, матеріали 

службової та громадської діяльності, листування, матеріали інших 

авторів тощо.  
 

12.  78.364.

111.1 

Р 82 

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Розділ: М Технологія деревини. Виробництва 

легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. 

Фотокінотехніка. Підрозділ: М1 Технологія деревини / авт. 

кол.: Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька,  

І. А. Зарічняк ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2006. – 

198 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: "Рубрикатор НБУВ" – варіант "Робочих таблиць 

класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі 

"Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ". "М1 

Технологія деревини" - це підрозділ розділу "М Технологія деревини. 

Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. 

Фотокінотехніка" основних таблиць, який входить до складу 

"Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації докуметнів з 

питань деревинознавства і деревообробних виробництв. Складається з 

трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової. 

 

13.  78.364.

111.1 

Р 82 

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Розділ: Н Будівництво / А. Г. Бровкін (кер.),  

С. В. Галицька, І. А. Зарічняк, В. А. Якушко ; голов. ред. О. С. 

Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2010. – 600 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: "Рубрикатор НБУВ" – варіант "Робочих таблиць 

класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі 

"Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ". Розділ 

"Н Будівництво" – це підрозділ розділу основних таблиць, який входить 

до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації 

документів із питань технології будівництва, будівельних матеріалів і 

конструкцій. Складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, 

довідкової. 

 

 



14.  78.364.

111.1 

Р 82 

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Розділ: 3 Енергетика. Радіоелектроніка. 

Підрозділи: 381 Кібернетика ; 397 Інформаційна та 

обчислювальна техніка / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, І. А. 

Зарічняк, В. А. Якушко ; голов. ред. Онищенко ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2011. – 

250 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: "Рубрикатор НБУВ" – варіант "Робочих таблиць 

класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі 

"Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ". "381 

Кібернетика" і "397 Інформаційна та обчислювальна техніка" – це 

підрозділ розділу "З Енергетика. Радіоелектроніка" основних таблиць, 

які входять до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для 

систематизації документів з питань теорії інформації, загальної теорії 

зв'язку, теорії автоматів, біоніки, обчислювальних машин і пристроїв  

тощо. Випуск складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, 

довідкової. 

 

15.  78.364.

111.1 

Р 82 

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Розділ: Ж Техніка і технічні науки у цілому / 

авт. кол.: Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. 

Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.) ; голов. ред. О. С. 

Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2010. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського" – варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який 

використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі 

бібліотечного опрацювання в НБУВ. "Розділ "Ж Техніка і технічні науки 

у цілому" – це розділ основних таблиць, який входить до складу 

"Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації документів із 

питань загальнотехнічних дисциплін, проектування, матеріалознавства, 

конструкцій, загальної технології, монтажу, експлуатації, ремонту, 

реконструкції та модернізації. Складається з трьох частин: 

систематичної, алфавітної, довідкової. 

 

16.  78.35 

С 17 

 

Самохіна Н. Ф.  
Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева 

організація : [монографія] / Н. Ф. Самохіна ; наук. ред. О. С. 

Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2008. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Монографію присвячено дослідженню організації 

розміщення традиційних текстових ресурсів наукової бібліотеки за 

рівнями (оперативний, депозитарний) відповідно до інтенсивності їх 

використання для підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів.  



17.  78.364.

111 

С 32 

 

Сербін О. О.  

Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та 

сучасні тенденції розвитку : монографія / О. О. Сербін ; наук. 

ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2009. – 140 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: Дослідження історії, сучасного стану та новітніх 

тенденцій розвитку бібліотечно-бібліографічної класифікації в Україні – 

є предметом розгляду даної монографії. 
 

18.  78.34 

(4Укр) 

С 60 

 

Солоіденко Г. І.  
Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні 

етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко ; наук. ред. О. С. 

Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – К. : [б. в.], 2010. – 204 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: У монографії визначено основні етапи розвитку української 

бібліотечної термінології упродовж  ХХ ст. Значну увагу приділено 

висвітленню теоретичної та практичної термінологічної діяльності в 

СРСР, в окремих зарубіжних країнах, зв'язкам бібліотечної терміносистеми з 

суміжними терміносистеми, стандартизації бібліотечно-інформаційної діяльності. 

 

19.  78.33 

(4Укр) 

С 79 

 

Степченко О. П.  
Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів 

національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(1918-1934) / О. П. Степченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; 

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

[б. в.], 2008. – 218 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Видання присвячене вивченню історії формування 

рукописних та книжкових фондів Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (НБУВ), зокрема її спеціалізованих підрозділів, у 1918-

1934 рр. Джерельною базою дослідження є особові архіви видатних 

українських учених, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ.  

 

20.  78.0в3 

(7США) 

С 85 

 

Стрішенець Н. В.  
Сучасна американська бібліотечно-інформаційна 

терміносистема: бібліотечний аспект : монографія / Н. В. 

Стрішенець ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2011. – 502 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: У монографії подано методику підготовки двомовного 

англо-українського словника бібліотечно-інформаційної термінології, 

розглянуто проблеми запозичень, синонімії та полісемії. 

 

 



 

21.  79.3 

С 88 

 

Студії з архівної справи та документознавства : [зб. наук. ст.]. 

Т. 11 / Держ. ком. архівів України, Український НДІ архівної 

справи та документознавства, Європейський ун-т ; редкол.:  

І. Б. Матяш (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во Європейського 

університету, 2004. – 278 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №3(1) 

Т. 15. – К. : Вид-во Європейського університету, 2007. – 231 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Т. 17. – К. : Вид-во Європейського університету, 2009. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику подано статті з питань розвитку архівної 

справи в Україні, науково-методична робота архівних установ та 

актуальні проблеми документознавства. 
 

22.  79.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та 

перспективи : наук. доповіді Всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 

р.) : [у 2-х ч.]. Ч. 1 / Голов. архівне упр. при Кабінеті Міністрів 

України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства 

[та ін.] ; упоряд.: В. Ляхоцький, І. Матяш ; ред. Н. Марченко. – 

К. : [б. в.], 1997. – 380 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Ч. 2. – К., 1997. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику представлено актуальні проблеми визначення 

оптимальної моделі архівної справи, питання розробки національної 

програми зберігання бібліотечних та архівних фондів в сучасній Україні. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    

1.  91.9: 

63кр 

І-90 

 

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового 

часу у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького : бібліогр. покажч.  

Серія Історична. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; наук. ред. Г. М. Голиш ; уклад.: А. П. 

Іржавська,  

О. З. Силка. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2013. – 172 с. 

Кількість примірників: 20 - ЧЗ №3(2), ДБВ(1), ЦА(17) 

Анотація: У виданні представлена інформація про опубліковані 

джерельні матеріали з нової історії Азії, Африки та Латинської 

Америки і матеріали "Наукових записок" Інституту сходознавства АН 

СРСР (1945-1956 рр.), які зберігаються у фондах наукової бібліотеки 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

 

2.  91.9:74 

М 76 

 

Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажч. / 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України  

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко,  

Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Арт Економі, 

2011. – 88 с. : фото. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 29). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик із серії "Ювіляри НАПН України" 

присвячено життю та діяльності А. О. Молчанової, к. пед. н., наукового 

співробітника відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 

педагогічної освіти дорослих НАПН України. У виданні представлено  

бібліографію її наукових праць (всього 130), а також публікації про її 

життєвий шлях і творчі досягнення. 

 

3.  91.9:74 

С 91 

 

В. О. Сухомлинський. Бібліографія : 2001-2008 рр. : [бібліогр. 

покажч.] / Акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлин- 

ського, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлин- 

ського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консульт. О. В. 

Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Богданова А. М., 

2008. – 196 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 3). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик продовжує серію видань, що 

випускає ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського "Видатні педагоги 

світу". У третьому випуску представлено бібліографію праць Василя 

Олександровича Сухомлинського, видатного українського педагога-гуманіста та 

документів про нього, що вийшли впродовж 2001-2008 рр. 



4.  91.9:83 

Д 67 

 

Віталій Григорович Дончик : [бібліогр. покажч.] / НАН 

України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; авт. вступ. ст.  

П. В. Іванишин ; уклад.: Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – К. : 

Академперіодика, 2012. – 104 с. : портр. – (Біобібліографія 

вчених України). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської 

діяльності видатного українського вченого в галузі літературознавства, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Шевченка, республіканської премії в галузі літературно-

мистецької критики ім. О. Білецького, премії ім. І. Франка НАН України, заслуженого 

діяча науки і техніки України, академіка НАН України В. Г. Дончика. Напрямки наукових 

інтересів В. Г. Дончика – історія української літератури, літературний процес 20-21-го 

століть, питання літературної критики та ін. 

 

5.  91.9: 

22.3 

Е 70 

 

Виктор Валентинович Еременко : [биобиблиогр. указ.] / 

НАН Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б. И. 

Веркина ; сост. В. В. Еременко. – К. : Академперіодика, 2012. – 

60 с. : фото. – (Биобиблиография ученых Украины). 

Количество экземпляров: 1 - ДБВ(1) 

Аннотация: В книге отражены жизненный путь, научно-организа- 

ционная, педагогическая и общественная деятельность академика НАН 

Украины В. В. Еременко. Указатель литературы знакомит читателя с 

трудами ученого. 

 

6.  91.9:72 

В 90 

 

Вчені Черкаського краю : біобібліогр. нариси. Вип. 4. 

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

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

культури і туризму Черкаської облдержадміністрації, 

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

Забєліна. – Черкаси : Вид-во обласної бібліотеки для юнацтва 

ім. В. Симоненка, 2012. – 156 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Четвертий випуск бібліографічних нарисів "Вчені 

Черкаського краю" присвячений суспільним і гуманітарним наукам. У 

першій частині зібрано дані про вчених – істориків, археологів, 

етнографів, фольклористів і краєзнавців – уродженців Черкащини і тих, 

чия діяльність пов'язана з краєм. У другу книгу включено довідки про 

життя і наукову діяльність 30-ти вчених. Персоналії розміщено за абеткою 

(літери К - П), а бібліографічні записи в межах персоналій – в зворотно хронологічній 

послідовності. 

 

7.  91.9:74 

Д 71 

 

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти 

України (1991-2006) : наук.-допоміжний бібліогр. покажч. / 

Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім.  

В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання [та ін.] ; 

упоряд. : Л. О. Пономаренко, А. А. Зарницька, І. В. Позднякова 

[та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2009. – 150 с. 



Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 

присвячений становленню та розвитку дошкільної освіти незалежної 

України впродовж 1991-2006 рр. і має за мету сприяти активізації 

впровадження інновацій у педагогічний процес, прогресивних підходів 

щодо виховання дитини дошкільного віку.  

 

8.  91.9: 

63.3кр 

З-81 

 

Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ-початок ХХ століття) : 

історико-бібліогр. дослідження / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Наук. б-ка ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. 

т-во істориків-аграрників ; ред. рада: І. А. Фареній, Л. І. 

Синявська, А. П. Іржавська [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2012. – 232 с. 

 Кількість примірників: 26 - ДБВ(1), ЦА(25) 

Анотація: У виданні представлено результати видавничої справи у  

м. Золотоноша Полтавської губернії за 1891-1919 рр. на прикладі 

діяльності трьох стаціонарних друкарень. 

 

9.  91.9:76 

К 52 

 

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару 

української книги. Вип. 14: Р / НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського ; зібрали: С. Й. Петров,  

С. С. Петров ; упорядкув.: В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред.  

В. Ю. Омельчук. – К. : [б. м.], 2011. – 408 с. – (Національна 

бібліографія України / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та 

ін.]). 

 Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Чотирнадцятий випуск покажчика містить 

бібліографічний опис видань (література "Р")", які вийшли українською 

та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено 

описи книги, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових 

видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, 

державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за 

абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 2990 

позиції. 
 

10.  91.9:28 

Р 82 

 

Леонід Іванович Рубцов : біобібліографія / НАН України, 

Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка ; уклад.: О. Л. Рубцова, 

Н. В. Чувікіна, Л. О. Ісакова ; авт. вступ. ст. Н. В. Чувікіна ; 

відп. ред. М. І. Шумик. – К. : Моляр С. В., 2012. – 32 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У брошурі висвітлені головні етапи життя, наукової, 

науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі дендрології,  

паркознавства та ландшафтного будівництва, доктора біологічних 

наук, професора Леоніда Івановича Рубцова. Покажчик друкованих праць 

знайомить читача з роботами вченого в галузі парко- та 

садобудівництва. Наводиться список публікацій про Л. І. Рубцова, 

перелік зареєстрованих сортів бузку, виведених ученим та список учнів, 

які захистили дисертації під його керівництвом. 



 

11.  91.9:74 

В 23 

 

Микола Самійлович Вашуленко – мовознавець, учений, 

методист : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, 

Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 

Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; упоряд.: Л. М. 

Айвазова, С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах. – 

К., 2011. – 138 с. : портр. – (Академіки НАПН України ; вип. 

19). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 

40 років його наукової діяльності (1972-2011) – концепції, підручники, 

програми та навчальні посібники, зокрема "Буквар", який витримав 30 

перевидань, методичні посібники, довідники, автореферати дисертацій, 

доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, 

що продовжуються, наукова школа вченого, а також публікації про 

життєвий шлях і творчі досягнення науковця. 

 

12.  91.9: 

78.3 

Н 35 

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на 

сторінках газет (1918-2008) : бібліогр. покажч. / НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. 

Онищенко (голова) [та ін.] ; авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.) 

[та ін.]. – К. : [б. в.], 2008. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Покажчик "Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського на сторінках газет (1918-2008)" містить 3195 

бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється 

багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного 

забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів за період від 

її створення до сьогоднішнього дня. 

 

13.  91.9:74 

Н 70 

 

Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України : 

біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих [та ін.] ; упоряд. Л. Н. Штома ; 

бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; вступ. ст. В. Г. Кремень ; 

наук. ред. П. І. Рогова. – 2-е вид., допов. – К. : [б. в.], 2011. – 

212 с. : портр. – (Академіки НАПН України ; вип. 15). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: До бібліографічного покажчика серії "Академіки НАПН 

України" вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльності 

Неллі Григорівни Ничкало, академіка НАПН України, доктора 

педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України, іноземного члена РАО, дійсного члена Міжнародної академії 

педагогічних наук та Міжнародної академії акмеологічних наук, 

представлено науковий доробок вченого за 40 років її наукової діяльності 

(1969-2010). 

 



14.  91.9:67 

У 45 

 

Україна в міжнародно-правовій охороні культурних 

цінностей та проблеми спільної архівної спадщини : матеріали 

до бібліографії / Держ. ком. архівів України, Український НДІ 

архівної справи та документозн. ; упоряд.: Л. П. Одинока 

(голов. ред.) [та ін.]. – К. [б. в.], 2006. – 138 с. – (Архівні та 

бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 12). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик подає відомості про міжнародні 

документи, акти законодавства України, монографії, статті, бібліо- 

графічні матеріали з питань охорони, повернення, реституції 

культурних цінностей та спільної архівної спадщини. 

 

15.  016: 

37.8 

У 45 

Українська академія друкарства.  
Наукові записки : наук.-техн. зб. : систематизований 

анотований покажч. матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. 

/ Українська акад. друкарства, МОН України ; уклад.: Б. В. 

Дурняк, О. М. Василишин, О. В. Мельников. – Л. : Українська 

академія друкарства, 2010. – 214 с. 

Кількість примірників:1 - ДБВ(1) 

Анотація: Систематизований анотований покажчик матеріалів,  

опублікованих у науково-технічному збірнику охоплює з перервами період 1939-2009 років. 

Матеріали стосуються галузей поліграфічного машинобудування, поліграфічної 

технології і матеріалів, інформаційних технологій і автоматизації поліграфічного 

виробництва, видавничої справи та організації книжкової торгівлі, економіки й 

організації поліграфії, природничих і суспільно-гуманітарних наук. 

 

16.  91.9: 

63.3 

У 45 

 

Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-

бібліогр. вид. / НАН України, Нац. б-ка України ім.  

В. І. Вернадського ; уклад.: А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко,  

Л. В. Бєляєва [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.:  

О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2001. – 808 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Науково-бібліографічне видання "Українська революція і 

державність (1917-1920 рр.)" є першою спробою зібрати й узагальнити 

друковані праці, бібліографічними засобами представити доробок з 

теми. До видання ввійшли книги, брошури, автореферати дисертації, 

статті з журналів, збірників, тези наукових конференцій, рецензії, 

депоновані рукописи за 1917-2000 рр. українською й російською мовами. 
 

17.  91.18 

Ф 83 

 

Франкомовні довідкові та бібліографічні видання XVIII-

початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: Л. А. Дубровіна [та 

ін.] ; уклад.: М. А. Стельмашева, А. М. Беба, Р. С. Кириченко ; 

ред.-бібліогр. Н. І. Малолєтова. – К. : [б. в.], 2008. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У каталозі представлені видання з найбільшої в Україні 



колекції зарубіжних видань XVIII - початку ХХ ст., що зберігаються у  

фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: біб- 

ліотечних зібрань та історичних колекцій, стародруків та рідкісних 

видань, образотворчих мистецтв, довідково-бібліографічного 

обслуговування, формування музичного фонду, Інституті рукопису. 

Видання представлені енциклопедіями, словниками, довідниками, 

покажчиками, атласами, альманахами, бібліографічними посібниками з 

різних галузей знань, довідниками-каталогами колекцій тощо, виданими 

відомими видавничими домами Парижа, Ліона, Тулузи, Руана та іншими 

центрами книгодрукування Франції, а також Нідерландів, Швейцарії, 

Бельгії, Німеччини, Англії, Росії. 
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