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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. 

28 випуск інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» видано 

лише в електронному вигляді та розміщено на сайті наукової бібліотеки. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

                                                кандидат історичних наук, доцент 

 
 
 
 
 



 

 
 

    

1.  26.309 

І 19 

 

Іванишин В. А.  
Геологія і перспективи нафтогазоносності Глинсько-Розбишівського 

валу : [монографія] / В. А. Іванишин. – Чернігів : Десна, 2013. – 

272 с. : рис. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії викладено результати палеотектонічних досліджень, 

літолого-фаціального вивчення порід, закономірностей розвитку порід-колекторів 

на валу загалом і в розрізах окремих свердловин, нафтогазоносності палеозойських 

відкладів, охарактеризовано перспективні ділянки для розміщення бурових або 

геофізичних робіт. 

 

2.  20.1 

І23 

 

Іванюта С. П.  
Екологічна та природно-техногенна  безпека України: 

регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. 

Іванюта, А. Б. Качинський ; Національний інститут 

стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2012. – 305 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розглянуто методологію оцінки економічного ризику 

природних і техногенних катастроф на регіональному рівні. Подано оцінку ризику 

життю та здоров'ю людини, а також ризику матеріальних збитків від надзвичайних 

ситуацій різного походження, проаналізовано динаміку їх змінювання для регіонів 

України. 
 

3.  20.1я7

3-1 

І-62 

 

Інженерна екологія. Теорія і практика сталого розвитку : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов, В. М. 

Ісаєнко, Ю. М. Саталкін [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабака. – К. : 

Вид-во НАУ, 2006. – 492 с. : табл. 

Кількість примірників: 5 - ЧЗ №1(2), ЦА(3) 

Анотація: У підручнику висвітлено концептуальні, методологічні,  

нормативно-правові, технологічні й етичні основи інженерно-

екологічного забезпечення переходу на екологічно чисті моделі 

виробництва; нормативні екологічні механізми підвищення 

ефективності виробництва з урахуванням європейських і міжнародних 

вимог екологізації життєвого циклу продукції. 
 

4.  56.145.

2 

А 16 

 

Абрамович Г. Б.  
Эпилептические психозы у детей и подростков : [монография] / 

 Г. Б. Абрамович, Р. А. Харитонов. – Л. : Медицина, 1979. – 

144 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 



Аннотация: В книге описаны различные клинические картины 

психозов, встречающиеся у детей и подростков, больных эпилепсией. 

Наряду со сведениями о частоте и патогенезе упомянутых психозов в 

целом, описаны острая церебральная атаксия, дисфорические и 

затяжные сумеречные состояния.  

 

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: У наукових працях збірника 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.  28.071

я73-1 

А 35 

 

Азнакаєв Е. Г.  
Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) : 

навч. посіб. / Е. Г. Азнакаєв. – К. : Вид-во НАУ, 2007. – 390 с. 

Кількість примірників: 6 - ЧЗ №1(2), ЦА(4) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні питання біомедичної 

інженерії. Наведено принципи функціонування базових технічних пристроїв для 

дослідження біологічних процесів з погляду фізики, хімії та математики. Розглянуто 

методику електрографії, реографії, електрокардіографії; оптичної 

мікроскопії, цукрометрії тощо.  
 

7.  20.1я 

21 

Б 59 

 

Біда О. А.  
Природничо-екологічний тлумачний словник : для вчит. почат. 

кл. і студ. пед. ф-тів / О. А. Біда ; Міністерство освіти України, 

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла 

Тичини. – К. : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 103 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У словнику наведено визначення основних понять і термінів 

з природознавства, екології та охорони навколишнього середовища. 

 

8.  2 

В 53 

 

Вісник Донецького національного університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія А. Природничі науки. № 1 / Донецький 

національний університет ; редкол.: В. П. Шевченко (голов. 

ред.) [та ін.]. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2012. – 216 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. 

 



9.  28.081 

В 12 

 

Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у 

рослинах та екологічна небезпека / В. М. Гришко, Д. В. 

Сищиков,  

О. М. Піскова [та ін.] ; відп. ред. Д. М. Гродзинський ; Нац. 

акад. наук України, Криворізький бот. сад, Українське т-во 

грунтознавців та агрохіміків [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 

304 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках книги обговорюється сучасний стан атмо- 

сферного повітря у промислових містах, забруднення грунтів сполуками 

важких металів і особливості їх акумуляції та міграції в системі "грунт-

рослина". Оцінено стійкість рослин до підвищеного рівня важких 

металів. 

 

10.  51.21 

Г 46 

 

Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Вип. 55 / М-во охорони 

здоров'я України, Акад. мед. наук України [та ін.] ; голов. ред. 

А. М. Сердюк. – К. : Полімед, 2010. – 472 с. 

 Кількість примірників:1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 56. – К. : Полімед, 2010. – 460 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику автори наукових праць звертають увагу на 

питання гігієни навколишнього середовища, гігієни харчування, гігієни 

здоров'я та еколого-гігієнічні, інформаційно-технологічні питання впливу 

навколишнього середовища на здоров'я населення. 

 

11.  40.3 

(4Укр)

я73-1 

Г 90 

 

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент 

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

"Агрономія" у вищ. аграр. навч. закл. II - IV рівнів акредитації / В. І. 

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

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

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює загальні поняття про 

грунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та 

порушення грунтів на території України. Узагальнено агрозаходи 

рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні 

матеріали, які використовують в агрохімічній практиці. 

 

12.  26.891 

(4Укр-

4Вол)

К 72 

Костриця М. Ю.  

Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті : 

монографія / М. Ю. Костриця ; Українське Географічне 

Товариство, Всеукраїнська спілка краєзнавців, Житомирське 

науково-краєзнавче товариство дослідників Волині. – 

Житомир : М. А. К., 2001. – 359 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У книзі проаналізовано творчу спадщину багатьох відомих дослідників краю 

– звитяжців українського національного відродження; відновлено історичну справедливість 

щодо цілого ряду видатних діячів, Товариства дослідників Волині та його спадкоємців.  



13.  43я20 

Л 50 

 

Лесная энциклопедия : в 2 т. / науч.-ред. совет изд-ва : А. М. 

Прохоров (пред.) [и др.] ; редкол.: Г. И. Воробьев (гл. ред.) [и 

др.]. – М. : Советская энциклопедия. – 1985 

Т. 1 : Абелия - Лимон. – 1985. – 564 с. : ил. 

 Количество экземпляров: 1 - ДБВ(1) 

Аннотация: Двухтомная "Лесная энциклопедия" включает 

разносторонние сведения по лесоведению, лесоводству, лесоустройству 

и таксации леса, о защитном лесоразведении, селекции и семеноводству 

основных лесообразующих пород. В энциклопедии приведены 

характеристики лесов и лесного хозяйства СССР и союзных республик, а также 

некоторых стран мира, располагающих крупными лесными ресурсами.  

 

14.  56.613

я73-1 

М 18 

 

Маланчук В. А.  
Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической 

зависимости : учеб. пособ. / В. А. Маланчук, И. С. Бродецкий. 

– К. : Москаленко О. М., 2013. – 252 с. : ил., табл., фото. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Это первое учебное пособие в Украине и странах СНГ, в 

котором систематизированы данные про остеомиелит челюстей у 

больных на фоне наркотической зависимости. В нем детально описана 

этиология, механизмы патогенеза, клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика и методы лечения больных этой 

нозологией.  

 

15.  52.57 

М 42 

 

Медична фізика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 4 т. / 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л. А. Булавіна. – 

К. : Київський університет. – 2011 

Т. 1 : Динамічні та статистичні моделі / Л. А. Булавін, Л. Г. 

Гречко, Л. Б. Лерман, А. В. Чалий. – 2011. – 480 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У підручнику розглянуто динамічні системи і досліджено 

нелінійний осцилятор із квадратичною та кубічною нелінійностями. 

Описано методи розв'язання нелінійних диференціальних рівнянь і 

сформульовано відповідні теореми. Викладено елементи якісної теорії 

диференціальних рівнянь, подано класифікацію особливих точок і введено 

поняття стійкості з відповідальними теоремами тощо.  

 

16.  52.57я

73-1 

М 42 

 

Медична фізика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 4 т. / 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л. А. Булавіна. – 

К. : Київський університет. – 2011 

Т. 2 : Експеримент у медичній фізиці / Л. А. Булавін, О. Ю. 

Актан, Ю. Ф. Забашта [та ін.]. – 2011. – 312 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На сторінках підручника розглянуто методи експериментальних 

досліджень медико-біологічних систем. Підкреслено особливості експерименту in vitro в 

медицині.  
 



17.  40я73-

1 

О-72 

 

Осадчий О. С.  

Основи сільського господарства : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. С. Осадчий. – К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 294 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: Курс "Основи сільського господарства" охоплює основні 

ланки аграрного виробництва і включає наступні розділи: 

грунтознавство, землеробство, агрохімію, власне рослинництво 

(рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво. 

 

18.  53.0 

П 35 

 

Питання експериментальної та клінічної медицини : зб. 

статей. Вип. 16. Т. 1 / МОЗ України, Донецький нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького ; ред. рада: Ю. В. Думанський (голова), В. Я. 

Уманський (голов. ред.), С. В. Зябліцев. – Донецьк : Каштан, 

2012. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 16. Т. 2. – Донецьк : Каштан, 2012. – 432 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: До уваги читача пропонуються раніше не опубліковані 

оригінальні статті з клінічних, медико-профілактичних, медико-

біологічних дисциплін, що висвітлюють власні результати 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень. 

 

19.  52.525.

1 

Р 90 

 

Рутман Э. М.  
Надо ли убегать от стресса? / Э. М. Рутман. – М. : Физкультура 

и спорт, 1990. – 128 с. : ил. 

Количество экземпляров: 4 - ЧЗ №6(1), (3) 

Аннотация: Среди многих причин, вызывающих стресс, особенно 

выделяются психические перегрузки, эмоциональное напряжение. Автор 

книги с глубоким проникновением в психологию "обычного" человека 

исследуют различные ситуации, реакцию и поведение людей, 

столкновение которых приводит к стрессу, предлагает "рецепты" для 

предотвращения конфликтов либо их негативных последствий. 

 

20.  26.1 

С 91 

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. 

наук. пр. Вип. 2 (24) / Зах. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та 

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

І. С. Тревого. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 

2012. – 208 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У цьому випуску збірника публікуються нові результати з 

розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього 

гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- 

і GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.   
 

 

 



21.  51.23 

Т 25 

 

Ташев, Ташо Ангелов.  

Как питаться правильно : пер. с болг. / Ташо Ангелов Ташев. – 

София : Медицина и физкультура, 1988. – 128 с. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В книге рассматриваются принципы рационального 

питания, указывается на суточные потребности в различных пищевых 

веществах, витаминах и минеральных солях. Даются ценные 

рекомендации, которые помогут правильно установить свой режим 

питания в зависимости от возраста, пола и профессиональной нагрузки, 

а также при некоторых заболеваниях обмена и ряде других 

заболеваний… 

 

22.  28.903,

139 

У 80 

 

Устименко Г. С.  

Влияние магнитных полей Земли и космических объектов на 

органы и функции организма человека / Г. С. Устименко. – 

Северодонецк : Издательский дом Эврика, 2013. – 63 с. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Сборник содержит материалы научно-исследовательских 

работ по изучению влияния магнитных полей Земли и космических 

объектов на организм человека, проведенных в Украинском филиале 

Центра научной организации труда в химической промышленности 

(УкрЦНОТХим) в центре научных исследований планирования, 

экономики, управления (ЦНИПЭУ) г. Северодонецка. 

 

23.  24.5я7

3-1 

Ч-90 

 

Чумак В. Л.  

Фізична хімія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Чумак, 

С. В. Іванов. – К. : Вид-во НАУ, 2007. – 648 с. 

Кількість примірників: 5 - ЧЗ №1(2), ЦА(3) 

Анотація: Пропонований підручник є одним із перших, створених 

спеціально для роботи за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. Основну увагу приділено модульно-рейтинговій 

технології вивчення фізичної хімії для інженерних спеціальностей.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   

1.  26.3 

(4Укр) 

І-19 

 

Іванишин В. А.  

Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-

Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій 

западині : монографія / В. А. Іванишин. – Чернігів : ПВК 

Десна, 2013. – 335 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії на підставі палеотектонічних досліджень, 

детально літолого-фаціального вивчення порід, спектральних аналізів, 

закономірності розвитку порід-колекторів на площі та в розрізі 

сформульовані оригінальні висновки, серед яких твердження про те, що 

Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівський вузол є 

дельтою і авандельтою турнейськові-візейської палеоріки.  

 

2.  22.379.

1 

Б 91 

 

Бурак Я.  
Основи локально градієнтної теорії діелектриків : монографія / 

Я. Бурак, В. Кондрат, О. Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 

207 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії викладено основи локально градієнтної теорії 

неферомагнітних діелектричних тіл, яка грунтується на врахуванні 

поряд із деформаційними, тепловими та електромагнітними процесами 

також локального зміщення маси.  

 

3.  22.37 

К 82 

 

Кристаллические материалы для оптики и электроники : 

колл. моногр. / Национальная Академия наук Украины, 

Институт монокристаллов ; ред. В. М. Пузикова. – Х. : 

Институт монокристаллов, 2012. – 543 с. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В коллективной монографии рассмотрены результаты 

исследований, посвященные созданию ряда актуальных кристаллических 

материалов для оптики и электроники, проанализированы основные 

тенденции мировой науки в данном направлении. 

 

4.  22.1я7

2-1кр 

М 34 

 

Математика. 5 кл. : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко [та 

ін.]. – К. : Освіта, 2013. – 352 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Підручник має чітку структуру,  добре продуману 

систему умовних позначень, система вправ спрямована і на 

вироблення основних вмінь і навичок, передбачених програмою, і 

на розвиток мислення, формування вмінь аналізувати, самостійно 

робити висновки. 



5.  22.251

в631.0 

Н 16 

 

Нагірний Т.  

Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із 

врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. 

Основи наномеханіки І : монографія / Т. Нагірний, К. Червінка. 

– Л. : Сполом, 2012. – 263 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На прикладі модельних задач для пружного, термопружного, 

електропровідного неферомагнітного твердих тіл та бінарного твердого розчину 

вивчено ефекти, пов'язані з приповерхневою неоднорідністю, зокрема розмірні 

ефекти, та інтерційністю. Запропоновано підхід до побудови основ 

механіки простих наноматеріалів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

    

1.  32.973.

2я73-1 

Б 12 

 

Бабак В. П.  
Теоретичні основи захисту інформації : підручник / В. П. 

Бабак. – К. : Вид-во НАУ, 2008. – 752 с. : ілюстр. 

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

Анотація: У підручнику викладено основні поняття та методи 

захисту інформації, що базуються на математичному апараті 

перетворення та дослідження інформаційних сигналів, технологіях 

вимірювання, передачі та обробки інформації сигналів і даних, на 

завадостійкому кодуванні, використанні сучасних інформаційно-

комунікаційних каналів передачі інформації, на алгоритмах шифрування 

та дешифрування, стегано- та криптографії, цифрового підпису і т. ін.  

 

2.  37.8 

К 32 

 

Квалілогія книги : зб. наук. пр. Вип. № 1 (19) / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Українська акад. друкарства ; 

редкол.: Б. В. Дурняк (голов. ред.), В. З. Маїк, С. Ф. Гавенко 

[та ін.]. – Л. : Українська академія друкарства, 2011. – 154 с. : 

схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Вип. № 2 (18). – Л. : Українська академія друкарства, 2010. – 

124 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику розглянуто результати теоретичних і 

прикладних досліджень, пов'язаних з проблемами впливу технологій, 

матеріалів, обладнання, умов та організацій праці на якість 

поліграфічної продукції та її техніко-економічні показники. 

 

3.  37.8 

К 63 

 

Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. № 26 / 

МОН України, Українська акад. друкарства ; редкол.: Б. В. 

Дурняк (відп. ред.), М. М. Луцків, І. Т. Стрепко [та ін.]. – Л. : 

УАД, 2011. – 283 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику викладено основні поняття та проблеми, 

пов'язані з інформаційними ресурсами та технологіями обробки даних на 

підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та 

впровадження систем комп'ютерної обробки даних, прогресивні 

технологічні засоби побудови інформаційних систем. 

 

 

 

 



4.  32.973.

2я21 

К 63 

 

Компьютерные информационные системы и хранилища 

данных : толковый словарь / А. Г. Додонов, С. Р. Коженевский, 

Д. В. Ландэ, В. Г. Путятин ; НАН Украины, Ин-т проблем 

регистрации информации. – К. : Феникс : Изд-во ИПРИ НАН 

Украины, 2013. – 554 с. 

 Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В словарь вошли основные термины, используемые в 

области компьютерных информационных систем, понятия и 

определения, применяемые в современной компьютерной литературе. 

Особое внимание уделено терминологии, относящейся к такой 

компоненте компьютерных систем как хранилища данных.  
 

6.  32.973.

2-018 

Х 72 

 

Холмогоров В.  
Секреты работы в Windows / В. Холмогоров. – Х. ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2010. – 350 с. 

Количество экземпляров: 1 - А3(1) 

Аннотация: Современная операционная система – сложнейший 

программный комплекс, при работе с которым у пользователя 

возникает множество вопросов. Эта книга поможет вам разобраться в 

тонкостях установки, настройки, нюансах функционирования Windows 

Vista, узнать о скрытых возможностях этой платформы. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

    

1.  63.3(4)

4 

Р 90 

 

Ruthenica : [зб. наук. ст.]. Т. 5 / Нац. акад. наук України, Ін-т 

історії України ; наук. ред.: В. Ричка, О. Толочко. – К. : Інститут  історії 

України, 2006. – 314 с. 

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

Т. 7. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 258 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. 
 

2.  63.3 

(4Укр)

46-8 

М 13 

 

Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України 

останньої третини XVII – початку XVIII століть : наук. зб. / 

НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. 

Грушевського [та ін.] ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський 

[та ін.] ; упоряд. І. Скочиляс. – Л. : Вид-во ІУАД ім. М. С. 

Грушевського, 2011. – 352 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли доповіді й повідомлення, виголошені під 

час двох форумів у Львові восени 2009 р. – наукової конференції "Іван 

Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини 

XVII – початку XVIII століть", присвяченої 300-й річниці смерті 

видатного державного діяча, політика й мецената, гетьмана України 

Івана Мазепи, та Всеукраїнської наукової конференції "Образ гетьмана 

Івана Мазепи в українській драматургії, театрі, кіно".  

 

3.  63.3 

(4Укр) 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Книга нашого буття на чужині. Бережімо все своє рідне! : 

ідеологічно-іст. нариси / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : 

Видавництво Українського Наукового Богословського 

Товариства, 1956. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор книги як православний українець, для якого Віра 

Православна – це Свята Віра його дідів і прадідів, великих і славетних 

мужів, найсвятіша слава його батьківщини України, звертався до 

читача, як зберегти своє рідне – залишатися українцем, берегти свою 

віру, культури, мову, звичаї, перебуваючи на чужині. 

 

 

 



4.  63.3 

(4Укр)

45-8 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. 

моногр. / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : [б. в.], 1958. – 216 с. 

: ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У 1958 р. у Вінніпезі вийшла монографія І. Огієнка “Князь 

Костянтин Острозький і його культурна праця”. Це був своєрідний 

підсумок роботи дослідника над Острогіаною. Туди ввійшли його роботи 

про Острозьку біблію й Острозьку друкарню кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. 

 

5.  63.3(0)

5р30я7

І-79 

Іржавська А. П.  
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : 

навч.-метод. посіб. для студ. заочн. форми навч. / А. П. 

Іржавська ; наук. ред. О. Г. Перехрест ; МОН України, ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, ННІ історії і філософії. – Черкаси : Вид-во 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 116 с. 

Кількість примірників: 27 - ЦА(24), ЧЗ №3(3) 

Анотація: Навчально-методичні матеріали розраховані на студентів 

четвертого і п’ятого курсів заочної форми навчання з історичних 

спеціальностей. 

 

6.  63.1 

(4Укр) 

І-90 

 

Історіографічні дослідження в Україні : [зб. наук. пр.]. Вип. 

18 / На. акад. наук України, Ін-т історії України ; пер. та ред. 

анотацій англ. мовою В. С. Горака ; редкол.: В. А. Смолій 

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

488 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №3(2) 

Анотація: У збірнику наукових праць висвітлені актуальні питання 

української історіографії, зокрема з теорії й історії історичної науки, 

біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядається наукова 

спадщина на історичні погляди відомих учених, у т. ч. М. Бережкова,  

В. Голобуцького, М. Грушевського, Я. Дашкевича, М. Костомарова,  

О. Лазаревського, І. Линниченка, О. Оглоблина, О. Шахматова та ін. 

 

7.  63.1 

(4Укр) 

І-90 

 

Історіографічні дослідження в Україні : [зб. наук. пр.]. Вип. 

21 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій 

(голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський [та ін.] ; пер. 

В. С. Горака. – К. : Інститут історії України НАН України, 

2011. – 376 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках збірника висвітлюються актуальні питання 

української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії 

історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. 

Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених і 

діячів, у т.ч. О. Апанович, М. Драгоманова, Л. Окіншевича та ін. 

 

 



8.  63.3 

(4Укр) 

І 90 

 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти : [зб. ст.]. 

Вип. 34 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: П. Т. 

Тронько (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. Р. Ю. Подкур. – К. : 

Інститут історії України НАН України, 2007. – 391 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику, присвяченому 70-им роковинам "Великого 

терору" – масових політичних репресій 1937-1938 рр., на основі 

широкого кола джерел досліджуються різноманітні форми політичних 

репресій радянської доби (1917-1991).  

 

9.  63.3 

(4Укр)

6 

І-90 

 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. пр. 

Вип. 29 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; 

редкол.: П. Т. Тронько (голов. ред.) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2005. – 

217 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках наукового збірника публікуються статті про 

еволюцію поглядів вищого партійно-державного керівництва СРСР та 

України стосовно принципів державного управління республікою, 

розкриваються механізми здійснення державного терору, його 

регіональні особливості, діяльності органів державної безпеки, 

функціонування наукових та творчих установ в умовах жорсткого 

ідеологічного тиску та політичної цензури тощо.  

 

10.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

Історична наука, історична пам'ять і національна свідомість 

модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі : [матеріали 

Міжнар. наук. конф., 21 - 23 жовт. 2010 р., Черкаси] / ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, Гродненський держ. ун-т   ім. Янки Купали, 

Осередок НТШ у Черкасах ; редкол.: В. Масненко (голов. 

ред.), Ю. Присяжнюк (наук. ред.), В. Карєв [та ін.]. – Черкаси : 

Вертикаль, 2011. – 182 с. – (Історіографічні студії). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Конкретна мета, якої намагалися досягти учасники  

Міжнародної наукової конференції “Історична наука, історична 

пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та 

Польщі” полягала у з’ясуванні процесу становлення історичної думки від 

кінця ХVІІІ до початку ХХІ ст. у трьох народів-сусідів, які мали багато 

спільного в історичній долі та політичному статусі, але досягли 

істотно різних результатів як у наукових здобутках, так і у справі 

націостановлення та державотворення. 

 

11.  63.3 

(4Укр) 

А 48 

 

Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : 

матеріали Других всеукр. драгоманівських читань молодих 

істориків, 14 березня 2008 р., [м. Київ] / М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: Г. О. 

Волинка [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2009. – 300 с. 

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

 



Анотація: У статтях студентів, аспірантів, молодих викладачів і 

науковців висвітлюються як достатньо вивчені так і малодосліджені 

проблеми вітчизняної та світової історії. Матеріали збірника мають на 

меті розширення джерельної бази, поглиблення аналізу історичних явищ 

і процесів. 
 

12.  66.4 

А 43 

 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. 

Вип. 95. Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

міжнародних відносин ; редкол.: Л. В. Губерський (голов. 

ред.), В. А. Вергун, В. В. Дайнеко [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ 

ім. Т. Шевченка, 2011. – 191 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірник вміщено матеріали конференції молодих вчених 

"Актуальні проблеми міжнародних відносин", яка відбулася 21 жовтня 

2010 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

13.  63.3 

(4Укр)

63-22 

А 53 

 

Алфьоров М. А.  
Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 рр. : монографія / 

М. А. Алфьоров ; Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 550 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії зроблено спробу комплексної реконструкції 

урбанізаційних процесів в Україні у конкретно-історичних умовах 

повоєнного часу і до відновлення незалежності. Показано динаміку 

урбанізаційних поцесів, їх основні чинники і особливості, регіональні 

відмінності. Розкрито механізм формування і реалізації політики 

радянської урбанізації в Україні на тлі соціально-економічних процесів.  
 

14.  63.3 

(4Укр)

631ю 

Б 27 

 

Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в 

Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 :  

документи та матеріяли / упоряд.: М. Іваник, М. Бохно ; ред. І. 

Лонкевич. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 628 с. – 

(Архів Закерзоння / ред. М. Іваник ; Т. 1). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цьому томі «Архіву Закерзоння» надруковано документи і 

матеріали для вивчення історії українського збройного і підпільного руху 

в Ярославщині, Любачівщині і Томашівщині, що на Закерзонні. Серед 

надрукованих документів 31 становлять документи УПА, а 18 – 

документи цивільної адміністрації ОУН. Це оперативні звіти командира 

27-го Відтинку УПА «Лемеша» («Залізняка»), накази, звіти, список 

командного складу куреня «Месники» та ін. 
 

15.  63.4 

В 53 

 

Вісник інституту археології : [зб. наук. ст.]. Вип. 6 / М-во 

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

ім. І. Франка ; редкол.: О. Франко (голов. ред.), М. Филипчук, 

Н. Стеблій [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 237 с. : 



ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника вміщено статті та публікації нових 

матеріалів, що є результатами виконання наукової теми «Система 

заселення верхів’їв Західного Бугу і Дністра в І тисячолітті до н. е. – 

середині II тисячоліття н. е.» фахівцями Інституту археології ЛНУ ім. 

Івана Франка. Показано основні здобутки дослідницьких робіт з 

Пліснеського і Буського археологічних комплексів, а також пам’яток 

ранньозалізного, пізньоримського, слов’янського та київсько-руського 

періодів Західного Побужжя, Верхнього та Середнього Подністер’я. 

 

16.  63.3 

(4Укр)

52-8 

В 42 

 

Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл 

Окуневський : (до 150-річчя від дня народж.) : [зб. наук. пр.] / 

НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Акад. 

сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного [та ін.] ; авт. 

ідеї, голов. упоряд. і ред. Б. Якимович. – Л. : Афіша, 2010. – 

328 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Збірник наукових праць присвячений 150-річчю від дня 

народження видатних українських громадських, культурних та 

державних діячів Андрієві Чайковському (1857-1935) та Теофілові 

Окуневському (1858-1937). В додатку опубліковано документальні 

матеріали про видатну родину Окуневських, яка дала світові цілу плеяду 

діячів української науки, культури та політики. 

 

17.  63.3 

(4Укр)

кр 

Г 95 

 

Гуржіївські історичні читання : [зб. наук. пр.]. Вип. 4 / НАН 

України, Ін-т історії  України НАН України, ЧНУ ім.  

Б. Хмельницького ; редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.), О. І. 

Гуржій, А. Г. Морозов (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 300 с. 

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

Вип. 5. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 

320 с. 

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

Анотація: Гуржіївські історичні читання – збірник наукових праць, 

присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І. О. Гуржію. Містить 

статті про життєвий і творчий шлях відомого українського вченого, а 

також праці, що не були опубліковані за його життя. Видання 

продовжує традицію публікації наукових матеріалів учених, викладачів і 

працівників провідних навчально-наукових установ з найбільш 

актуальних питань історичного розвитку України, Росії та країн 

Європи.  
 

18.  63.3 

(4Укр)

4ю 

Д 63 

Документальна спадщина Свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря у Києві, XVI-XVIII ст. з фондів Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 



 української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. 

Міцан [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : [б. в.], 

2011. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У виданні представлена публікація 318 актових документів 

XVI-XVIII ст. з унікальної збірки "Книга-архіву" Свято-Михайлівського 

Золотоверхого монастиря у Києві, що нині зберігається в Інституті 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Серед 

документів – королівської привілеї, універсали, листування гетьманів та 

полковників, судові позови, скарги, купчі записи, тестаменти та інші 

актові документи.  

 

19.  63.3 

(4Укр)-

6 

Д 75 

 

Дробаха О.  
Українські таємниці Франції / О. Дробаха. – К. : Смолоскип, 

2012. – 184 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: В історико-літературних нарисах крізь призму неординарних 

життєписів особистостей, Читачу, ти збагнеш оте історично-непроминальне, як-

от: сьогоднішню невеселу ентропію (міру невпорядкованості життя) подолаємо 

лиш вольовим національно-патріотичним устремлінням усього українства 

та за сприяння цьому світових сил.  

 

20.  63.1 

Е 44 

 

Ейдос : альманах теорії та історії іст. науки / НАН України, Ін-

т історії України ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.) [та ін.] ; ред. 

рада: П. Магочій [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії 

України НАН України. – 2009 

Вип. 3 : Бібліотека "Ейдосу". – К., 1971. – 484 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Альманах присвячений проблемам теорії історіографії, 

методології та історії історичної науки. Провідна тема випуску – 

інтелектуальна історія, її місце у сучасних історіографічних практиках. 

 

21.  63.3 

(4Укр)

6 

З-11 

 

З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД – КГБ : [зб. наук. ст.]. № 1 (34) / [НАН 

України, Ін-т історії України НАН України, Служба безпеки 

України та ін.] ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. 

Бажан [та ін.]. – К. ; Х. : Права людини, 2010. – 440 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

№ 2 (35). – К. ; Х. : Права людини, 2010. – 448 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні публікуються документальні матеріали архівів 

спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів 

дисидентських (опозиційних) рухів 1960–1980-х років в Україні, які стали 

жертвами політичних репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у 

тюрмах і таборах НКВС.  

 

 



22.  63.3(0) 

И 75 

 

Ионина Н.  

Сто великих катастроф / Н. Ионина, М. Кубеев. – М. : Вече, 

2000. – 496 с. : ил. – (100 великих). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Новая книга популярной серии "100 великих" посвящена 

катастрофам, которые сопровождают человечество на протяжении 

всей его многовековой истории. Читателей ждут встречи не только с 

катастрофами вызванными природными бедствиями, но и с 

трагедиями, виновниками которых выступают сами люди: Всемирный 

потоп, исчезновение Атлантиды, тайна Тунгусского метеорита и др. 

 

23.  95.43 

К 43 

 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. 

В. Винниченка.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. Вип. 62. Серія: Філологічні 

науки (літературознавство, мовознавство) / Кіровоградський 

держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; М-во освіти і науки України ; 

редкол.: Г. Д. Клочек (відп. ред.) та ін. – Кіровоград : Вид-во 

КДПУ, 2005. – 258 с. 

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

Анотація: До наукових записок увійшли статті, у яких розлядаються 

найактуальніші проблеми сучасного виниченкознавства. Вони адресовані 

науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів. 
 

24.  63.3(0)

62,6я2 

К 31 

 

Кашеварова Н.  
Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в 

оккупированной Европе в период Второй мировой войны : 

справ.-указ. архивных док. из киевских собраний / Н. 

Кашеварова, Н. Малолетова ; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) 

[и др.] ; науч. рук. проекта Л. Дубровина ; НАН Украины, Нац. 

б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – К. : [б. и.], 2006. – 

578 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В справочнике раскрывается состав и содержание 

киевского, наиболее значительного из всех известных, массива 

документов Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, 

осуществлявшего в период Второй мировой войны тотальную 

конфискацию и присвоение Третьим рейхом культурных и научных 

ценностей, создание идеологических обоснований завоеваний рейха.  
 

25.  66.4(4),

60я73-

2 

К 43 

 

Киричук О. С.  
Історичні та інституційні основи ЄС : курс лекцій для слухачів 

спец. "Державне управління" / О. С. Киричук, О. Я. Красівський ; 

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

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

НАДУ, 2012. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 



Анотація: У книзі охарактеризовано особливості інтеграційних процесів на 

європейському континенті на певних етапах історичного розвитку. 

Визначено концептуальні засади реформування ЄС на кожному з цих 

етапів; подано результати досягнень у сфері економіки, політики та 

соціальних відносин. 

 

26.  63.3 

(4Укр-

4Чек) 

кр 

К 56 

 

Коваленко А. П.  
Земли родной минувшая судьба, или Сказанье о Смелянщине / 

А. П. Коваленко. – М. : ВеГа, 2009. – 891 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Настоящий труд есть первая обстоятельная и строго 

выверенная летопись славной Смелянщины – выдающегося края 

Правобережного Приднепровья, одного из очагов славянского мира; 

окраинной, на границе с дикой в прошлом степью, земли, от которой 

собственно и произошли названия Украинской страны и народа 

"украинцы".  

 

27.  63.3 

(4Укр)-

7 

Л 13 

 

Лаврський альманах : Києво-Печерська лавра в контексті 

української історії та культури : зб. наук. пр. Вип. 11 / Нац. 

Києво-Печерський історико-культ. заповідник ; голова ред. 

ради С. П. Кролевець ; ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) 

[та ін.]. – К. : ВІПОЛ, 2003. – 192 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 12. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 212 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірник увійшли наукові роботи, в яких розглянуто 

питання дослідження пам'яток Києво-Печерської лаври: історичні 

аспекти архітектури Успенського собору, система розписів Троїцької 

надбрамної церкви, традиції  Богородичного храмобудування, цивільна 

архітектура С. Ковніра. Висвітлена роль визначних церковних діячів та 

вплив монастирів на розвиток просвітництва та національної духовної 

культури тощо. 
 

28.  63.3 

(4Укр)

6-35 

М 22 

 

Мамчак М. А.  
Військово-морське будівництво в Україні у ХХ ст. : зб. докум. 

/ М. А. Мамчак. – Севастополь : Просвіта, 2013. – 316 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику вміщено архівні документи і джерела, які 

розкривають політичні інсинуації навколо процесу військово-морського 

будівництва в Україні протягом ХХ століття: рух за українізацію 

Чорноморського флоту, перехід його під юрисдикцію УНР в 1917-1919 

рр., а також зародження і вирішення флотської проблеми України після 

здобуття нею незалежності. 

 

29.  63.3 

(4Укр)

6-35 

М 22 

Мамчак М.  
Чорноморський флот. Курсом до України / М. Мамчак. – 

Севастополь : Просвіта, 2013. – 606 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 



 Анотація: Широко використовуючи недавно відкриті архівні джерела, 

історичні матеріали, свідчення багатьох учасників подій на 

Чорноморському флоті в 1917-1921 рр. та часу будівництва Військово-

морських сил сучасної України у час становлення її незалежності, автор 

досліджує процес військово-морського будівництва в Україні на початку 

і у кінці XX ст. та доводить їх тотожність.  

 

30.  63.3 

(4Укр)

6-8 

М 34 

 

Матінка Ніна. Спогади про Ніну Михайлівну Марченко 

(Смужаницю) / упоряд.: А. Горбаль, Н. Пуряєва. – К. : 

Смолоскип, 2013. – 239 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Це книга спогадів про Ніну Михайлівну Марченко-

Смужаницю (1929-2011) – доньку  відомого історика Михайла Марченка 

та матір дисидента журналіста Валерія Марченка, політв'язня, 

замордованого в радянських таборах. Сповнена болючих деталей гірка 

розповідь матері про її боротьбу з людиноненависницькою 

тоталітарною системою за життя сина. 

 

31.  63.4 

(4Укр-

4Чек) 

Н 54 

 

Нераденко Т.  
Таємниці Молюхова Бугра, або про що розповідають археологічні 

знахідки черкаських школярів. Ч. 1-2 / Т. Нераденко ; Департамент освіти і 

науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаське територіальне 

від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. 

Спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2013. – 288 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Видання є результатом 15-річної роботи учнівської 

археологічної експедиції «Молюхів Бугор» (1998–2013 рр.), в роботі якої 

брали участь черкаські та київські школярі й студенти. В першій 

частині книги розповідається про експедиційні будні, цікаві археологічні 

відкриття, унікальні археологічні знахідки. Друга частина видання 

присвячена публікації наукових досліджень учасників експедиції, які 

проводилися за результатами розкопок Молюхова Бугра в системі Малої 

академії наук України під керівництвом Т. М. Нераденко. 

 

32.  63.3(2)

6-8 

Н 65 

 

Никулин Л.  
Тухачевский : биогр. очерк / Л. Никулин. – М. : Воениздат, 1964. – 

198 с. : портр. 

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

Аннотация: Популярный биографический очерк о выдающимся 

полководце Маршале Советского Союза Михаиле Тухачевском написан 

известным советским писателем Львом Вениаминовичем Никулиным. В 

книге использованы отдельные труды М. Н. Тухачевского, воспоминания 

родственников, друзей и сослуживцев Михаила Николаевича, а также 

различные архивные документы. 
 

33.  63.3 

(4Укр)

Новітні тенденції вивчення актуальних проблем 

революційної доби (1917-1921 рр.) : зб. наук. пр. : матеріали 



61кр 

Н 73 

 

конференції, м. Черкаси, 1 берез. 2012 р. / НАН України, Ін-т 

історії України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; орг. ком.: 

В. А. Смолій, А. І. Кузьмінський, О. П. Реєнт (співголови) [та 

ін.]. – К. ; Черкаси : Зоря, 2012. – 312 с. 

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

Анотація: У працях сучасних українських істориків Великої війни – 

здебільшого з Києва, Чернівців, Львова, Луцька – підноситься низка 

питань, які можна умовно звести до кількох дослідницьких напрямів: 

орієнтаційний, економічний, соціальний, політичний, воєнний полон, 

зовнішньополітичний аспект, історія Легіону УСС та перебіг воєнних 

дій, регіоналістика, російська окупація Галичини і Буковини, проблеми 

біженців  і громадські організації, «культура війни». 
 

34.  63.3 

(4Укр)

4-7я20 

О-78 

 

Острозька академія, XVI-XVII ст. : енциклопедія / Нац. ун-т 

"Острозька академія"; редкол.: І. Пасічник (голова), П. Кралюк 

(відп. ред.), А. Атаманенко [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного 

університету "Острозька академія", 2010. – 512 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні вміщено статті та матеріали, які стосуються 

історії Острозької академії (XVI-XVII століття), її культурного 

контексту, а також історіографії та історичної пам'яті про цей 

перший вищий навчальний заклад на теренах східної Європи. 

 

35.  63.3 

(4Укр)

ю 

П 15 

 

Пам'ятки : археогр. щорічник. Т. 10 / Держ. ком. архівів 

України, Український НДІ архівної справи та документозн. ; 

редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2009. – 

256 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних 

документів всебічно розкрито історію України, її адміністративних 

установ як у межах, так і поза межами у різні хронологічні періоди, 

представлено невідомі та маловідомі документи щодо діяльності 

історичних особистостей минулого, документи яких зберігаються у 

вітчизняних та зарубіжних архівах.  

 

36.  63.3 

(4Рос)-

8 

П 26 

 

Первые ежегодные международные "Столыпинские чтения" : 

сб. докл., выступлений, ст. / Міжнар. благодійна орг. 

"Демократичний фундамент". – К. : Полиграфинтех, 2010. – 90 

с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В сборнике собраны доклады, выступления, 

информационные сообщения, статьи о реформах начала ХХ века, 

проводимых в жизнь Петром Аркадьевичем Столыпиным, сегодняшний 

взгляд ученых, интеллигенции, духовенства, молодежи на актуальность 

модернизации и реализации "столыпинских реформ" в наше время. 

 

 



37.  63.214 

(4Укр) 

П 30 

 

Петренко А. Е.  

Идентификация Петренко : (генеалого-биогр. исслед.) / А. Е. 

Петренко. – К. : Профі, 2012. – 192 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Эта книга в большей степени посвящена поэту Михаилу 

Николаевичу Петренко, потому можно было указать в названии, 

например, "Поэт-романтик Михаил Петренко". Однако, проводимое 

исследование выполняется с целью решения более общих задач, где 

информация о М. Петренко занимает основное место, но является 

одной из составляющих.  

 

38.  63.3 

(4Укр)

52-7 

П 52 

 

Половинчак Ю. М.  
Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної 

самоідентифікації : монографія / Ю. М. Половинчак ; НАН 

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

2008. – 218 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії висвітлено напрями, характер та особливості 

боротьби газети "Киевлянин" з українством наприкінці ХІХ-початку ХХ 

ст. У дослідженні розкривається роль газети у протидії офіційних та 

монархічних кіл Російської імперії культурно-освітній та суспільно-політичній 

діяльності українства.  

 

39.  63.3 

(4Укр)

63-4 

П 59 

 

Пороги: вибране : [вибр. матеріали з 9-ти чисел літ.-мистецького і 

громад.-політ. журналу "Пороги", 1988-1990 рр.] / упоряд.: Р. 

Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. – К. : Смолоскип, 2009. – 624 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Громадсько-політичний і літературно-мистецький журнал 

"Пороги", який виходив в Дніпопетровську - Січеславі впродовж 1988-90 

рр. зусиллями групи нонконформістів – дисидентів, митців і 

літераторів, вибрані матеріали з дев'яти чисел якого увійшли до цього 

видання, був і є прикметним культурним феноменом й документом 

орієнтованої опозиційної думки, зокрема Сходу України, 

Наддніпрянщини та аван-  

гардних творчих пошуків. 

  

40.  63.3 

(4Укр-

4Дні) 

П 75 

 

Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. 

пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара [та ін.] ; редкол.: С. І. 

Світленко (відп. ред.), С. Й. Бобилєва, А. Г. Болебрух [та ін.]. – 

Д. : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 

2011. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірник вміщено дослідження малорозроблених аспектів з 

історії Новомосковська та його околиць – частини Придніпровського 

регіону. У центрі уваги суспільно-політичні та духовно-культурні 

процеси у регіональному та краєзнавчому вимірах. 



41.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

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

ст.]. Вип. 11 / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: О. П. 

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

2006. – 345 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. 
 

42.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : 

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

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

історії України, 2003. – 450 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 10. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2004. – 488 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №3(1) 

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

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник містить статті, присвячені висвітленню 

маловідомих сторінок історії України XX ст.   

 

43.  66.69 

(4Укр) 

П 78 

 

Провісники свободи, державності і демократії : документи і 

матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / 

НАН України, Ін-т історії України, Держ. ком. архівів України 

[та ін.] ; редкол.: В. Смолій (голова) [та ін.] ; упоряд.: В. 

Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій. – К. : Інститут 

історії України НАН України, 2009. – 456 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Документальні свідчення, вміщені у виданні, розкривають 

етапи утворення народної опозиції, яка стала реакцією невдоволення 

частини суспільства на дії влади, дала поштовх зародженню і 

становленню багатопартійності, виявилася важливим кроком на шляху 

де- 

монтажу компартійної системи і повалення тоталітарного режиму. 
 

44.  63.3 

(4Укр) 

Р 32 

 

Регіональна історія України : зб. наук. ст. Вип. 4 / Ін-т історії 

України НАН України, Сектор теоретико-методолог. проблем 

іст. Регіоналістики ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.), Я. 

Верменич (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Інститут історії України 

НАН України, 2010. – 274 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 5 : до 20-ї річниці незалежності України. – К. : Інститут 

історії України НАН України, 2011. – 236 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 



Анотація: Збірник присвячений висвітленню теоретико-методологічних 

проблем локальної історії, концептуалізації історичної лімології як наукового 

напряму, дослідженню міждисциплінарних підходів до осмислення проблем 

російсько-українського прикордоння, історичної урбаністики та 

мікроісторії. 

 

45.  63.3 

(4Укр-

4Чер) 

С 19 

 

Сапон В. М.  
Вулиці старого Чернігова : іст.-краєзнавчі етюди / В. М. Сапон. – 

Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 127 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Ця книга, про те, якими були чернігівські вулиці сто, двісті і 

більше літ тому, про їхні архітектурні старожитності, про тих, хто 

жив на них – як відомих, так і маловідомих чернігівців, про вікопомні і 

незначні, але цікаві події, що відбувалися у старому Чернігові. 

 

46.  63.3 

(4Укр)

45 

С 20 

 

Сас П.  
Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Європу / П. Сас, 

Г. Кіркене ; післям. А. Бумблаускас. – К. : Балтія-Друк, 2011. – 

216 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання присвячено Хотинській війні 1621 року між 

Османською імперією та Річчю Посполитою – гігантському за 

тогочасними мірками воєнному конфлікту, у якому взяли участь сотні 

тисяч вояків. Проведено порівняльний аналіз воєнного потенціалу 

воюючих сторін, досліджено поле Хотинської битви і перебіг боїв під 

Хотином. Виконано реконструкцію поля битви з використанням 

сучасних ІТ-технологій. 

 

47.  63.3 

(4Укр)-

01 

С 30 

 

Семенюк С.  
Історія українського народу / С. Семенюк. – Л. : Апріорі, 2010.  

– 606 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Ця книга – перше в українській історіографії дослідження, 

яке присвячене навіть не стільки історії самої України, скільки 

глобальній історії українського етносу з моменту його зародження і до 

сучасності, загальним закономірностям розвитку українства, концепції 

Великої України як територіального та етнічного феномену світової 

історії, видатним діячам Центральної та Східної Європи українського  

походження. 

 

48.  66.4(4),

60 

С 53 

 

Снігир О. В.  

Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи 

єврозони. Висновки для України : аналіт. доповідь / О. В. 

Снігир, С. А. Гуцал ; ред. А. З. Гончарук ; Національний 

інститут стратегічних досліджень. – К. : Вид-во НІСД, 2012. – 

64 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В аналітичній доповіді розглянуто головні тенденції 



інституційної трансформації Європейського Союзу під впливом сучасної 

кризи єврозони. При цьому взято до уваги особливості прийняття 

політичних рішень у процесі економічної інтеграції ЄС, визначено головні 

виклики соціально-економічної моделі ЄС під час пошуку виходу із кризи з 

бажаною умовою збереження інтеграційної цілісності ЄС.  

 

49.  63.2 

С 71 

 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та 

методики : зб. наук. пр. : у 2 ч. Вип. 13. Ч. 1 / Ін-т історії 

України НАН України ; відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко ; уклад.: 

Л. П. Маркітан [та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії України, 

2006. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 13. Ч. 2. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2006. – 

392 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання репрезентує дослідження проблем спеціальних 

історичних дисциплін, містить теоретичні розробки з комплексу СІД, 

публікації документів, спогади, рецензії.   

 

50.  63.3 

(4Укр)

624 

С 82 

 

Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. Вип. 9. Ч. 2 / 

Ін-т історії України НАН України ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : 

Вид-во Інституту історії України, 2005. – 499 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли матеріали міжнародної наукової 

конференції "Незабутні сторінки історії нашого народу" (до 60-річчя 

звільнення України від гітлерівських загарбників), а також статті, 

присвячені 60-річчю Перемоги над нацизмом. 
 

51.  66.2 

(4Укр) 

С 82 

 

Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. № 2 (19) / 

Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; голов. ред. А. В. Єрмолаєв ; 

заст. голов. ред.: Я. А. Жаліло, М. Л. Рубанець. – К. : НІСД, 

2011. – 224 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - (1) 

Анотація: У збірнику публікуються результати наукових досліджень 

проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, 

гуманітарного розвитку України, зовнішньої політика України, 

регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і 

оборони України. 

 

52.  63.3 

(4Укр)

46 

С 89 

 

Супруненко В. П.  
Запорозька вольниця : Бойове мистецтво, звичаї та побут 

низового козацького товариства / В. П. Супруненко. – Запоріжжя : 

Дике поле, 2011. – 310 с. : iл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор, відомий письменник і мандрівник Володимир у складі 

різних експедицій об'їздив всю Україну та Росію, побував у Болгарії, 

Румунії, Туреччині, Греції, Єгипті. В результаті цих подорожей, архівних 



і фольклорних досліджень, краєзнавчого досвіду, власних припущень, 

спостережень та гіпотез і народилася ця унікальна книга, яка охоплює 

практично всі історичні й етнографічні аспекти побуту і бойового 

життя Запорозького козацтва. 

 

53.  95.43 

Т 35 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені В. Гнатюка.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. Вип. 2. Серія: Історія / 

Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка ; голов. ред.  

М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. Володимира 

Гнатюка, 2005. – 344 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До уваги читача пропонується українська історична біо- 

графістика. Проаналізовано просвітницьку діяльність М. Грушевського в 

контексті українського національно-культурного відродження 

наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., роль митрополита А. Шептицького 

в українському державотворенні 1918 - 1919 рр. Розглянуто процес 

формування української національної еліти в першій половині ХХ ст. 

Визначено місце військового потенціалу України у європейському 

протистоянні напередодні Другої світової війни. 

 

54.  63.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів 

до кінця XVIII ст.) : [зб. наук. пр.]. Вип. 3 / Ін-т історії України 

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

історії України, 2003. – 426 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 5. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2005. – 715 с. 

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

Вип. 6. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2006. – 666 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 7. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2007. – 411 с. 

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

Анотація: У наукових розвідках, вміщених на сторінках збірника роз- 

глядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів 

до кінця XVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського 

цивілізаційного процесу.  

 

55.  63.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Україна модерна : [часопис]. Число 3 (14) : Марксизм на сході 

Европи / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. дослідж. ; 

ред.-засн. Я. Грицак ; відп. ред. А. Портнов ; відп. секр. В. 

Маслійчук. – К. : Критика, 2009. – 360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Число 4 (15) : Пам'ять як поле змагань. – К. : Критика, 2009. – 

360 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Число 5 (16) : Перекладаючи культуру. – К. : Критика, 2010. – 

368 с. 



Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії 

України та Центрально-Східної Європи кінця XVIII-XX століть. Одним 

із головних завдань журналу є вивести українську історію та 

історіографію з вузьконаціональних рамок шляхом діалогу із західною 

академічною спільнотою. Відтак читачам пропонуються тексти 

провідних спеціалістів із європейської історії з Америки та Європи, що 

дає змогу  ознайомитись з основними історіографічними дискусіями та 

новинками, що відбуваються поза Україною і, одночасно, відкрити 

український інтелектуальний простір та українські дискусії для 

західного читача. 

 

56.  63.3 

(4Укр)

6 

У 45 

 

Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : [зб. наук. ст.]. 

Вип. 14 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. М. 

Даниленко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Інститут історії України 

НАН України, 2008. – 415 с. 

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

Анотація: У збірнику розглядаються малодосліджені аспекти  

суспільно-політичного і культурного життя України у ХХ ст. Значна 

увага приділена питанням української історії другої половини ХХ 

століття. Зокрема, соціальним проблемам повсякденного життя, 

морально-психологічним настроям та матеріально-побутовому 

становищу народу. Висвітлюються питання політичної та соціальної 

поведінки, девіантних проявів, змін в національній структурі. 

Друкуються рецензії на українознавчі праці. 
 

57.  63.52 

(4Укр)

я73-3 

У 45 

 

Українська символіка: народознавчий аспект : хрестоматія : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Біда, О. А. 

Берладин, Л. О. Бугакова [та ін.]. – Умань : Вид-во УДПУ, 

2008. –  224 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У посібнику подаються відомості про українські національні 

символи та священні знаки, символіку народного житла, вбрання, писанки, свят 

народного календаря, рослинний і тваринний світ в уявленнях наших предків. 

 

58.  63.3 

(4Укр)

61 

Ф 79 

 

Формування та діяльність українських національних урядів 

періоду української революції, 1917-1921 рр. : матеріали 

Всеукр. наук. конф., Кам'янець-Поділ., 6-7 груд. 2007 р. / МОН 

України, Ін-т історії  України НАН України, Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ; редкол.: В. А. Смолій (співголова), О. М. Завальнюк 

(співголова), О. П. Реєнт [та ін.]. – Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 

2008. – 336 с. 

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

Анотація: На сторінках збірника проаналізовано проблеми національного 

державного будівництва та політики українських урядів у період 

революції 1917-1921 рр. Висвітлено погляди П. Скоропадського щодо 

земельного реформування, розглянуто шляхи їх реалізації. Досліджено 

діяльність Української Центральної Ради та проблему створення 



центрального однорідно-соціалістичного уряду Росії. Розглянуто земську 

політику українських урядів (1917-1921) та формування місцевих органів 

влади у період Директорії УНР (1919 тощо. 

  

59.  63.3 

(4Укр)

61 

Х 76 

 

Хома І. Я.  
Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та 

збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. : до 20-

річчя незалежності України / І. Я. Хома. – К. : Наш час, 2011. – 

104 с. : ілюстр. – (Плац д'Арм). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книгу присвячено військовому формуванню Січових 

Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за 

Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі 

багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено 

створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі 

реорганізаційні процеси. 
 

60.  63.3 

(4Бел) 

Ш 42 

 

Шелехов М.  
За Веру и Волю : Памяти героев Освободительной борьбы 

Белой Руси против уничтожения Православия в ХVI-ХVIII 

веках посвящается / М. Шелехов ; Общественное объединение 

"Туровское научно-просветительское общество". – 2-е изд., испр. 

– Минск : А. Н. Вараксин, 2013. – 103 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга освещает малоизвестные страницы истории Белой 

Руси в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. На 

основе многих источников описана история катастрофического 

ухудшения положения белорусов и украинцев в Речи Посполитой, 

история возникновения казачества и его борьба за Веру и Волю. 

 

61.  63.5я7

3-1 

Ю 71 

 

Юрій М. Ф.  
Етнологія : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 356 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У підручнику піднімаються питання про процеси 

антропогенезу і етногенезу, історичну багатогранність культур, роль 

етнічного фактора в еволюції світової культури, особливості етнічної 

самосвідомості, сутність етнічної ідентичності, форми і способи міжетнічної 

комунікації, причини етнічних конфліктів і принципи їх регулювання та 

вирішення.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

    

1.  65.04я

73-1 

І 72 

 

Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб. / 

О. В. Берданова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко [та ін.] ; за ред.: 

В. М. Вакуленка, О. В. Берданової ; [Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Проект партнерства Канада – Україна 

"Регіональне врядування та розвиток"]. – К. : Вид-во НАДУ, 

2013. – 286 с. 

 Кількість примірників: 10 - ЧЗ №4(3), ЦА(7) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні та 

практичні аспекти, нормативно-правове забезпечення формування та 

реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні.  

 

2.  65.292.

34 

Б 61 

 

Білик М. Д.  
Розвиток корпоративного сектору в Україні : монографія /  

М. Д. Білик, В. К. Хлівний, О. Ю. Клементьєва ; наук. ред.:  

М. Д. Білик ; Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – 

К. : КНЕУ , 2013. – 414 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджуються структури корпоративного 

типу, які серед організаційно-правових форм підприємств 

характеризуються найвищою ефективністю господарювання та 

найбільшою питомою вагою.  

 

3.  65.012

я73-1 

Б 17 

 

Базилевич В. Д.  
Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. 

Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – 4-е 

вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 744 с. – 

(Класичний університетський підручник). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику висвітлено найважливіші особливості 

функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано 

соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з 

макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено 

здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки.  

 

4.  65.052.

247я73

-1 

Б 94 

 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / 

Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап'юк, С. В. Сисюк ; 

за ред. Ф. Ф. Бутинця ; М-во освіти та науки України, 

Житомирський держ. технол. ун-т. – 2-е вид., допов. і 

переробл. – Житомир : Рута, 2009. – 472 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 



Анотація: У навчальному посібнику розкриваються основні питання 

теорії та методики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах. Кожна тема включає теоретичний матеріал, перелік форм 

первинних документів, характеристику рахунків та субрахунків, типові 

господарські операції та кореспонденції рахунків, порядок відображення 

інформації в облікових регістрах та звітності.  

 

5.  65.351.3 

(4Укр)-

93 

В 25 

 

Вдовенко Н. М.  
Основи формування та обліку фінансових результатів 

діяльності ставових господарств у перехідній економіці 

України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. 

Вдовенко ; Держ. департамент рибного госп-ва, Об-ня 

рибницьких госп-в внутрішніх водойм України "Укррибгосп". 

– К. : Леся, 2003. – 284 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У посібнику висвітлено питання, пов'язані з процесом обліку 

витрат, доходів і фінансових результатів діяльності ставових 

господарств України. Розглянуто галузеві особливості та проблеми 

становлення сучасної методики обліку фінансових результатів 

господарської діяльності. 

 

6.  65.052.

201.1я

73-1 

Г 52 

 

Гладких Т. В.  
Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  

Т. В. Гладких ; МОН України, Полтавський ун-т споживчої 

кооперації України. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 

480 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи 

організації фінансового обліку на підприємстві, питання фінансового 

обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, фінансових 

інвестицій, дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов'язань, 

витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства 

тощо. 

 

7.  65.01 

Г 55 

 

Глущенко О. В.  

Розвиток економічної свободи у фінансовому секторі : 

монографія / О. В. Глущенко ; Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України, Харківський національний університет ім. В. 

Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 218 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методологічні та 

прикладні проблеми розкриття змісту економічної свободи та форм її 

прояву в фінансовій сфері. Виявлено фактори, що обмежують відносини 

економічної свободи, та аргументовано необхідність обмеження 

віртуальної складової фінансової свободи. 

 



8.  65.268 

Г 75 

 

Гражданское общество: инструкция по применению. Где и 

как искать поддержку / С. Дворжакова, И. Фризлова, К. 

Глоушкова, В. Штербова ; под ред. К. Глоушковой. – Х. : 

Павленко А. Г. : ИНЖЭК, 2011. – 84 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Книга претендует на роль некой "поваренной книги", 

должна послужить своеобразным вдохновением и вызвать у читателя 

желание начать разработку своих собственных проектов.  

 

9.  65.28я

73-1 

Д 18 

 

Данилишин Б. М.  
Економіка природокористування : підручник для аспірантів 

наук.-дослід. установ та вищ. навч. закл. / Б. М. Данилишин, 

М. А. Хвесик, В. А. Голян ; МОН України, НАН України, Рада 

по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К. : 

Кондор, 2010. – 466 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У підручнику розглядаються теоретико-методологічні 

засади економіки природокористування як науки, проведена загальна 

характиристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні 

підходи їх економічної оцінки.  

 

10.  65.261.

784 

Д 44 

 

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія] /  

І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка [та ін.] ; за ред. І. О. 

Луніної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : 

[б. в.], 2010. – 320 с. : табл. 

Кількість примірників: 7 - ЧЗ №4(1), ЦА(6) 

Анотація: У монографії розглядаються засади формування доходів 

місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; 

проаналізовано вплив різних видів податків та неподаткових 

надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України тощо. 

 

11.  65.28я

7 

К 21 

 

Карамушка В. І.  
Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів 

(Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та 

проектну діяльність) : практ. посіб. / В. І. Карамушка ; за ред. 

В. Кучинського ; Проект партнерства Канада – Україна "Регіональне 

врядування та розвиток". – К. : К.І.С., 2012. – 138 с. : табл. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №4(3), ЦА(7) 

Анотація: Посібник висвітлює сутнісні та практичні аспекти різних 

форм екологічного оцінювання планованої та поточної діяльності (таких 

як екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище, 

стратегічна екологічна оцінка) та пропонує алгоритми їх практичного 

застосування. 
 

 

 



12.  65.9 

(4Укр)

-551 

К 78 

 

Краус Н. М.  

Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній 

модернізації національної економіки : монографія / Н. М. 

Краус, О. М. Шевченко ; Міністерство освіти і науки України, 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія 

Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 183 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії здійснено обгрунтування інверсійних процесів 

у науково-освітній структурі інноваційної економіки. Розкрито економічний зміст 

сутності категорій "інновація", "венчурного капіталу" та "інноваційної діяльності". 

Розглянуто особливості державного регулювання венчурного фінансування у 

світі та Україні. 

 

13.  65.5-

823.2-

21я73 

К 89 

Кузьміна Т. О.  
Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Кузьміна. – К. : Кондор, 

2011. – 450 с. : схеми. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №4(2) 

Анотація: У навчальному посібнику викладено основи міжнародної 

системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-

професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для підготовки фахівців за напрями підготовки 0918 – Легка 

промисловість та 1801 – Специфічні категорії у всіх навчальних 

закладах ІІІ-IV рівня акредитації. 

 

14.  65 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія Економіка. Вип. 2 (34) / 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, 2011. – 298 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 35. Ч. 1. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2012. – 272 с. : 

схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 35. Ч. 2. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2012. – 

290 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Збірник розглядає питання економічного розвитку України, 

регіональної економіки та економіки підприємства. Адресовано 

науковцям, викладачам та студентам. 

 

18.  65.59 

(4Укр) 

Н 73 

 

Новицький В. Є.  
Міжнародна економічна діяльність України : підручник / В. Є. 

Новицький ; МОН України, Київський нац. екон. ун-т. – К. : 

Видавництво КНЕУ , 2003. – 948 с. 

Кількість примірників: 3 - ЧЗ №4(3) 



Анотація: У підручнику розглядаються особливості міжнародної 

економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі 

різноманітних форм співробітництва, інструментів макроекономічного 

регулювання та комерційної діяльності, взаємин з іншими країнами, їх 

угрупованнями та міжнародними економічними організаціями. 
 

19.  65.32-

18 

(4Укр) 

О-64 

 

Організаційно-економічні інструменти державної аграрної 

політики в Україні : аналіт. доповідь / В. М. Русан, О. В. 

Собкевич, А. Д. Юрченко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – К. 

: Видавництво НІСД, 2013. – 86 с. – (Економіка ; вип. 3). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Розглянуто організаційно-економічні аспекти державного 

управління в аграрній сфері, питання державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва, перспективи розвитку 

агропромислового виробництва на кооперативних і кластерних засадах. 

Визначено стратегічні напрями сучасної державної аграрної політики 

України. 

 

20.  65.04 

О-93 

 

Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, 

програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. /  

М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд [та ін.] ; за ред. І. 

Санжаровського ; Проект партнерства Канада – Україна 

"Регіональне врядування та розвиток". – К. ; Торонто; Ужгород : 

К. І. С., 2012. – 79 с. : табл. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №4(3), ЦА(7) 

Анотація: Посібник буде корисним для посадовців центральних та  

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

представників(-ниць) бізнесу та неурядових організацій, ініціативних 

груп і агенцій регіонального розвитку, експертів(-ок), які розробляють 

програмні документи, залучені до розробляння та впроваджування, 

бюджетування, моніторингу та оцінювання проектів соціально-економічного 

розвитку. 

 

21.  65.240

кр 

П 19 

 

Пасєка С. Р.  
Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика 

розвитку : монографія / С. Р. Пасєка ; наук. ред. І. В. Бережна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. 

природоохоронного та курортного будівництва. – Черкаси : 

ІнтролігаТОР, 2012. – 608 с. : схеми. 

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

Анотація: Монографія присвячена дослідженню розвитку соціально-трудового 

потенціалу регіону. Обгрунтовано концептуальний підхід до визначення 

сутності соціально-трудового потенціалу. Запропоновано теоретико-

методологічні та методичні основи його системного дослідження та 

оцінювання.  

 

 



22.  65.433

я73-1 

С 44 

 

Скопень М. М.  

Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Скопень ; Київський ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Кондор, 2005. – 302 с. 

Кількість примірників: 13 - ЧЗ №4(4), ЦА(9) 

Анотація:   Викладені теоретичні аспекти, практика розв'язування 

задач з використанням інформаційних технологій в умовах господарської 

діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі 

таких сучасних пакетів програм, як "Microsoft Office 2000" або "Microsoft 

Office XP" в середовищі Windows' (98, Millennium, 2000 Prof., XP).  

 

23.  65.011.

151я73

-1 

С 79 

 

Степанов О. П.  
Інноваційний бізнес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. – К. : Вид-во 

НАУ, 2007. – 416 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №4(2) 

Анотація: Підручник – один із перших навчально-методичних комплексів, 

створених за кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу. У ньому розглядаються теоретичні та методичні основи 

формування інноваційного бізнесу. Викладено сутність та основні 

поняття інноваційного бізнесу, обґрунтована необхідність розроблення 

інноваційної стратегії як умови конкурентоспроможності в 

інноваційному бізнесі. 

 

24.  65.050

кр 

У 67 

 

Управління економічним розвитком держави та суб'єктів 

господарювання : кол. моногр. / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Всеукр. спілка вчених економістів, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького ; за заг. ред.: М. П. Денисенка, І. П. Мігус. – 

Черкаси : Маклаут, 2013. – 448 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографія є колективною працею українських та зарубіжних 

науковців, в якій досліджено сучасні підходи до управління економічним 

розвитком держави та окремих суб'єктів господарської діяльності. На 

рівні держави досліджено еволюцію і трансформацію економічних 

систем; моделі, фактори та сучасні тенденції економічного зростання 

тощо.  

 

25.  65.9 

(4Укр)

-31 

Ф 79 

 

Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. 

Серія економічна. Вип. 25 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

редкол.: С. М. Панчишин (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. – 252 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У науковий збірник вміщено статті вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що присвячені дослідженню актуальних проблем 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій в 

економіці.  

 



26.  65.013.

8 

Ч-86 

 

Чужиков В. І.  

Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн 

Європи : монографія / В. І. Чужиков ; Київський національний 

економічний університет. – К. : Кадри, 2003. – 296 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії вперше в Україні досліджується проблеми 

регіональної адаптації постсоціалістичних країн Європи до гомогенної 

структури різнорівневих локальних формувань Європейського Союзу. 

Розкриваються закономірності виникнення активних і деприсивних зон, 

прогнозуються темпи та напрями їх конвергенції з аналогічними в 

Євросоюзі.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

    

1.  67.410.

12 

(4Укр) 

І 23 

 

Іванюта Н. В.  
Забезпечення позову в господарському судочинстві : монографія / Н. В. 

Іванюта ; Міністерство освіти і науки України, Маріупольський 

державний університет. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 158 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджується витоки та становлення 

забезпечення позову, виявляються та конкретизуються поняття та 

ознаки забезпечення позову в господарському судочинстві, матеріальні 

та процесуальні підстави забезпечення позову.  

 

2.  67.401.

02р30я

73-1 

І-98 

 

Іщенко М. П.  
Методика і методологія виконання курсових, магістерських, 

навчально-методичних і наукових робіт : навч.-метод. посіб. 

для студ., магістрантів і слухачів магістратури спец. 

"Державна служба" денної і заочної форм навч. / М. П. Іщенко, 

О. М. Іщенко, Л. Я. Самойленко ; за ред. М. П. Іщенка ; МОН 

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

ім. Б. Хмельницького, 2013. – 520 с. 

 Кількість примірників: 32 - ЧЗ №3(5), ЦА(27) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику подаються методичні 

і методологічні рекомендації до виникнення, оформлення і захисту 

курсових, магістерських, навчально-методичних і наукових робіт та 

практики-стажування, загальні правила написання, цитування і 

посилання, методичні рекомендації до процедури захисту робіт. Подано 

зразки необхідних документів. 

 

3.  67.400.

5(0)я20 

Б 82 

 

Бориславська О. М.  
Організація державної влади в сучасному світі : конституційно-правова 

енциклопедія / О. М. Бориславська, С. В. Різник. – 2-е вид., 

стер. – Л. : ПАІС, 2013. – 455 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Конституційно-правова енциклопедія "Організація дер- 

жавної влади в сучасному світі" є довідково-енциклопедичним виданням, 

що містить концентрований виклад основних аспектів організації 

державної влади у всіх сучасних державах. 

 

4.  67 

Д 36 

 

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

54 / Ін-т 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, 2011. – 720 с. 



 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 55. – К. : Вид-во Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького, 2012. – 616 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 56. – К. : Вид-во Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького, 2012. – 680 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.  
 

5.  67.022.

14 

З-19 

 

Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому 

процесі. Основні аспекти законодавчого процессу / Д. С. 

Базілевич, Е. Валентайн, І. М. Вінокуров [та ін.] ; Програма 

сприяння Парламенту ІІ. – К. : Москаленко О. М., 2013. – 232 с. : 

схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник, який ви тримаєте в руках, складається з двох 

частин: перша частина "Участь громадськості у законотворчому 

процесі" описує, які можливості існують для співпраці між громадянами 

та Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади, 

а друга частина "Основні аспекти законодавчого процесу" детально 

описує етапи законодавчого процесу у Верховній Раді України. 

 

6.  67.402 

(4Укр)

я73-1 

К 61 

 

Кологойда О. В.  
Правове регулювання фондового ринку України : навч. посіб. / 

О. В. Кологойда ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком 

Інтер, 2008. – 318 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та 

практичні аспекти формування, функціонування та розвитку фондового 

ринку. Докладно розглядається правовий режим цінного папера як 

об'єкта права, державне регулювання фондового ринку, порядок випуску 

та обігу окремих видів цінних паперів тощо. 

 

7.  67.402.

23 

(4Укр)

я7 

К72 

 

Костицький В. В.  
Податкове право (Податкова система України) : навч. посіб. / 

В. В. Костицький, А. М. Новицький. – К. : Вид-во НАУ-друк, 

2009. – 400 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено податкові системи 

низки зарубіжних країн. Значну увагу приділено функціонуванню 

оподаткування в Україні та його вдосконаленню. 

 

 



8.  67.404.

31я73-

1 

К 89 

 

Кузнєцов Ю. М.  

Патентознавство та авторське право : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ю. М. Кузнєцов ; МОН України, Нац. техн. ун-т 

України "Київський політехнічний інститут". – К. : Кондор, 

2009. – 443 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 3 - ЧЗ №3(3) 

Анотація: У підручнику викладена система інтелектуальної власності 

в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у 

сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення 

об'єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і 

промислових зразків тощо.  

 

9.  67.401.

114 

(4Укр) 

Л 61 

Ліпкан В. А.  
Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. 

посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський ; 

Київський національний університет внутрішніх справ. – К. : 

КНТ, 2006. – 279 с. – (Національна і міжнародна безпека). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У ньому зібрані основні поняття і терміни, які 

використовуються при викладанні безпекових дисциплін з урахуванням 

необхідності дослідження національної безпеки в межах окремої 

навчальної дисципліни "Націобезпекознавство". 

 

10.  67.408.

122.16 

(4Ук)

М 60 

Міловідов Р. М.  
Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : 

монографія / Р. М. Міловідов. – Ужгород : ТОВ ІВА, 2013. – 

259 с. : іл., табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена науково-правовому розв'язанню 

проблеми ефективності кримінально-правової протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі 

аналізуються підходи міжнародної кримінально-правової протидії цьому 

злочину і сучасний погляд вітчизняного законодавця та практики 

застосування ст.209 Кримінального кодексу України при кваліфікації 

діянь, що містять ознаки відмивання "брудних" грошей. 

 

11.  67.400.

3 

(4Укр) 

М 77 

 

Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процесс : 

практ. посіб. / Програма сприяння Парламенту України ІІ. – К. : 

[б. в.], 2012. – 119 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник складається з трьох частин - інструментарій, 

процес, нормативні джерела. 

 

 

 



12.  67.400 

(4Укр) 

О-58 

 

Оніщук М. В.  

Український конституціоналізм: виміри модернізації : (вибрані 

статті) / М. В. Оніщук ; Ін-т правової політики. – К. : Юрінком 

Інтер, 2013. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику подано авторські статті з актуальних питань 

розвитку конституціоналізму та перспектив конституційної реформи в 

Україні. Видання має на меті популяризацію ідей європейського 

конституціоналізму та їх практичного втілення в діяльності суб'єктів 

конституційних відносин. 

 

13.  67.022.

155я73

-1 

С 47 

 

Сливка С. С.  
Канонічне право : навч. посіб. / С. С. Сливка ; Нац. ун-т 

"Львівська політехніка", ННІ  права та психології. – К. : Атіка, 

2012. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику, трактованому як спеціальний 

вступ до філософії права, викладений основний матеріал лекційних і 

семінарських занять у рахуванням потреб юридичної практики. 

 

14.  67.53 

Т 33 

 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. 

наук. пр. Вип. 11 / М-во юстиції України, Харківський НДІ 

судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т "Юридична 

академія України ім. Ярослава Мудрого" ; редкол.: М. Л. 

Цимбал, В. Ю. Шепітько (співголови) [та ін.]. – Х. : Право, 

2011. – 744 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках збірника наукових праць висвітлено сучасні 

проблеми криміналістики та найактуальніші питання провадження різних 

видів судових експертиз і застосування спеціальних знань у судочинстві. 

Певну увагу приділено вдосконаленню експертних методик. Надано наукові 

рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

    

1.  74.480.

25 

Е 25 

 

Євсеєва О. Г.  
Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до навчання 

математики студентів вищих технічних закладів освіти : 

монографія / О. Г. Євсеєва ; наук. ред.: О. І. Скафа. – Донецьк : 

Вид-во ДонНТУ, 2012. – 456 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії передставлена методична система 

діяльнісного навчання вищої математики студентів технічних напрямів 

підготовки. Обгрунтовано структуру і можливість використання для 

проектування й організації діяльнісного навчання предметної моделі 

студента технічного університету з вищої математики. 

 

2.  74.58 

А 38 

 

Академічні свободи, університетська автономія та освіта для 

сталого розвитку. Мовою документів / МОН України, НАН 

України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 

Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили [та ін.]. – Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – 285 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виданні наведені як першоджерела тексти міжнародних 

та витяг з національних нормативних актів з окресленої проблеми: 

"Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого 

розвитку". Матеріали використані як наукове підгрунтя при розробці 

проектів Ольвійської Декларації та Рамок пріоритетних дій. 

 

3.  74.584 

А 48 

 

Актуальні проблеми державного управління педагогіки та 

психології : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський 

нац. техн. ун-т ; редкол.: В. Г. Бутенко (голова) [та ін.]. – 

Херсон : Олді-плюс, 2009. – 432 с. : схеми, табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник наукових праць ХНТУ сьогодні є авторитетним 

науковим виданням, в якому вчені прагнуть розміщувати свої наукові 

результати і тим самим збагачувати науковий фонд як університету, так і 

південного регіону. Авторами збірника є провідні вчені (академіки, доктори і 

кандидати наук), а також молоді науковці (докторанти, аспіранти, 

здобувачі, магістри).  

 

4.  74.3кр 

А 87 

 

Архипова С. П.  

Освіта соціально незахищених категорій дорослих: методологія, 

теорія, практика : монографія / С. П. Архипова ; за ред. А. І. 

Кузьмінського. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 367 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 



Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні основи 

неперервної освіти і освіти дорослих; проаналізовано теоретичні основи 

організації освіти дорослої людини як суб'єкта суспільного розвитку; 

обгрунтовано сутність освіти соціально незахищених категорій 

дорослих тощо. 

 

5.  74.66к

р 

А 87 

 

Архипова С. П.  
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем 

проживання: теорія і практика : [монографія] / С. П. Архипова, 

А. Д. Ведмедюк ; Черкаський національний університет ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2013. – 156 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Монографію присвячено проблемі комплексного 

дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

організації  

фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання.  

 

6.  74.484.

4 

Б 93 

 

Бутко М. П.  
Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в 

умовах інтеграції ринку освітянських послуг : монографія / М. 

П. Бутко, М. І. Мурашко, С. О. Назарко. – Чернігів : Десна 

Поліграф, 2013. – 240 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розглянуто науково-теоретичні, методологічні та 

прикладні аспекти регіонального ринку освітянських послуг вищої школи. 

Розкрито роль вищої освіти в умовах переходу до інформаційного суспільства, 

формуванні економіки знань, забезпечені інноваційного соціально-економічного 

розвитку регіону.  
 

7.  74.03 

(4Укр-

4Вол) 

В 27 

 

Велика Волинь: історія освіти і культури / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. ун-т ім.  

І. Франка ; за ред. М. В. Левківського. – Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 499 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена історичній ретроспективі 

культурно-освітнього розвитку Великої Волині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. 

Виявлено провідні характеристики процесу становлення системи освіти 

на Волині; на широкому краєзнавчому матеріалі здійснено різнобічний 

аналіз соціокультурних аспектів розвитку освітніх закладів волинського 

краю. 

 

8.  74.262.

21-

231я73 

Г 54 

 

Глобін О. І.  

Міжпредметні зв'язки в умовах профільного навчання 

математики : метод. посіб. / О. І. Глобін ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 88 с. 

 Кількість примірників: 50 - А3(48), ЧЗ №1(2) 



Анотація: У посібнику з позицій системного аналізу розкрито сучасний 

зміст і структуру поняття "міжпредметні зв'язки", визначено їх 

функції у систематизації та поглибленні знань учнів, формуванні у них 

цілісного світосприйняття, розвитку мислення, пізнавальної активності 

і самостійності школярів, розглянуто шляхи та засоби ефективної 

реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні математики в профільній 

школі.  

 

9.  74.50р

30я73 

Г 67 

 

Горбач  Г. М.  
Основи дефектології : навч.-метод. посіб. для самост. роботи 

студ. заоч. форми навч. спец. соціальна педагогіка і соціальна 

робота / Г. М. Горбач ; МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, Каф. 

загальної педагогіки і психології. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2013. – 24 с. 

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

Анотація: Посібник складається з чотирьох розділів: 1) методичні 

вказівки; 2) теми контрольних робіт; 3) реферування літератури; 4) 

тести для самостійної перевірки знань. 
 

10.  74.0 

Г 94 

 

Гуманізація навчально-виховного процессу : зб. наук. пр. 

Спецвип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Слов'янський держ. пед. ун-т ; редкол.: В. І. Сипченко (відп. 

ред.) [та ін.]. – Слов'янськ : Вид-во СДПУ, 2012. – 320 с. 

Кількість пимірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику подано цінності родинного виховання, 

інтеграційні процеси в освіті та впровадження педагогічних технологій.  

 

11.  74.580.

054я73 

Д 81 

 

Дудник І. О.  

Фізичне виховання студентів (теоретико-методичний курс) : 

навч.-метод. посіб. / І. О. Дудник, Я. І. Олексієнко, І. А. 

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

– 184 с. 

 Кількість примірників: 30 - ЦА(25), ЧЗ №1(2), ЧЗ №6(2), ЧЗ 

№2(1) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику розкрито теоретичні, 

методичні та практичні матеріали для отримання спеціальних знань, 

умінь та навичок у галузі фізичної культури та для ведення здорового 

способу життя. 

 

12.  74.484.

4 

Е 45 

 

Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у 

системі вищої освіти : кол. моногр. / Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищої освіти ; [за заг. ред. І. М. Грищенка]. – К. : 

Педагогічна думка, 2012. – 364 с. 

 Екземпляри: всього: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії здійснено теоретико-методологічне обгрунтування 

економічних умов забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти. Подано аналіз 



вітчизняного та міжнародного досвіду економічного регулювання розвитку вищої освіти.  

 

13.  74.40 

(7) 

Ж 70 

 

Жижко О. А.  

Професійна освіта маргінальних груп населення Мексики та 

Венесуели: становлення і розвиток : монографія / О. А. Жижко ; 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут 

педагогічної освіти та освіти дорослих. – Херсон : Грінь Д. С., 

2013. – 503 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія присвячена проблемі професійної освіти 

маргінальних верств населення. Формування змісту професійної освіти 

маргіналів вимагає урахування взаємодії таких наукових дисциплін, як 

соціологія і психологія маргіналізму, професійна педагогіка, андрагогіка, 

кожна з яких має власні концептуальні схеми, форми визначення данної 

проблеми та методи наукових досліджень.  
 

14.  88.352.

2 

К 17 

 

Калин В. К.  
Психология воли : сб. науч. тр. памяти В. К. Калина / В. К. 

Калин ; науч. ред. Н. Ф. Калин. – Симф., 2011. – 208 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений пам'яті В. К. Каліна 

складається з наукових праць видатних педагогів та вчених, які 

займалися дослідженням волі та вольової регуляції. Перша частина 

збірника праці самого В. К. Каліна, друга частина – статті учнів В. К. 

Каліна, третя – спогади про В. К. Каліна. 

  

15.  74.480.

26я73 

К 64 

 

Кондрашова Л. В.  
Методика виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін : 

[метод. посіб.] / Л. В. Кондрашова, В. В. Іванова ; МОН 

України, Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – 

180 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику розглядаються науково-дослідницька робота 

студентів як важлива складова підготовки майбутнього вчителя до 

творчої професійної праці і курсова робота як одна із форм організації 

навчально-дослідницької діяльності у практиці вузівського навчання.  
 

16.  74.480.

055р30 

К 73 

 

Котегова Л. І.  
Особливості організації самостійних занять з фізичного 

виховання студентів університету : метод. рек. / Л. І. Котегова 

; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. фіз. вих. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 88 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Методичні рекомендації розкривають значення, форми, 

зміст та особливості організації самостійних занять з фізичного 

виховання студентів університету. Наведено комплекси фізичних вправ, 

їх дозування, розкрито питання раціоналізації та гігієни стилю життя 



студентів, основи аутогенного тренування, профілактика травматизму 

тощо. 

17.  74.20я

73-3кр 

К 89 

 

Кузьмінський А. І.  

Педагогічна мудрість : хрестоматія / А. І. Кузьмінський, С. В. 

Омельяненко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 308 с. 

 Кількість примірників: 37 - ЦА(32), ЧЗ №2(3), ЧЗ №6(2) 

Анотація: У хрестоматії подано в систематизовоній формі найбільш 

цінні думки видатних учених, педагогів, мислителів, письменників з 

проблеми виховання й навчання молодого покоління. Матеріал 

розміщений і структурований за тематичним принципом відповідно до 

основних базових тем наукової педагогіки. 

 

18.  74.273 

(4Укр) 

Л 37 

 

Левицький С.  
Український Пластовий Улад в роках 1911-1945 у спогадах 

автора (Причинки до історії Пласту) / С. Левицький. – Мюнхен : 

Молоде Життя, 1967. – 135 с. 

 Екземпляри: всього: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Треба сподіватися, що цей нарис – згідно з бажанням його 

автора – дасть поштовх усім, хто якимсь робом був причасний у 

творенні пластового руху, докинути власну цеглинку споминів чи 

матеріялів для остаточного оформлення вже більш ніж півсторічної 

історії Пласту. 

 

19.  74.204.

2 

Н 34 

 

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

пр. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 5 (10). 

Матеріали II Міжнар. наук.-прак. конф. "Гуманістичні 

орієнтири мистецької освіти", 26-27 квітня 2007 року / М-во 

освіти і науки України ; редкол.: В. П. Андрущенко (голов. 

ред.), О. П. Щолокова (відп. ред. ), Ю. Л.  Афанасьєв [та ін.]. – 

К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 226 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірника ввійшли статті присвячені педагогічним 

умовам формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики. 

 

20.  74.204.

2 

Н 34 

 

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

пр. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і 

практики. Вип. 9 (19) / М-во освіти і науки України ; редкол.: 

В. П. Андрущенко (голов. ред.), Н. В. Гузій (відп. ред.), Н. М. 

Дем'яненко [та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 

216 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До збірника включено статті з питань  педагогічного 

менеджменту, педагогічних технологій, учбової та самостійної роботи 

студентів, педагогічного професіоналізму вчителя. 

 



21.  74 

Н 34 

 

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

пр. : до 170-річного ювілею. Серія 5. Педагогічні науки: реалії 

та перспективи. Вип. 3 / М-во освіти і науки України ; редкол.: 

В. П. Андрущенко (голов. ред.), П. В. Дмитренко (відп. ред), В. 

І. Бондар [та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 210 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Авторів наукових статей збірника турбують проблеми 

управління ВНЗ, профільного навчання, безперервного навчання, 

професійна майстерність педагога тощо. 

 

22.  88 

Н 34 

 

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

пр.]. Серія 12. Психологічні науки. Вип. 36 (60) / МОН України ; 

ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) [та ін.] ; відп. ред. Л. В. 

Долинська. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 406 с. : 

схеми, ілюстр. 

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

Анотація: Збірник містить результати сучасних теоретичних та  

експериментальних досліджень в галузі психології. 

 

23.  74.247.

1 

О-72 

 

Осадчий І. Г.  
Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, 

практика : монографія / І. Г. Осадчий ; Інститут педагогіки 

НАПН України. – К. : Інформавтодор, 2013. – 435 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади і 

технологію спрямованого розвитку освітніх систем – процесу їх 

прогресивного змінювання за обраним напрямом, визначеними змістом і 

тривалістю.  

 

24.  74.3кр 

О-72 

 

Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту 

в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 29-30 берез. 2010 р., м. Черкаси / МОН України, Ін-т 

пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Ін-т пед. освіти, 

соц. роботи і мистец. ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; 

редкол.: А. І. Кузьмінський (голова), С. П. Архипова, Г. Я. 

Майборода [та ін.]. – Черкаси, 2010. – 360 с. 

 Кількість примірників: 5 - ЧЗ №2(2), ЧЗ №6(1), (2) 

Анотація: Особливості управління навчальним процесом у системі 

післядипломної освіти та компетентнісний підхід у професійний 

підготовці соціальних працівників розглядали під час проведення 

Міжнародної науково-практичної конференції у Черкасах 2010 року. 

 

25.  74.202.

59я73-1 

П 14 

 

Пальчевський С. С.  
Сугестопедія: історія, теорія, практика : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2006. – 

360 с. 



 Кількість примірників: 6 - ЧЗ №2(2), А2(2), ЧЗ №6(2) 

Анотація: У посібнику розкривається сутність акмеології як 

інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж 

акме-періоду її життя. Обгрунтовуються можливості та характер 

таких досягнень в основні вікові періоди життя.   

 

26.  74.202.

59я73-1 

П 14 

 

Пальчевський С. С.  
Сугестопедагогіка: новітні освітні технології : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський ; наук. ред. А. Й. 

Сиротенко ; МОН України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – 

К. : Кондор, 2005. – 352 с. 

 Кількість примірників: 5 - ЧЗ №2(1), ЦА(3), А2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядається сугестопедагогіка 

як психотерапевтична течія педагогіки. Визначаються її джерела. 

Висвітлюються зв'язки з сугестологією, психотерапевтикою, 

психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та 

основами театрального мистецтва.  

 

27.  74 

П 24 

 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3 / Полтавський нац. 

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

ред.), А. Бойко, Б. Год [та ін.]. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. 

Г. Короленка, 2011. – 140 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику проаналізовано актуальні питання теорії нав- 

чання і виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, розглянуто 

проблему впровадження педагогічної інноватики в практику; висвітлено 

національні пріоритети розвитку освіти у контексті III з'їзду 

працівників освіти. 

 

28.  74.484 

(4Укр) 

П 56 

 

Пономарьова Г. Ф.  
Вища освіта України в парадигмі євроінтеграції (курс лекцій) : 

навч. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська, Т. В. 

Отрошко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський 

гуманітарно-педагогічний інститут. – Х. : [б. в.], 2008. – 244 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник є суттєвим вкладом комплексу 

навчально-методичного забезпечення викладання курсу "Вища освіта 

України і Болонський процес" згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 41 від 21. 05. 2004 "Про затвердження у вищих навчальних 

закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес". 

 

29.  74.480.

279я73 

П 69 

 

Практикум дистанционного обучения / МОН Украины, 

Акад. дистанционного образования, Харьковский политехн. 

ин-т ; под ред. В. Н. Кухаренко. – 2-е изд. – К. : Милленниум, 

2003. – 193 с. : рис. – (Библиотека Академии дистанционного 

образования). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 



Аннотация: Настоящее пособие является дополнением к пособию 

"Дистанційне навчання. Умови застосування" и дистанционному курсу 

"Практический курс дистанционного обучения", разработанным 

Проблемной лабораторией дистанционного обучения НТУ "ХПИ". 

Дистанционный курс продолжительностью три месяца проводится 

дважды в год с 1999 года. 

 

30.  15 

П 86 

 

Психологическая теория коллектива / А. В. Петровский, В. В. 

Шпалинский, И. А. Оботурова [и др] ; под ред. А. В. 

Петровского. – М. : Педагогика, 1979. – 240 с. 

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

Аннотация: В монографии изложена целостная психологическая 

теория коллектива. Последовательно осуществляется 

методологическое противопоставление основных позиций марксистской 

концепции коллектива различным теоретическим ориентациям 

американской психологии малых групп, групповой динамики, 

микросоциологии.  

 

31.  88я20 

П 86 

 

Психологический лексикон : энциклоп. словарь : в 6 т. / под 

общ. ред. А. В. Петровского ; ред.-сост. Л. А. Карпенко. – М. : 

ПЕР СЭ : Речь. – 2005 

[Т. 3] : Психология развития : словарь / ред. А. Л. Венгер. – 

2005. – 176 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Психологический лексикон – первое в России справочное 

издание, состоящее из серии словарей по основным направлениям 

психологической науки. Серия включает тома : "Общая психология", 

"Социальная психология", "Психология развития", "Психофизиология", 

"Клиническая психология", "История психологии в лицах. Персоналии". В 

создании словарей, содержащих около 2500 статей, приняло участие 

более четырехсот специалистов. 
 

32.  74.660.

1я73-1 

Р 15 

 

Радул В. В.  
Соціалізація особистості : навч. посіб. / В. В. Радул, Я. В. 

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

Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 

Кіровоград : Александрова М. В., 2013. – 236 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні 

основи проблеми соціалізації особистості. Аналізуються особливості 

реалізації соціалізації особливості за допомогою різних умов. 

 

33.  74.483 

(4) 

Р 15 

 

Радул О. С.  
Історія вищої школи Європи (V ст.-середина ХХ ст.) : 

монографія / О. С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 

535 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 



Анотація: У монографії представлено історію західноєвропейської і 

вітчизняної вищої школи з середніх віків до середини ХХ століття. До 

історичного викладу додаються додатки з історії діяльності вищих 

навчальних закладів. 
 

34.  88.352

я73-1 

Р 65 

 

Розов В. І.  
Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В. І. Розов. – К. : Кондор, 2010. – 276 с. 

 Кількість примірників: 5 - ЦА(2), ЧЗ №6(2), (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та 

практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. 

Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку 

адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу.  

 

35.  74.268.

51я73-1 

Р 78 

 

Ростовцев Н. Н.  
Методика преподавания изобразительного искусства в школе : 

учеб. для студ. худож.-графических фак. пед. ин-тов и ун-тов / 

Н. Н. Ростовцев. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Агар : 

Рандеву-АМ, 2000. – 252 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Курс методики преподавания изобразительного 

искусства в школе призван подготовить студента к педагогической 

деятельности, вооружить его методическими знаниями и навыками, 

помочь овладеть искусством преподавания. 

 

36.  74.489 

Т 33 

 

Теоретические основы гармонизации интеллектуального и 

эмоционального факторов повышения качества 

профессиональной подготовки будущих педагогов : 

монография / МОН Украины, Криворожский гос. пед. ун-т ; 

под общ. ред. Л. В. Кондрашовой. – Кривой Рог : Изд-во КГПУ, 

2010. – 280 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В монографии раскрыт эмоциональный аспект 

образования в оптимизации педагогического процесса высшей школы; 

рассмотрено взаимодействие эмоционального и интеллектуального 

факторов в повышении качества подготовки педагогических кадров; 

разработаны концептуальные положения и выявлены условия 

гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов обучения 

и др. 

 

37.  74.484.7 

(4Укр) 

Т 50 

Товканець Г. В.  
Університетська освіта : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець ; МОН 

України, Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 186 с. 

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

Анотація: У посібнику розглядаються питання розвитку 

університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, 

особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), 



можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи 

навчання (системи організації навчального процесу, студентського 

самоврядування, процесу особистісного та професійного самовдосконалення) 

та ін.  

 

38.  88.41-

953.6 

Ф 86 

 

Фрейд З.  

Психоанализ детских страхов / З. Фрейд ; пер. с нем.: О. 

Фельцман, М. Вульф. – СПб. : Азбука, 2011. – 288 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В настоящем издании представлены наиболее 

значительные работы Фрейда по психоанализу детских неврозов: 

"Анализ фобии пятилетнего мальчика", "Из истории одного детского 

невроза", "Из жизни детской души", обнажившие сексуальную 

составляющую жизни ребенка и вызвавшие бурю протестов в момент 

появления.  

 

39.  74.489.

478 

Ч-49 

 

Чернишова Є. Р.  
Формування кадрового потенціалу навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи : 

монографія / Є. Р. Чернишова ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т 

менеджменту освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 472 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографія містить науково-теоретичний аналіз розвитку 

сучасних тенденцій формування якісного кадрового потенціалу системи 

післядипломної педагогічної освіти, що є національним пріоритетом та 

передумовою стабільного функціонування освітньої галузі.  

 

40.  88.287.

2 

Ш 23 

 

Шапарь В. Б.  
Профессиональный гипноз : [методики, рекомендации, советы] / 

В. Б. Шапарь. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 320 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Автор книги Виктор Борисович Шапарь, кандидат 

психологических как, рассказывает о таком сложном и загадочном 

явлении психики, как гипноз, показывает гипнотические возможности 

человека, предлагает рекомендации по их развитию и 

совершенствованию. 

 

41.  74.20 

Ш 67 

 

Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 

24 / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. 

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

[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький 

ДПУ ім. Г. Сковороди, 2008. – 310 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник наукових праць містить дослідження провідних учених, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені теорії, 

методиці і практиці навчання та виховання молодших школярів і підготовці 

майбутніх фахівців до здійснення професійно-педагогічної діяльності. 

 



42.  74.261.

8Ия73-1 

Ш 88 

 

Штейнбук Ф. М.  

Методика викладання зарубіжної літератури в школі : [навч. 

посіб.] / Ф. М. Штейнбук. – 2-е вид., випр. та уточ. – Т. :   

Мандрівець, 2009. – 280 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1)  

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні розділи курсу 

методики викладання зарубіжної літератури в школі. Узагальнено 

досвід багатьох науковців та учителів-практиків, репрезентовано 

численні приклади апробованих інноваційних методів та прийомів 

викладання.  
 

43.  74.00р

30кр 

Я 75 

 

Ярмоленко О. Д.  
Педагогіка : (метод. матеріали для студ. заочної та 

екстернатної форм навч.) / О. Д. Ярмоленко ; Черкаський держ. 

ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ГУСуЧо, 2009. – 142 с. : 

табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Методичні матеріали згруповані в кілька розділів, а саме: 

дидактика, теорія виховання, загальні основи педагогіки, педагогічне 

спілкування та розумове виховання. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

    

1.  75.13я

73-1 

С 32 

 

Сергієнко Л. П.  
Спортивна метрологія: теорія і практичні  аспекти : підручник / Л. 

П. Сергієнко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : КНТ, 

2010. – 773 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику викладено теоретичні основи спортивної  

метрології, метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей 

спортсменів, підготовки до змагальної діяльності спортсменів, 

метрологічне забезпечення рухової підготовки різних груп населення. 

 

2.  75.1я7

3-1 

Ц 67 

 

Ціпов'яз А. Т.  
Практичні методи фізичного виховання та реабілітації : навч. 

посіб. / А. Т. Ціпов'яз, О. І. Антонова, Т. Є. Христова. – 

Кременчук : Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 

2011. – 139 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: На сторінках навчального посібника розглянуто практичні 

методи фізичного виховання та фізичної реабілітації з метою 

поповнення знань, викладачів-тренерів про основні методи фізичної 

реабілітації, у випадку травмування спортсменів.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.  60.542.2

я73-1 

Г 34 

 

Гендер для медій : підруч. із гендерної теорії для журналістики та 

ін. соціогуманіт. спец. / Ін-т народознавства НАН України, Центр 

культурноантропологічних студій [та ін.] ; за ред.: М. Маєрчик 

(голова редкол.), О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 

220 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №3(2) 

Анотація: "Гендер для медій" є новим сучасним підручником із гендерної 

теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви 

знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, 

схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими 

проілюстровано окремі розділи і теми. 

 

2.  76.031.6 

К 56 

 

Ковтун Н. О.  
Рекламний дискурс на радіо в соціокомунікаційному вимірі : 

монографія / Н. О. Ковтун ; Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 279 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Монографію присвячено теоретичному обгрунтуванню 

рекламного радіодискурсу з позицій теорії соціальних комунікацій. У 

дослідженні представлено класифікаційні ознаки рекламного дискурсу на 

радіо, у межах  комунікаційно-ситуативної дискурсивної парадигми 

обгрунтовано його дефініцію, специфіку та структуру.  

 

3.  76.0 

К 63 

 

Комунікація : зб. з питань комунікацій у суспільстві. № 2. 

Березень / редкол.: Ю. Авксентьєв, В. Бакіров, І. Грицяк [та ін.]. – 

К. : К.І.С., 2012. – 96 с. : ілюстр. 

 Екземпляри: всього: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: «Комунікація» – збірник наукових праць з питань комунікацій у 

суспільстві. Видання містить наукові статті і покликано сприяти діалогу 

між науковцями, представниками інститутів громадянського суспільства та 

органів влади з питань налагодження ефективної комунікації у суспільстві. 

 

4.  76.116.3 

(4Укр) 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Історія українського друкарства : іст.-бібліогр. огляд укр. 

друкарства, XV-XVIII в.в. / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. – 2-е 

вид. – Вінніпег : Волинь, 1983. – 420 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Історія українського друкарства, як історично-бібліографічний 

огляд українського друкарства XV-XVIII століття, вперше вийшла накладом 

Наукового Товариства імені Шевченка. Потім цю книгу перевидає Інститут 

Дослідів Волині в Вінніпезі. Дана репродукція – це факсимільна копія його 

оригіналу. 

 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 
 

 

    

1.  83.3 

(4Укр)

5-

8...4Ф 

83 

Іван Франко. "Зів'яле листя" : тексти, матеріали, дослід- 

ження : [зб. наук. пр.] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 

Філол. ф-т, Каф. укр. л-ри ім. академіка М. Возняка ; редкол.: 

Т. Салига (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : [б. в.], 2007. – 425 с. – 

(Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; вип. 7). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація:  Пропоновані тексти, матеріали та дослідження, подані у 

часовому порядку їх написання, дозволяють, з одного боку, побачити 

шляхи франкознавчої думки у її часовому вимірі, а з іншого – 

відкривають розмаїття наукової думки, її пошук, контраверсійність, і, 

врешті, світло осягнення і розуміння Франкового поетичного світу, 

Франкової творчої майстерності. 
 

2.  81.2Ук-

402 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит)Етимологічно-семантичний словник 

української мови = Etymological and semantic dictionary of the 

Ukrainian language / Іларіон (Митрополит) ; Митрополит Іларіон ; 

ред. і допов.  Ю. Мулика-Луцика ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег 

: Волинь. – 1979 

Т. 3 : М - О. – 1988. – 416 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник був написаний Митрополитом Іларіоном в період 

1933-1964 рр. До слів подано етимолого-семантичне тлумачення. Є на- 

явність великої кількості ономастичних матеріалів і слів з біблійного 

лексикону. Багато західноукраїнських слів закласифіковано не як 

діалектизми, а як синоніми їхніх східноукраїнських літературних 

відповідників. Для збереження автентичності залишили правописний 

аспект цієї праці, яка була написана в різні періоди і зазнала зміни в 

нормах українського правопису. 
 

3.  84 

(4Укр)

6-6 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит) Твори / Іларіон (Митрополит) ; 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Волинь. – 1957 

Т. 1 : Філософські містерії. – 1957. – 336 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Книга Івана Огієнка під заголовком «Філософські містерії» 

засвідчила про достойне відродження в сучасній українській літературі 

призабутої традиції, коріння якої сягає західних культур. Маючи, на 

перший погляд, простий сюжет, основне смислове навантаження тут 

несуть глибокі авторські роздуми про сенс людського буття, про 

призначення людини на землі, про вибір справжніх і фальшивих духовних 

та моральних цінностей, який завжди стоїть перед нами...  

Т. 2 : Вікові наші рани : драматичні поеми. – 1960. – 272 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Цикл драматичних поем, об'єднаних в одному томі під назвою 



"Вікові наші рани", концентрує в собі головне їх змістове наповнення: багато 

болю, випробувань і страждань випало пережити українському народові; та 

незважаючи на глибокі вікові рани, заподіяні ворогами, волелюбний дух українців, 

їхнє прагнення до волі й незалежності, їхню любов до своєї Батьківщини не 

вдавалося здолати нікому. Предметом художнього втілення став один з 

драматичних і маловідомих епізодів української історії періоду першої 

світової війни і Української революції. 

 

4.  81.2Ук 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному. 

Ч. 2 / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Волинь, 1969. – 263 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Українська літературна мова – це основний двигун 

української культури. Вивчення української літературної мови – велике 

завдання нашого народу, науки, письменників. Керуючись такими 

завданнями, Митрополит Іларіон багато часу присвятив вивченню нашої 

мови, і наслідком цього стала ця праця.  

 

5.  83.3 

(4Укр)

4 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Слово про Ігорів Похід : літ. моногр. / Митрополит Іларіон. – 

2-е вид., допов. – Вінніпег : Волинь, 1967. – 252 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Поетичний переспів видатної літературної пам'ятки 

українського походження – «Слова про Ігорів похід» – з такою ж назвою можна 

без перебільшення віднести до однієї з кращих поем Івана Огієнка. Перше 

видання літературної монографії вийшло в Канаді в 1949 році. Автор описує 

життя тільки «ліпших людей», князів та дружини, життя простого народу не 

торкається.  

 

6.  81.2Ук-1 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Український літературний наголос : мовознав. моногр. / 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Наша культура, 1952. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація:  Це перший докладний, але в популярній формі опис українського 

наголосу, його повної системи та історичний розвиток. Наголос – це та 

ділянка літературної мови, яку кожний мусить знати якнайкраще, бо власне 

з наголосу відразу пізнається ступінь знання своєї літературної мови. 

 

7.  83.3 

(7США) 

А 61 

 

Американські літературні студії в Україні : [зб. наук. ст.]. 

Вип. 5-6. Американський модернізм: контекст, постаті / 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; відп. 

ред. Т. Н. Денисова. – К. : Факт, 2010. – 424 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У пропонованій збірці досліджено феномен модернізму в 

літературі США, проаналізовано історичне підгрунтя, теоретичні 

засади і основні компоненти американського модернізму, представлено 

його провідні постаті, запропоновано потрактування взаємин 

модернізму з постмодерністською літературою. 



8.  81.2Ан

-434 

А 64 

 

Англо- українсько-російський словник з фізіології і біохімії 

рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary 

plant Physiology and Biochemistry / М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад. 

Е. Р. Арапетьян. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 518 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Тримовний Словник містить 12000 слів словосполучень, 

охоплює найуживаніші терміни зі спеціальності "фізіологія рослин" та 

суміжних спеціальностей біології. До словника включено Список назв 

рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською 

мовами. 
 

9.  84 

(4Укр)6 

Б 87 

 

Бразов Л. Зібрання творів : у 10 т. / Л. Бразов ; уклад. Л. Л. 

Безобразова ; редкол.: Л. Л. Безобразова, Л. І. Кавун, О. В. 

Кеба [та ін.]. – Полтава : АСМІ. – 2011 

Т. 1 : Оповідання ; Нариси, статті, рецензії / [передм. О. 

Ніколенко]. – 2011. – 428 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 2 : На початку шляху ; Третя зустріч ; В ті далекі дні 

(Перший гарт) ; Кара. – 2011. – 372 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 3 : Вікна навстіж ; Фортеця. – 2011. – 402 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

 Т. 4 : Пороги ; Недописані сторінки. – 2011. – 350 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 5 : Все ще попереду ; Вперше і востаннє ; Надто пізно. – 

2011. – 344 с. 

Т. 6 : Живим не байдуже. – 2011. – 450 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 7 : Вересень-жовтень ; Такий довгий шлях. – 2011. – 446 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 8 : Так далеко, так близько. – 2011. – 380 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 9 : Зостатися самим собою ; За домашніми обставинами ; 

Розсіяне світло ; Їм було важче. – 2011. – 430 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Т. 10 : Паралельний світ ; Нові часи ; Втеча з-під слідства ; 

Тамрі ; Вірші ; П'єси ; Переклади. – 2011. – 458 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Десятитомне видання творів відомого українського 

письменника Леоніда Бразова містить оповідання, повісті, п'єси, 

переклади письменника, його публіцистику (нариси, статті, рецензії) і 

охоплює період від його перших публікацій у фронтових газетах до 

останніх творів. 

  

 



10.  83 

В 53 

 

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української 

діаспори) : [літ.-наук. зб.]. Вип. 2 / МОН України, Херсонський 

держ. ун-т ; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – К. ; 

Херсон : Просвіта, 2006. – 300 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Вісник продовжує знайомство з науковими й літературно-

мистецькими матеріалами, присвяченими діяльності визначних 

представників українського зарубіжжя. У збірнику подано культурно-

мистецька хроніка, відомості про вшанування в Таврійському регіоні 

письменників і науковців з діаспори.  

 

11.  81.031-

923 

В 24 

 

Введенская Л. А.  
Этимология : учеб. пособ. / Л. А. Введенская, Н. П. 

Колесников. – С. Пб. : Питер, 1990. – 220 с. – (Учебное 

пособие). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Богатый фактическим материал, собранный авторами и 

не ставший еще предметом глубокого научного изучения, позволил им 

провести четкую грань между собственно этимологией (научным 

объяснением происхождения слов) и другими явлениями, традиционно 

относимыми к "народной" этимологии.  

 

12.  83.3 

(4Укр)4 

В 27 

 

Велесова книга: духовний заповіт предків / [ред.-упоряд. М. І. 

Преварська ; пер. укр. мовою, дослідж. та рец. Б. Яценка]. – 2-е 

вид. – К. : Велес, 2008. – 160 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Велесова книга – безцінна літературна пам'ятка українського 

народу дохристиянського періоду, сенсаційна знахідка денікінського 

полковника Алі Ізенбека в маєтку на Харківщині 1919 р. Вона збагатила наші 

знання з історії України, висвітливши маловідомі ХІІ ст. до н. д. ІХ ст. н. д., 

дала уявлення про життя і вірування наших предків.  

 

13.  84 

(4Укр)6 

Г 65 

 

Гончар О. Т.Твори : в 12 т. / О. Т. Гончар ; редкол.: М. Г. 

Жулинський (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури 

ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка. – 2011 

Т. 10 : Листи / упорядкув. та комент. Я. Г. Оксюти. – 2011. – 

808 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До десятого тому творів О. Т. Гончара увійшли листи 

автора за 63-річний період. Публікується лише частина офіційного 

листування письменника як керівника СП України та депутата 

Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. 

 

14.  84(4Рос)

6-5 

Г 81 

 

Гречко Н. М.  
Зажглась моя звезда. Ч. І / Н. М. Гречко. – Чебоксары : Новое 

Время, 2009. – 214 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 



Аннотация: В книге представлена поэзия, посвященная ветеранам 

Великой Отечественной войны, а также людям близким и дорогим 

автору. В этот сборник также включены тексты песен, которые 

исполняет ансамбль "Лейся, песня". 

 

15.  82.3 

(4Укр)-

43 

Д 18 

 

Данилюк Н.  
Поетичне слово в українській народній пісні : монографія /  

Н. Данилюк ; Міністерство освіти і науки України, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки. – 

Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 511 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії досліджено особливості українського 

народнопісенного слова як одиниці специфічної художньо-естетичної 

системи з власними їй ознаками звукової, морфолого-словотвірної, лексико-

семантичної, синтаксичної організації, усталеними засобами образності.  
 

16.  84(4Укр)

6-4 

Д 58 

 

Довженко О. П.  
Україна в огні: щоденник, кіноповість, оповідання / О. П. 

Довженко ; худ.-оформ. Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2010. – 351 с. – 

(Бібліотека Великої Вітчизняної). 

 Кількість примірників: 7 - ЧЗ №2(1), АХ(6) 

Анотація: До видання увійшли найвизначніші твори класика української 

літератури та видатного кінорежисера світового масштабу Олександра 

Довженка (1894-1956): "Щоденник", "Україна в огні", "Незабутнє", в яких 

митець розповідає про події Великої Вітчизняної війни. 

 

17.  83 

Д 67 

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : [зб. 

наук. ст.]. Т. 32. Літературознавство / Донецьке від-ня Наук. т-

ва ім. Шевченка ; редкол.: В. Просалова (голов. ред.) [та ін.]. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 256 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До вісника вміщено матеріали березневої наукової конференції 

Донецького відділення НТШ 2011 року. Доповіді і повідомлення присвячені 

проблемам літературознавства. 
 

18.  83.3 

(4Укр)

6п7 

З-11 

 

З верховин півстоліття. Національній премії України імені 

Тараса Шевченка – 50 / В. Абліцов, В. Базилевський, Л. Белей [та 

ін.] ; упоряд. В. Костюченко. – К. : Либідь, 2012. – 392 с. : фото. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга, присвячена піввіковому ювілеєві Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, мовою документа і словом відомих фахівців 

розповідає про твори та авторів – лауреатів Премії. Перед читачем постає 

непроста історія найпрестижнішої державної мистецької нагороди. 

 

19.  84(4Укр)

6-4кр 

З-38 

Захарченко В. І.  
Таке поліття : новели : записане щодення / В. І. Захарченко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 194 с. 



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

Анотація: У своїй книзі лауреат Національної премії ім. Т. Г. 

Шевченка, відомий український прозаїк Василь Захарченко в новелах, 

щоденникових записах, пейзажних етюдах порушує теми патріотизму, 

моральности в суспільстві, виховання молодого покоління українців на 

принципах високої моралі, совісности, доброти, краси. 

 

20.  83.3 

(4Укр)-

117 

К 64 

 

Кондратенко Н. В.  
Синтаксис українського модерністського і постмодерністського 

художнього дискурсу : монографія / Н. В. Кондратенко ; за 

ред. К. Г. Городенської. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 

2012. – 324 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії досліджено синтаксичну організацію 

українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських 

творів у межах некласичної парадигми словесної творчості. Визначено 

засадничі принципи синтаксичної організації художнього мовлення 

некласичної парадигми – ігрового та діалогічного.  
 

21.  83.3 

(4Рос)6-

8...2 

К 65 

 

Кончаковский А. П.  
Были и легенды дома Турбиных : сб. новелл / А. П. 

Кончаковский. – К. : Промінь, 2011. – 271 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Это увлекательная история поиска, находок и жизни 

булгаковских меморий: писем, автографов и фотографий. Не меньшую 

ценность представляют и воспоминания современников писателя, 

которые по крупицам собраны автором, бережно сохранены и 

представлены в этой книге. 

 

22.  84 

(4Укр)

6-4 

К 65 

 

Копиленко О. І.  
Буйний хміль : роман, повість, оповідання / О. І. Копиленко. – 

К. : Таксон, 2001. – 445 с. 

 Кількість примірників: 8 - АХ(8) 

Анотація: Роман "Визволення", повість "Буйний хміль", оповідання 

відображають життя 20-х років в українському місті й селі. Це 

становлення нової національної інтелігенції, неоднозначне ставлення 

різних людей до революції, партії, соціалізму. 

 

23.  84 

(4Укр)

6-4 

К 67 

 

Корній Д.  
Тому, що ти є : [роман] / Д. Корній ; передм. М. Іванцової. – Х. : 

Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Є жінка, життя якої добігає кінця. Є чоловік, для якого вона 

і є життя. І є кімната номер ?, з якої їхнє життя почнеться спочатку, 

майже спочатку... 

 

 



24.  83 

К 79 

 

Кременецькі компаративні студії : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 

Діккенс 2012 / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. 

Шевченка ; редкол.: Д. Ч. Чик (відп. ред.) [та ін.]. – Кременець : 

Вид-во КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2012. – 212 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Творчість Ч. Діккенса в контексті світової літератури – є 

предметом розгляду наукових статей збірника. 

 

25.  83.3(0) 

К 79 

 

Кременецькі компаративні студії : [зб. матеріалів міжкаф. 

семінару] / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. 

Шевченка, Каф. англ. філології, Каф. інозем. Мов ; редкол.: Д. 

Ч. Чик (упоряд., відп. ред.), І. С. Коханська, Н. В. Янусь. – 

Кременець : КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2011. – 222 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Авторами наукових статей аналізується українська та 

англійська проза першої половини XIX ст. та подано хронотип 

соціальних романів-антиутопій XX ст. 

 

26.  83.3 

(4Укр) 

Л 64 

 

Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи : 

зб. наук. ст. / МОН України, Упр. культури Полтавської 

облдержадміністрації, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. 

освіти ім. М. В. Остроградського [та ін.] ; редкол.: М. І. 

Степаненко (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. А. Мелешко. 

– Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 348 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автори наукових розвідок пропонують концептуальні 

основи та критерії формування змісту літературного краєзнавства, 

подають штрихи до літературних портретів митців-краян, з'ясовують 

аспекти взаємодії між літературним краєзнавством і шкільною 

літературною освітою. Низка статей має мовознавче спрямування.   

 

27.  83кр 

Л 64 

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. 

наук. пр. Вип. 13-14. До 50-річчя з дня нар. літературознавця і 

письменниці Ніли Зборовської / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-

ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В. Т. Поліщук (відп. ред.), 

Л. В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2012. – 332 с. 

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

Анотація: У збірнику вміщено наукові статті учасників першого 

наукового семінару пам'яті відомого українського літературознавця й  

письменниці Н. В. Зборовської (1962-2011), проведеного в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького 26-27 вересня 2012 

року з нагоди її 50-річчя від дня народження. 

 

 



28.  83 

Л 64 

 

Літературознавчі студії. Вип. 5 / М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка ; 

наук. ред. П. В. Білоус. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2011. – 160 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукові розвідки присвячено актуальним проблемам 

українського літературознавства.  

 

29.  84 

(4Укр)

6-4 

М 19 

 

Малина М. С.  
Фіолетові діти : [роман] : лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв і 

п'єс "Коронація слова – 2008"/ М. С. Малина ; ілюстр. Т. 

Юшко. – К. : КМ Publishing, 2009. – 224 с. : мал. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Вони прилетіли не з Марсу. Вони з’явились у звичайній школі. 

Читання думок на відстані, левітація, телепортація... виявляється, ці 

фантастичні здібності цілком реальні! Хто ж вони – індиго?..  

 

30.  81.2Ук-

22 

М 43 

 

Межов О. Г.  
Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : 

монографія / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. – 463 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії проведено комплексне дослідження 

мінімальних семантико-синтаксичних одиниць сучасної української 

літературної мови у семантично елементарних і неелементарних 

простих реченнях. Запропоновано їхню типологію, описано семантичні 

різновиди, морфологічні засоби вираження, позиційні (формально-

синтаксичні та комунікативні) варіанти.  
 

31.  84 

(4Фр)-

4 

М 53 

 

Мессадье Ж.  
Гнев Нефертити : [роман] / Ж. Мессадье ; пер. Е. Савченко. –  

Х. : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 368 с. 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Было от чего гневаться царице Египта – она лишилась не 

только власти, но и мужа. Царь Эхнатон пренебрег Нефертити как 

царицей-соправительницей, и как женщиной. Он приблизил к себе юного 

нежного Сменхкару, своего сводного брата, и Нефертити его 

возненавидела. Внезапно Эхнатон умирает. Нефертити пытается 

вернуть власть, но слишком многие влиятельные мужи не 

заинтересованы в этом… 

 

32.  83.3 

(4Рос)6-

8...4 

М 63 

 

Мир Паустовского : [культ.- просвет. и лит.- худ. журнал].  

№ 30 / Московский литературный музей-центр К. Г. 

Паустовского ; гл. ред. Г. Корнилова. – М. : [б. и.], 2012. – 188 

с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

 



Аннотация: Мир Паустовского широк, многокрасочен, неисчерпаем. 

Каждое новое поколение читателей находит в нем нечто близкое и 

дорогое для себя. Константин Георгиевич утверждал, что был бы 

счастлив, если бы его проза добавила людям чуть-чуть зоркости. Вот 

этой "добавленной зоркостью" и живет наш журнал, рассказывая о 

писателе и его книгах.  
 

33.  94.3 

М 75 

 

Молода нація : альманах. № 2 (47) / редкол.: П. Вознюк 

(голов. ред.) [та ін.] ; ред. рада: Ю. Бадзьо [та ін.]. – К. : 

Смолоскип, 2008. – 100 с. 

 Кількість примірників: 1 - С(1) 

Анотація: Український ліберальний рух, державна природоохоронна 

політика України – теми чергового номера альманаху. 

 

34.  81.2Ук-0 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Нариси з історії української мови : Система українського 

правопису : популярно-наук. курс з іст. освітленням / І. 

Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Волинь, 

1990. – 216 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: В книзі автор показав як наша мова і правопис розвивалися 

ступенево; особливо цікаво прочитати, як галицька мова розвивалася 

рівнобіжно з наддніпрянською. Милозвучність мови проявляється в 

голосних та приголосних звуках, у її внутрішній фізіологічно-фонетичній 

будові, відмінюванні слів. Це видання спроба вперше систематизувати 

правопис з історичним освітленням, порівняльним методом. 

 

35.  81.41-0 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Повстання азбуки й літературної мови в слов'ян / І. Огієнко. – 

2-е вид. – Вінніпег : Волинь, 1976. – 300 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Перші слов’янські пам’ятки, що збереглися до нашого часу, 

писані двома азбуками: глаголицею або кирилицею. В цьому виданні 

подана історія виникнення глаголиці та кирилиці. Праця подана в 

короткому синтетичному викладі, як посібник по всіх питаннях 

походження азбук та літературної мови в слов’ян. 

 

36.  81.2Ук-

477 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Український стилістичний словник : підручна кн. для вивч. 

укр. літ. мови / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. – 2-е вид. – 

Вінніпег : Волинь, 1978. – 496 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Український стилістичний словник – це підручна книжка 

для вивчення української літературної мови. Праця побудована на 

джерелах: давня українська мова, сучасна жива народна мова, 

українська мова по творах українських письменників. 

 



37.  83.7я7

3-1 

П 72 

 

Препотенська М.  

Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / М. Препотенська. – К. : ІНКОС, 2009. – 254 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Книга побудована як навчальний посібник з риторики. 

Інноваційні підходи до риторики відзначені у розгляді її як "інструменту" 

філософії, в аналізі риторики як засобу трансляції екзистенційних 

вимірів буття людини. Зазначені ключові теми систематизують 

філософські та психологічні параметри риторики, теорію доповнено 

актуальними практичними прикладами. 

 

38.  84 

(4Рос) 

1-5 

П 91 

 

Пушкин А. С.  

Маленькие трагедии / А. С. Пушкин ; вступ. ст.: М. Н. Виролайнен, Н. 

В. Беляк. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 204 с. 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: "Маленькие трагедии" Пушкина, написанные им в 1830 

году в Болдино, посвящены страстям человеческим – тем страстям, 

что поглощают нас целиком, подчиняя себе все мысли и чувства. 

Каждый главный герой одержим такой страстью – это стяжание 

сокровищ, любовь, творчество или жажда бессмертия.  

 

39.  94.3 

Р 49 

 

Рідний край : наук. публіц. худ.-літ. альманах. № 1 / 

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

ради М. Наєнко ; голов. ред. В. Пащенко. – Полтава : Верстка, 

1999. – 136 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 1 (24). – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. 

– 258 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

№ 1 (26). – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. 

– 276 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Завданням альманаху є – висвітлення актуальних проблем 

мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, історії України; 

публікація творів сучасних українських письменників, презентація центрів 

національної культури тощо. 

 

41.  83.3(0)

43 

Р 39 

 

Ренесансні студії : [зб. наук. ст.]. Вип. 12-13 / Ін-т літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Класичний приватний ун-т ; 

відп. ред. Н. Торкут ; редкол.: Д. С. Наливайко, М. М. Сулима, 

П. В. Білоус [та ін.]. – Запоріжжя : Вид-во Класичного 

приватного університету, 2009. – 294 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Цей випуск містить статті вітчизняних і зарубіжних 

науковців, у яких висвітлюється широке коло проблем, пов'язаних з вивченням 

літературного процесу доби Відродження та рецепцією її духовної спадщини 

в культурному просторі наступних епох. 



42.  84 

(4Укр)

6-4 

Р 59 

 

Рогозинский В. В.  

Медовый месяц Михаила Булгакова : Киевская феерия / В. В. 

Рогозинский. – К. : Задруга, 2009. – 135 с. 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: В предлагаемом читателю произведении рассказывается 

о первой любви Михаила Булгакова, его отношении к окружающему 

миру, увлечениях театром и музыкой, передана обстановка Киева начала 

прошлого века, тщательно выписаны характеры персонажей. 

 

43.  84 

(4Укр)

6-4 

С 17 

 

Самчук У.  

Втеча від себе : роман / У. Самчук ; Ін-т дослідів Волині. – 

Вінніпег : Волинь, 1982. – 430 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Автор зображує український світ у драматичні періоди 

національної історії, коли несвідомі уявлення та поривання української 

людини до свободи і соціальної справедливості опановувалися 

ідеологіями, експлуатувалися і оберталися на знаряддя цілеспрямованого 

підкорення людини і народів тоталітарним структурам. 

  

44.  83.3 

(4Укр)-

9 

С 71 

 

Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. Т. 5 / 

НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. 

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

Стилос, 2010. – 576 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Черговий п'ятий том щорічника публікує низку 

джерелознавчих і текстологічних досліджень з питань української 

літератури XIX-XX століть. Розділ "Публікації" вводить до наукового 

обігу невідомі раніше тексти, які додають нову інформацію з 

культурологічної сфери різного часу.  

 

45.  83.3 

(4Укр)

5-

8...0С 

73 

Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюка. – 2-е 

вид., допов., переробл. – Л. : Каменяр, 2011. – 816 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виданні найбільш повно, в порівнянні з попередніми 

збірниками, представлено спогади широкого кола громадських і 

культурних діячів Західної України й Наддніпрянщини кінця ХІХ-початку 

ХХ століття, рідних, близьких і знайомих Івана Франка. 

 

46.  83 

С 79 

 

Степаненко М. І.  
Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. – Полтава : 

Шевченко Р. В., 2013. – 412 с. 

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

Анотація: До книги увійшли об'єднані в окремі розділи публіцистичні, 

мовознавчі, літературознавчі розмисли.  

 

 

 



47.  84 

(4Укр)

6 

Т 46 

 

Тичина П. Г. Вибрані твори : у  2 т. / П. Г. Тичина. – К. : 

Українська енциклопедія. – 2011. – (Бібліотека Української 

Літературної Енциклопедії: вершини письменства). 

Т. 1 : Вірші. Поеми / редкол.: М. П. Зяблюк (голова) [та ін.] ; 

вступ. ст. А. Г. Погрібного ; уклад.: С. А. Гальченко, Ю. Г. 

Попсуєнко, Т. В. Сосновська. – 2011. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У першому томі вміщено вірші та поеми, написані Павлом 

Тичиною у різні періоди творчої діяльності. Читач може долучитися до 

справжніх шедеврів поетичного слова. 

 

48.  84 

(4Укр)

6-5 

Т 48 

 

Ткаченко С. І.  
Оповіді від Сема : [вірші, переклади, статті] / С. І. Ткаченко. – 

К. : Рада, 2012. – 256 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: В новій книзі багатолітнього співробітника Секретаріату 

ООН Сергія Ткаченка "Оповіді від Сема" пропонуються вибрані поезії, 

переклади і статті останніх років. 

 

49.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Т 48 

Ткачук М. П.  
Художній дискурс лірики Андрія Малишка / М. П. Ткачук. – 

Тернопіль : Медобори, 2013. – 309 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі розглядається життєвий і творчий шлях Андрія 

Малишка, характер його естетичних пошуків. З'ясовано особливості 

філософії кордоцентризму в поетичному світі лірики. Особлива увага 

приділяється образу матері як виразнику "філософії серця".  

 

50.  83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Т 48 

 

Ткачук О. М.  
Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія /  

О. М. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 275 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Досліджено загальні закономірності іманентних 

наративних структур прози Михайла Яцківа. На матеріалі малої прози 

та повістей митця окреслено екзистенційне підґрунтя художнього 

світу.  
 

51.  83.3 

(4Укр)

6-8...0 

Т 82 

 

Тулуб З. П.  
Моя жизнь / З. П. Тулуб ; сост. Б. В. Клименко. – К. : Киев-

Париж-Дакар, 2012. – 432 с. 

Количество экземпляров: 12 - ЧЗ №2(3), А2(9) 

Аннотация: Эта книга – панорамное художественно-документальное 

повествование об истории четырех поколений семьи Тулубов – 

государственных служащих, юристах, медиках, писателях и поэтах. В 

нем – политические, исторические, бытовые реалии жизни конца XIX-

начала ХХ века в Украине, Беларуси и России, бывших тогда частями 

Российской империи. 



52.  83 

У 45 

 

Українські літературознавчі наближення = Ukrainskie zblizenia 

literaturoznawcze. – Люблін : [Вид-во університету Марії Кюрі-

Склодовскої], 2006. – 227 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Досліджено різні проблеми історії української літератури, 

теорії літератури, перекладознавства. 
 

53.  83.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Українська література : матеріали I конгресу Міжнар. асоц. 

україністів, Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р. / НАН України, 

Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. асоц. Україністів ; 

відп. ред. О. Мишанич. – К. : Обереги, 1995. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірник вміщено тексти наукових доповідей, виголошених 

на I конгресі Міжнародної асоціації україністів (секції "Українське 

літературознавство: теорія, метод, історія, взаємозв'язки" та 

"Український авангард"), що відбувся у Києві 27 серпня - 3 вересня 1990 р.  
 

54.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ф 83 

 

Франкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 5 / МОН України, 

Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т 

франкознавства ; редкол.: Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. 

Винар, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2012. – 658 с. 

: портр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До п'ятого тому "Франкознавчих студій" увійшли 

матеріали Міжнародної наукової конференції "Іван Франко: недруковане 

й забуте" (Дрогобич, 2009), а також статті, присвячені загальним 

питанням Франкознавства.  
 

55.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ф 83 

 

Франкознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 3 / МОН України, 

Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; редкол.:  

Є. Пшеничний (голов. ред.), А. Войтюк, Л. Винар [та ін.]. – 

Дрогобич : Коло, 2005. – 432 с. : портр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: В основу збірника лягли матеріали наукової конференції 

"Іван Франко і польська культура" (Дрогобич, 2004 рік), а також 

статті, присвячені актуальним проблемам франкознавства, архівні 

джерела.  

 

56.  84 

(4Укр)

6я4кр 

Х 73 

 

Холодний Яр : альманах Черкаської обл. орг. Нац. спілки 

письменників України. № 10 / голов. ред. Г. Білоус. – Черкаси : 

Відлуння-плюс, 2000. – 232 с. 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: До цього числа часопису ввійшли кращі твори письменників 

Черкащини та України, спогади про незабутніх колег, проза, поезія, 

листування тощо. 

 

 



57.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Т 67 

 

ХХХІ наукова шевченківська конференція, 9-11 березня 

1994 р. : матеріали / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН України, 

Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Ю. О. 

Єненко (голова), В. С. Бородін, П. О. Будівський [та ін.]. – 

Луганськ : Світлиця, 1994. – 208 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірка присвячена 180-й річниці від дня народження геніального 

українського поета-мислителя Тараса Шевченка. До неї увійшли матеріали 

Всеукраїнської 31 наукової конференції – дослідження з літературознавства, 

фольклористики, мовознавства, методики вивчення в школі художнього 

доробку великого Кобзаря.  

 

58.  84 

(4Укр)

6-4 

Ч-42 

 

Чемерис В. Л.  
Фортеця на Борисфені : іст. Роман / В. Л. Чемерис. – Х. : 

Фоліо, 2012. – 444 с. – (Історія України в романах). 

 Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Роман "Фортеця на Борисфені" присвячено досить 

невеликому проміжку часу в українській історії. Невеликому, але дуже 

важливому, який став предтечею Великої Визвольної війни під проводом 

Богдана Хмельницького. Події починаються з літа 1635 року, коли 

запорожці на чолі з гетьманом Іваном Сулимою зруйнували Кодацьку 

фортецю на Дніпрі, і закінчуються Кумейківською битвою… 

 

59.  84 

(4Укр)

1-5 

Ш 37 

 

Шевченко Т. Г.  

Кобзар : [поезія] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. В. М. Валько ; ілюстр. 

С. Караффи-Корбут. – Л. : Каменяр, 2011. – 916 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У виданні вміщено поетичний дробок геніального 

українського письменника, що супроводжується ілюстраціями видатної 

художниці Софії Караффи-Корбут (1924-1996), створеними в середині 

1960-х років. Тексти поезій подаються за академічними виданнями 

творів Тараса Шевченка. 
 

60.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ш 37 

 

Шевченкознавство у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010). Сторінки 

історії : кол. моногр. / Л. М. Задорожна, Г. Ф. Семенюк, С. К. 

Росовецький [та ін.] ; відп. ред. Л. М. Задорожна] ; Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., допов. та переробл. – К. :   

Київський університет, 2011. – 560 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Друге видання колективної монографії "Шевченкознавство у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010)" 

присвячене проблемі рецепції творчості Тараса Шевченка. Це спроба 

наукового коментаря шевченкознавчих праць, здійснена викладачами 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди 150-ї 

річниці перепоховання Тараса Шевченка. 

 



61.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Ш 37 

 

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

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

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

філології). 

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

Анотація: Збірник присвячено актуальним проблемам 

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

мови і перекладу.  

 

62.  83 

Ю 72 

 

Юриняк А.  
Критичним пером = Book reviews and articles. Ч. 3 / А. Юриняк ; 

Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1989. – 320 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Основна риса авторської критики – це докладність і 

сумлінність. У виданні міститься публіцистика (на суспільно-політичні 

теми), поезія, література, мистецтво, побут, листи, спогади, рецензії, 

статті, есеї, а також різне про творчість автора. 

 

63.  83.014 

Ю 72 

 

Юриняк А.  

Літературні жанри малої форми = Literary genres of little forms / 

А. Юриняк ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1981. – 

118 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У літературному дослідженні Анатоля Юриняка (1902-1996), 

яке вперше виходить в Україні, подається класифікація літературних 

жанрів малої форми в історичному розвитку. Теоретичні положення 

ілюструються творами (та уривками з творів) української класичної 

літератури, а також сучасних письменників з України та діаспори. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    

1.  86.372.

11-3 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Іконоборство : іст.-догматична моногр. / Митрополит Іларіон. 

– Вінніпег : Укр. Греко-Правосл. церква в Канаді, 1954. – 240 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Іконоборство – це найжорстокіша боротьба в історії 

церкви. Автор монографії у своїй праці доступно й популярно висвітлив 

іконоборство та іконопочитання. Подав пояснення історичні й догма- 

тичні, які охоплюють усю цілісність іконопочитання. 

 

2.  86.37-2 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Біблійні студії : богословсько-іст. нариси з духової культури 

України. Т. 1 / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Наша 

культура, 1963. – 288 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга містить переклад Біблії на українську мову за нового 

часу. Основним завданням перекладу було подати науковий і по можли- 

вості дослівний переклад. 

 

3.  86.372-

3,8 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Митрополит мученик Арсеній Мацієвич : іст. моногр. / 

Митрополит Іларіон ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег, 1964. – 279 

с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Непростим колізіям у стосунках між українською і 

російською церквами протягом XVIII століття присвячена ще одна 

історична монографія «Митрополит мученик Арсеній Мацієвич». У 

центрі оповіді – трагічна доля митрополита Мацієвича, якого цариця 

Катерина живим замурувала у військовій фортеці, де він, не скоришись у 

боротьбі за самостійність Української держави, помер 1772 року. 

 

4.  86.372 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Мої проповіді. Ч. 1 / Митрополит Іларіон ; Інститут дослідів 

Волині. – Вінніпег : Волинь, 1973. – 187 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: В основі цієї книги лежить частина проповідей 

митрополита Іларіона. Товариство «Волинь» видало проповіді як 

історичну пам’ятку, в якій декого зацікавить національно-державний 

аспект проповідей Митрополита Іларіона, а інших – релігійно-

учительський. 

 

5.  86.372-

423 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Обоження людини – ціль людського життя : богословська студія / 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Видавництво Українського 

Наукового Богословського Товариства, 1954. – 96 с. 



 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Обоження людини – чи це ціль життя на землі? Автор книги 

намагався дати відповідь на питання для чого живе людина в цьому світі і 

як наблизитись до Господа. Християнська віра не обмежується опікою 

людини тільки в самому житті її, – вона охоплює й позаземне життя, бо 

для неї мало самих часових і територіальних границь, – Віра пов’язує 

людину з її Первопричиною, з її Творцем, з нашим Господом Богом. 

 

6.  86.372-

3,8 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Святий Димитрій Туптало: його життя й праця : іст.-літ. 

моногр. / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Віра й культура, 1960. 

– 224 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У драматичній поемі увага автора сконцентрована на 

останньому дні відносно короткого, 58-річного, життя митрополита – 

27 жовтня 1709 року. Змучений хворобою, а ще більше – семирічним 

засланням у цей край з України, здійсненим за наказом Петра І, Дмитро 

Туптало (родом з Макарова під Києвом), стоячи останні години при 

святому Престолі, ніби переглядає своє минуле життя, ніби сповіду- 

ється перед рідним народом. 

 

7.  86.372 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Служити народові – то служити Богові : богословська студія / 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Наша культура, 1965. – 120 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Народ, людство – це найвище творіння Господнє, і кожен 

має обов’язок службою йому нести добро й щастя. Служити народові 

(служити ближньму) – основа Християнства. В своїй праці автор 

посилався на заповіді закона Божого, любити Господа Бога, любити 

ближнього, як самого себе. 

 

8.  86.372-

3,8 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Старець Паїсій Величковський. Його життя, праця та наука : іст. 

літ.-богословська моногр. / Митрополит Іларіон ; за ред. С. 

Ярмуся ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1975. – 151 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Праця високо підносить і ставить на обрій XVIII ст. 

великого мужа-українця з Полтави, з роду Петра Величковського, а 

згодом великого ченця-ідеолога Старця Паїсія; Паїсій Величковський є 

відображенням важливої риси українського народу взагалі, прагненням 

дохристиянських ідеалів, до життєвого благочестя; його наука може 

мати велике значення для сучасної людини, яка переживає духовну кризу 

та віддається пошуку духовного насичення та спокою. 

 

9.  86.372-

503.61 

І-43 

Іларіон (Митрополит).  

Таїнство хрещення православної церкви : богословсько-іст. 

студія / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Видавництво 



 Українського Наукового Православного Богословського 

Товариства, 1956. – 128 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Хрещення – це Таїнство, в якому віруючий через охрещення в 

Святу Тройцю, очищується Божою Благодаттю від усякого гріха і стає 

оправданим та освяченим. В цій книзі викладено історію Таїнства 

Хрещення, етапи проведення Хрещення, різні випадки при Хрещенні. 

 

10.  86.372-

56 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Трираменний хрест зо скісним підніжком – національний 

хрест України : іст.-археолог. студія з 41-м малюнком / 

Митрополит Іларіон ; Ін-т дослідів Волині. – 2-е вид. – 

Вінніпег : Волинь, 1990. – 100 с. : мал. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Трираменний Хрест зо скісним підніжком – це соборний 

український Хрест, який панує на всіх українських землях з найдавнішого 

часу аж до сьогодення. В основу праці покладено українські стародруки. 

Тут подано 41 малюнок стародрукованих книжок. 

 

11.  86.372 

(4Укр)-

16 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Українська культура і наша церква: ідеологія української 

Православної церкви : життєпис / Митрополит Іларіон ; Ін-т 

дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1991. – 84 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У своїй праці автор коротко розглянув лише один бік 

життя Церкви, її значення й роль у творенні української культури. 

Божа Церква навчає не тільки про те, як можна й треба спастися і 

досягнути вічного небесного Раю, але навчає також, як саме належить 

жити на цій землі, щоб тут досягнути правдивого щастя, щоб цей Рай 

наступив саме на цій землі. 

 

12.  86.372 

(4Укр)-

3 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Українська церква за Богдана Хмельницького, 1647-1657 / 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Видавництво Українського 

Наукового Православного Богословського Товариства, 1955. –  

180 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В цій монографії автор виклав історію Української 

Православної Церкви за часів гетьманування Богдана Хмельницького 

(1647-1657 рр.).Боротьба за свою Православну Віру, боротьба проти 

католицизму та його унії, складає основний зміст усієї української 

історії і тому історик більш глибше подає й історію свого народу, як 

правдиве тло життя своєї Церкви. 
 

13.  86.372 

(4Укр)-

3 

Іларіон (Митрополит).  

Українська церква за час Руїни (1657-1687) / Митрополит 

Іларіон. – Вінніпег : Видавництво Українського Наукового 



І-43 

 

Православного Богословського Товариства, 1956. – 564 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: За час Руїни український народ, здавалося, мусив загинути як нація, 

але власна православна Церква спасла його. Руїна – це Голгофа Української 

православної церкви. З’ясовуванню цього тяжкого й сумного часу в житті нашої 

Української Православної Церкви й нашого народу і присвячена наукова праця. 

 

14.  86.372-

56 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Хресне знамення : богословсько-іст. студія / Митрополит 

Іларіон. – Вінніпег : Видавництво Українського Наукового 

Православного Богословського Товариства, 1955. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Знак Хресний чи Хресне Знамення – це видима ознака 

кожного християнина, хто вірує в Ісуса Христа. У виданні подана 

історія того як і чому ми хрестимось трьома пальцями, подано всі 

пояснення значення нашого Хресного Знамення. 

 

15.  86.37 

А 65 

 

Андрей (Архиєпископ).  

Від Єрусалиму починаючи : Православіє, римо-католицтво, 

протестантство = Beginning from Jerusalem / Архиєпископ 

Андрей. – 2-е вид. – Вінніпег : Волинь, 1980. – 94 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В книзі висвітлено історію Вселенської Православної 

Церкви. Єрусалим, де Христос перетерпів страшні муки, смерть на 

Хресті, Похорон та де Він Воскрес із мертвих, кладучи тим основи нашого 

Воcкре- сіння й Вічного Життя – є Осередком світу, звідки Віра 

Христова засяяла на весь світ. Христова Православна Вселенська 

Церква зберігає чистим і не ушкодженим Науку Христа Спасителя та 

Його Апостолів. 

  

16.  87.524.

7 

А 86 

 

Артеменко А. П.  
Топологія Я в мережевих структурах соціуму : монографія / А. 

П. Артеменко. – Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. – 343 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії розглядаються соціально-філософські 

аспекти проблеми ідентичності. Зроблено аналіз методологічних 

підходів до визначення і інтерпретації Я в філософській спадщині ХІХ-

ХХІ століть. 

 

17.  86.372 

Я 75 

 

Вибране із статтей, проповідей і доповідей Протопресвітера 

Степана Ярмуся / Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : 

Волинь, 1991. – 412 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Книга присвячується творцям нового відродження України, що 

звільнялися від оков марксизму-ленінізму і виходять на пошук Бога та 

глибинних стремлінь до нього. 



18.  86.372-

3,8 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Костянтин і Мефодій їх життя та діяльність. Історія церковно-

слов'янської мови : іст.-літ. моногр. Т. 2 / І. Огієнко ; Ін-т 

дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1970. – 400 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: В історично-літературній монографії докладно висвітлено 

життя та діяльність братів солунських Констянтина та Мефодія. В 

першій частині монографії йдеться про молоді роки Костянтина, а в 

другій частині – про життя та діяльність Святого Мефодія. В кінці 

вміщено огляд кирило-мефодіївської літератури та джерелографію, 

покажчик до обох частин монографії. 

 

19.  87.524.

81 

С 41 

 

Сифер О. О.  
Объективный смысл жизни в набросках новой философии / О. 

О. Сифер. – 2-е изд., допол. – К. : АртЭк, 2001. – 244 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Предлагаемая работа – это попытка автора впервые 

познакомить читателя в краткой форме с результатами размышлений 

о смысле человеческой жизни. 

 

20.  87 

Ф 57 

 

Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів : 

Всеукраїнська наук.-теорет. конф. (11-12 жовтня 2012 року) / 

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

Хмельницького ; редкол.: О. В. Марченко (голова), В. М. 

Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 

2012. – 344 с. 

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

Анотація: З матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної  

конференції постають перед читачем проблеми існування людини у 

світі,   філософський смисл проблеми буття та філософська оцінка 

техногенності як виклик буттю сучасної людини, комунікативні 

процеси, феномен мови та глобалізаційні процеси науки ХХІ ст. 

 

21.  87 

Ф 56 

 

Філософські обрії : наук.-теорет. журн. № 26 / Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка ; голов. ред.: А. М. Колодний, П. А. 

Кравченко. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 

2011. – 212 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №5(1) 

Вип. 27. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 

204 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №5(1) 

Анотація: До видання ввійшли статті з історії філософії, соціальної 

філософії, філософії культури. Висвітлено питання філософії релігії, 

зокрема православ'я, взаємовідносини суспільства і церкви. Висвітлено 

питання взаємовпливу різних гілок християнства. 
 



 

 

 
 
 

 

    

1.  91.9:81 

С 75 

 

Ізмаїл Іванович Срезневський : (до 200-річчя від дня 

народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та 

ін.] ; уклад.: О. С. Журавльова, Н. Г. Мацнєва, В. Петрович [та 

ін.] ; [наук. ред. С. Ю. Страшнюк]. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2012. – 192 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик, присвячений 200-річчю від дня 

народження всесвітньо відомого філолога і славіста І. І. Срезневського 

(1812-1880), містить праці вченого, включаючи численні перевидання, 

монографії та статті про нього, які виходили різними мовами, 

починаючи з середини ХІХ ст. 

 

2.  91.9:74 

Г 75 

 

Градовський Анатолій Володимирович доктор педагогічних 

наук, профессор : біобібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельниць- 

кого, Наукова б-ка ; наук. ред. А. І. Кузьмінський ; уклад. Л. Г. 

Голиш, рец.: Г. М. Голиш, Н. В. Демченко ; авт. вступ. сл. О. 

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

– 40 с. – (Бібліографія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; вип. 

19). 

Кількість примірників: 5 - ДБВ(1), ЦА(4) 

Анотація: У бібліографічному покажчику із серії "Бібліографія вчених 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" 

подано біографію, перелік наукових праць відомого вченого, професора 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 

Градовського Анатолія Володимировича. 
 

3.  91.9:24 

М 61 

 

Мінаєв Борис Пилипович: доктор хімічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України : біобібліогр. покажч. / 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ; уклад.: Л. І. 

Синявська, А. П. Іржавська ; авт. вступ. ст. А. І. Кузьмінський. 

– Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 96 с. – 

(Бібліографія вчених України ; вип. 4). 

Кількість примірників: 5 - ДБВ(1), ЧЗ №1(1), ЦА(3) 

Анотація: У покажчику із серії "Бібліографія вчених України" 

представлено основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності  

доктора хімічних наук, професора Бориса Пилиповича Мінаєва, також 

перелік наукових праць вченого. Покажчик приречений до 70-річчя від дня 

народження видатного вченого. 



4.  91.9:83

.3 

Г 65 

 

Олесь Гончар : біобібліографічний покажчик / Мін-во 

культури України, Національна Парламентська бібліотека 

України. – К. : Український письменник, 2013. – 759 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічний покажчик, присвячений життю і 

творчісті Олеся Терентійовича Гончара (1918-1995) – видатного 

українського письменника, культурного і громадського діяча. Він 

належить до когорти непересічних митців, що стали епохою в історії 

вітчизняної культури. 

 

5.  91.9:63.

4кр 

Н 54 

 

Тетяна Нераденко : біобібліогр. нарис (до 55-річчя від дня 

народж.) / Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, 

Черкаське територіальне від-ня Малої акад. наук України ; 

уклад.: Є. Слєсарєв, Н. Подзьолкіна, М. Кравчук, І. Хоменко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 60 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У брошурі розповідається про життєвий шлях археолога, 

краєзнавця та педагога Нераденко Тетяна Миколаївни. Висвітлюється 

початок наукової діяльності, який був пов'язаний з російською 

археологією Північнокавказького регіону, розповідається про подальший 

шлях науковця як громадяна України. Подається список друкованих 

наукових та науково-популярних статей, буклетів та виступів на 

науково-практичних конференціях, методичних розробок та 

рекомендацій, окремих видань та архівних матеріалів, що складається із 

понад 230 праць, підготовлених протягом 1975-2012 рр. 
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