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До уваги читачів! 

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число 

інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – 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», «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. 

29-й 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 
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1.  26.222,

8с51 

А 69 

 

Анпілова Є. С.  
Інформаційні технології для управління екологічною безпекою 

поверхневих вод : монографія / Є. С. Анпілова ; НАН України, 

Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – К. : 

Азимут-Україна, 2013. – 104 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У монографії розкрито питання розробки сучасних 

технологій оцінювання якості поверхневих вод, картографічного 

забезпечення підтримки рішень для ефективного використання і 

управління водними ресурсами.  

 

2.  28.081.8 

Б 63 

 

Біотопи (оселища) України: наукові  засади їх дослідження 

та практичні результати інвентаризації = Biotopes (habitats) of 

Ukraine: Scientific basis of research and inventory results : 

матеріали робочого семінару (Київ, 21-22 березня 2012 р.) / 

НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Ін-т екології 

Карпат [та ін.] ; за ред.: Я. П. Дідуха, О. О. Кагала, Б. Г. Проця. – 

К. ; Львів, 2012. – 194 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Статті збірника висвітлюють питання теоретичних засад 

розробки біотопної (оселищної) концепції збереження біотичної 

різноманітності в Україні, принципи класифікації біотопів (типів 

оселищ) тощо. 

 

3.  2 

В 53 

 

Вісник Донецького  національного університету : [зб. наук. 

ст.]. Серія А. Природничі науки. № 1 / Донецький нац. ун-т ; 

голов. редкол.: В. П. Шевченко (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : 

Вид-во ДонНУ, 2013. – 174 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

№ 2. – 2012. – 182 с. 

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. 

 

4.  28 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія 

біологічна. Вип. 58 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; 

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

[та ін.]. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 316 с. : схеми. 
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Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 59. – 2012. – 326 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 60. – 2012. – 344 с. : схеми. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику опубліковано статті з актуальних проблем 

біофізики, біохімії, генетики, екології, мікробіології, зоології, фізіології 

людини і тварини та фізіології рослини. 
 

5.  26.325 

Г 36 

 

Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин 

України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) : зб. 

наук. пр. / Державна комісія України по запасах корисних 

копалин ; наук. ред.: Г. І. Рудько. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. 

– 308 с. : табл. 

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

Анотація: На сторінках збірника подано головні поняття і терміни 

геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, визначено об'єкти 

і мету її проведення та методи наукових досліджень. 

 

6.  42.143.9 

И 66 

 

Инновационные подходы к изучению эхинацеи : материалы 

Междунар. науч. конф., Полтава, 25-27 июня 2013 г. / Л. А. 

Глущенко, И. В. Корнев, Н. Н. Опара [и др.] ; науч. ред. В. Н. 

Самородов ; отв. ред. С. В. Поспелов ; Полтавская 

государственная аграрная академия, Полтавское отделение 

Украинского ботанического общества, Научно-

производственное предприятие "Фитоком". – Полтава : 

Дивосвіт, 2013. – 228 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Освещены результаты интродукции различных видов 

рода Эхинацея, особенности их биологии, культивирования, фитохимии и 

фармакологии, использования в гуманитарной медицине, зоотехнии. 

Изложены результаты разработки технологий изготовления 

препаратов и функциональных продуктов с эхинацеей. 
 

7.  56.145.

12 

М 42 

 

Медико-социальные проблемы опиоидной зависимости : 

монография. Кн. 1 / Н. А. Овчаренко, И. К. Сосин, Л. Л. 

Пинский, В. Д. Мишиев ; под ред. Н. А. Овчаренко. – Луганск : 

Промпечать, 2013. – 286 с. : табл. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Полученные в ходе исследования данные относительно 

распространенности наркотической зависимости, прогноза темпов ее 

прироста являются научной основой планирования мероприятий 

государственного управления в сфере противодействия распространению 

наркомании.  

 

8.  28.5д Международные чтения, посвященные 110-летию со дня 
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(4Укр) 

М 43 

 

рождения доктора биологических наук, профессора Леонида 

Ивановича Рубцова : материалы конф., 15-18 мая 2012 г. / 

Совет бот. садов и дендропарков Украины, Нац. бот. сад им. Н. 

Н. Гришко НАН Украины, Гос. дендрологический парк 

"Тростянец" НАН Украины ; редкол.: Н. И. Шумик, Е. Л. 

Рубцова,  

Н. А. Казанская [и др.]. – К. : Моляр С. В., 2012. – 456 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: В сборнике освещены актуальные проблемы ландшафтной 

архитектуры, садово-паркового искусства, дендрологии, истории 

старинных парков. Показан личный вклад Л. И. Рубцова в становление и 

развитие Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН  

Украины. 

 

9.  28.081 

О-72 

 

Оселищна концепція збереження біорізноманіття : базові 

документи Європейського Союзу = Habitat concept of 

biodiversity protection : basic documents of the European Union / 

Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди), 

Держ. природознавчий музей НАН України [та ін.] ; наук. ред.: 

О. О. Кагало, Б. Г. Проць. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – 280 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Наведено короткий аналіз становлення оселищної концепції 

збереження біорізноманіття й сучасні проблеми її впровадження в 

Україні, а також допоміжні матеріали, які сприятимуть розумінню 

основних положень базових документів Євросоюзу щодо її практичного 

використання. 
 

10.  26.1 

С 91 

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. 

пр. Вип. 2 (26) / Зах. геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та 

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

Тревого. – Л. : Вид-во Національного ун-ту "Львівська 

політехніка", 2013. – 148 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація:  У цьому випуску збірника опубліковано 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. 

 

11.  28.088

я64 

Ч-75 

 

Чорний М. Г.  
Канівський природний заповідник: передумови створення, 

ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та 

перспективи розвитку : монографія / М. Г. Чорний, Л. О. Чорна 

; рец.: І. А. Акімов, Я. П. Дідух, Ю. М. Сорока ; Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський ун-т, 2013. – 384 с. : 

фото. 
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Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: На основі архівних даних, матеріалів Літопису природи, 

наукових публікацій та власних досліджень авторів у роботі 

розглядаються передумови створення Канівського природного 

заповідника, його унікальність, етапи і напрямки наукової та 

організаційної діяльності, окремі аспекти функціонування заповідних 

екосистем, перспективи заповідання. 
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1.  22.38 

В 53 

 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна. № 969. Серія фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 3 

(51) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: 

І. І. Залюбовський (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, 2011. – 106 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 4 (52). – 2011. – 114 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

№ 991. Вип. 1 (53). – 2012. – 112 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

№ 1001. Вип. 2 (54). – 2012. – 146 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

№ 1025. Вип. 4 (56). – 2012. – 114 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: До випусків збірника увійшли результати досліджень з 

фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та 

плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. 

 

2.  22.37 

Н 25 

 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. 

Т. 11. Вип. 1 / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. 

Курдюмова ; редкол.: А. Г. Наумовець (відп. ред.) [та ін.]. – К. : 

Вид-во ІМФ ім. Г. В. Курдюмова, 2013. – 218 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Т. 11. Вип. 2. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2013. – 438 с. : 

схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Т. 11. Вип. 3. – К. : Вид-во Інституту металофізики, 2013. –  

656 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: До збірника увійшли оригінальні статті за результатами 

робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом "Фундаментальні 

проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій" та 

ін. Розглянуто особливості технологій одержання та діагностики 

наносистем. 

 

3.  95.43 

Н-35 

Національний університет "Києво-Могилянська 

академія".  
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 Наукові записки НаУКМА : [зб. наук. ст.]. Т. 118. Хімічні 

науки та технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; 

заг. редкол.: С. М. Квіт (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. тем. вип.: 

А. Ф. Бурбан (голова) [та ін.] ; упоряд. т.: А. Ф. Бурбан, Н. Г. 

Антонюк. – К. : НаУКМА, 2011. – 61 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Статті наукового збірника присвячені питанням хімічної 

технології та хімічного виробництва. 
 

4.  22.15 

кр 

Т 29 

 

Тези доповідей 8-ї Міжнародної конференції з геометрії, 

топології та викладання геометрії, м. Черкаси, 9-15 вересня 

2013 року = Тезисы докладов 8-й Международной 

конференции по геометрии, топологии и преподаванию 

геометрии = Theses of the reports to the 8-th International 

conference on geometry, topology and teaching of geometry / 

МОН України, Черкаський держ. технол. ун-т, Сумський держ. 

ун-т ; за ред.: В. І. Дісканта, Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : 

Вид-во ЧДТУ, 2013. – 72 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Тези відображають результати досліджень з топології, 

геометрії занурених многовидів, рімановій геометрії і її узагальнень, 

геометрії дискретних груп перетворень. 

 

5.  22.181 

Ф 50 

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні техноло- 

гії : наук. зб. Вип. 16 / НАН України, Центр матем. 

моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і 

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

Чапля (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2012. – 176 

с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Вип. 17. – Л. : [Вид-во ІППММ], 2013. – 228 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація:  Публікуються статті з галузі фізико-математичного та 

комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем 

та процесів. 

 

6.  22.3я7

3-4 

Ф 36 

 

Фейнмановские лекции по физике : задачи и упражнения / 

пер. с англ.: Ю. В. Конобеева [и др.] ; под ред. Я. А. 

Смородинского. – М. : Мир, 1967. – 208 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Этот задачник можно рассматривать как 

дополнительный выпуск "Фейнмановских лекций по физике". В нем 

содержатся задачи с ответами и решениями по всем разделам общей 

физики. Идеи большинства задач были предложены основным автором 

лекций – лауреатом Нобелевской премии Р. Фейнманом. Задачи с 

решениями являются естественным дополнением к курсу лекций, но их 
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можно использовать и независимо от него. 
 

7.  22.379 

Ш 37 

 

Шевченко А. Б.  
Структурно-размерные и квантовые эффекты в наносистемах с 

параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические 

материалы / А. Б. Шевченко, Г. Г. Влайков, М. Ю. Барабаш ; 

НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова 

НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2013. – 234 с. : рис., 

табл. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Изучены влияния внутреннего строения наноразмерных 

систем (ферромагнитные кластеры, доменные границы в 

ферромагнитных и сенетоэлектрических пленках) на их магнитные и 

электрические свойства. Установлены закономерности поведения 

параметров порядка данных объектов во внешних полях.  
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1.  32.973.

203кр 

І-74 

 

Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2013) : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 17-19 трав. 

2013 р. / МОН України, НАН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [та ін.] ; редкол.: В. В. Литвинов, В. В. 

Кузьмук, С. В. Голуб [та ін.]. – Черкаси, 2013. – 52 с. 

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

Анотація: У матеріалах конференції відображені основні сучасні 

тенденції розвитку інформаційних технологій по чотирьох головних 

напрямках: технології системного та прикладного програмного 

забезпечення; моделюючих технологій; штучного інтелекту; медичної 

кібернетики, інформаційних та моделюючих систем.  

 

2.  32.85 

Е 50 

 

Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 2 / 

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

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

ім. І. Франка, 2012. – 210 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: У збірнику вміщено оригінальні результати досліджень з 

електронного матеріалознавства, моделювання фізичних явищ, процесів і 

систем електроніки, обробки сигналів і зображень, інформаційних 

технологій. 

 

3.  32.973.

2-018 

Р 44 

 

Ресурсы Windows NT. Windows NT Workstation и  Windows 

NT Server версия 3.5 / гл. ред. Е. Кондукова ; пер. с англ.  

А. Замятин. – СПб. : BHV - Санкт-Петербург, 1995. – 714 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга содержит исчерпывающую техническую 

информацию по следующим темам: архитектура Windows NT; 

установка Windows NT; работа с Windows NT, включая печать, шрифты, 

NTFS и другие файловые системы, электронную почту и планировщик; 

реестр Windows NT для системных администраторов; работа с 

серверами баз данных и использование приложений Windows,  OS/2 и 

POSIX в Windows NT и др. 

 

4.  32.973.

2-018 

Спинеллис Д.  
Анализ программного кода на примере проектов Open Source = 
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С 72 

 

Code Reading the Open Source Perspective / Д. Спинеллис ; пер. 

с англ. и ред. В. Л. Бродового. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2004. – 

523 с. : схемы. – (Эффективная разработка программ / под ред. 

С. Мейерса). 

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

Аннотация: Книга посвящена чтению и анализу программного кода на 

языках высокого уровня с целью доработки, извлечения готовых 

технических решений или изучения новых методов. Изложение 

проиллюстрировано большим количеством примеров, взятых из больших 

программных проектов с открытым кодом, находящихся на 

прилагаемом компакт-диске. 

 

5.  32.973.

203.2я

73-1 

Т 56 

 

Томашевський В. М.  
Моделювання систем : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. 

Томашевський. – К. : Вид. група ВНV, 2005. – 350 с. – 

(Інформатика / за заг. ред. М. З. Згуровського). 

Кількість примірників: 7 - ЧЗ №1(2), А3(5) 

Анотація: У підручнику викладено основи теорії моделювання і базові 

принципи моделювання складних технічних і економічних систем. 

Докладно описуються моделі систем масового обслуговування, мережі 

Петрі та програмні генератори випадкових величин і процесів. 

 

6.  32.973.

2-

018я73

-1 

Ф 24 

 

Фаронов В. В.  
Turbo Pascal : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлению подгот. "Информатика и 

вычислительная техника" / В. В. Фаронов. – М. ; СПб. ; 

Нижний Новгород : Питер, 2009. – 367 с. – (Учебное пособие). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Книга является наиболее полным описанием системы 

Turbo Pascal 7.0 и языка программирования Borland Pascal with objects. 

Издание содержит описание основ объектно-ориентированного 

программирования (ООП) и подробное описание основанной на этом 

подходе библиотеки Turbo Vision.  

 

7.  32.973.

2я73-1 

Ц 60 

 

Цилькер Б. Я.  
Организация ЭВМ и систем : учебн. для студ. высш. учебн. 

завед., обучающихся по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" / Б. Я. Цилькер, С. А. Орлов. – М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2004. – 668 с. : ил. – 

(Учебник для вузов). 

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

Аннотация: Учебник посвящен систематическому изложению 

вопросов организации структуры и функционирования вычислительных 

машин и систем, при этом большое внимание уделяется вопросам 

эффективности традиционных и перспективных решений в области 

компьютерной техники.  
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8.  32.973.

2-

018я73

-1 

Ч-74 

 

Чмир І. О.  

Моделювання систем у середовищі UML (Unified Modeling 

Language) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Чмир, 

М. Ф. Ус. – Черкаси : Вид-во Черкаської академії 

менеджменту, 2004. – 100 с. : схеми. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №1(2) 

Анотація: У посібнику розглядається об'єктно-орієнтована концепція 

організації програмних систем та засоби об'єктного моделювання, які 

пропонуються уніфікованою мовою моделювання UML ( Unified Modeling 

Language). Мова моделювання UML і засоби специфікації складних 

систем, які вона надає, вивчаються з точки зору організації не самої 

мови, а системи, що моделюється.  

 

9.  32.973.

2-

018я73

-1 

Ш 54 

 

Шеховцов В. А.  
Операційні системи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. 

Шеховцов. – К. : Вид. група BHV, 2005. – 576 с. : табл. – 

(Інформатика / за заг. ред. М. З. Згуровського). 

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

Анотація: На сторінках підручника розглядаються основні функції 

операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові системи, 

засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки тощо. Всі 

теоретичні положення підкріплюються прикладами, що розкривають 

особливості організації операційних систем UNIX/Linux та Windows XP.  
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1.  66.4 

(4Рос) 

Е 37 

 

Єжеєв М. Ф.  
Особливості формування сучасної зовнішньої політики 

Російської Федерації : аналіт. доп. / М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик, 

Н. І. Мхитарян ; ред. А. З. Гончарук ; Нац. ін-т стратегічних дослід-

жень. – К. : НІСД, 2013. – 71 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В аналітичний доповіді проаналізовано актуальні питання 

зовнішньої політики України, її взаємовідносини із Росією та країнами 

Співдружності Незалежних Держав. Показано особливості формування 

зовнішньої політики Російської Федерації при призедентові В. Путіні 

тощо. 

 

2.  63.3 

(4Укр)

64 

І-29 

 

Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні : монографія / 

відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – 496 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтів-

ського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні. Розглядаються 

складні й почасти дискусійні проблеми ідентичності та пам’яті в 

сучасній Україні крізь призму істориків, філософів, правників, філологів 

та економістів.  

 

3.  63.3 

(4Укр) 

І-90 

 

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

Вип. 36. На пошану академіка НАН України Героя України  

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

О. П. Реєнт (голов. ред.), О. Г. Бажан, А. Г. Болебрух [та ін.] ; 

відп. за вип. Р. Ю. Подкур. – К. : Інститут історії України НАН 

України, 2010. – 440 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Висвітлено життєвий шлях і науковий доробок відомого 

українського історика, академіка НАН України, Героя України П. Т. 

Тронька. Наведено результати досліджень з проблеми використання 

політичних репресій як засобу здійснення влади в УСРР - УРСР. 

Розкрито питання теорії та методології історичної науки й 
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історіографії. Охарактеризовано персоналії, статус і функції 

української радянської дипломатії 1920-х рр. тощо.  

 

 

4.  63.3 

(4Укр)-

35 

І-90 

 

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років  

ХХ ст.) / І. Крип'якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.] ; 

упорядкув. Б. З. Якимовича ; передм. Я. Р. Дашкевича ; ред. М. 

П. Парцей. – 4-е вид., змінене і допов. – Л. : Світ, 1992. – 704 с. 

: ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга є відтворенням з доповненнями широко відомої праці 

за редакцією І. Крип'якевича та Б. Гнатевича "Історія українського вій- 

ська", яка вперше побачила світ у Львові в 1935 - 1936 рр. і з того часу в 

Україні не перевидавалася. Використовуючи надзвичайно багату й 

різноманітну джерельну базу (архіви, картографічні, історіографічні 

матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських 

військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ 

ст. 

 

5.  63.2 

(4Укр) 

І-90 

 

Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр.  

Ч. 11 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Г. В. Боряк 

(відп. ред.) [та ін.]. – К. : Інститут історії України НАН Украї- 

ни, 2009. – 350 с. 

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

Анотація: У збірнику розглядаються питання історичної географії та 

картографії, аналізується методика створення карт для "Атласу 

історії України". Висвітлено проблеми заселення українських земель, 

регіонального природокористування, джерелознавства та геральдики. 

Збірник присвячено видатному вченому – історику Федору Павловичу 

Шевченку. 

 

6.  66.4 

(4Укр) 

А 28 

 

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до 

багатополюсності : аналіт. доп. / Нац. акад. наук України, Ін-т 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; 

ред. М. І.  Михальченко. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 

116 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У аналітичній доповіді здійснено аналіз теоретичних і 

практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової 

структури світової системи. Авторський колектив запропонував моделі 

і можливі шляхи розв’язання проблем, зокрема, через осмислення змін, що 

відбуваються, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики 

сучасності. 

 

7.  63.3 

(4Укр) 

Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : матеріа- 

ли Других всеукр. драгоманівських читань молодих істориків, 
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А 48 

 

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, порушуються актуальні та 

контраверсійні питання, що сьогодні стали предметом наукової та 

суспільної дискусії в Україні.  

 

8.  63.3 

(4Укр)2 

Б 48 

 

Березяк В. В.  

Атлантида: сторінки прадавньої української історії / В. В. 

Березяк ; відп. ред. М. Славинський. – К. : Науковий світ, 2012. 

– 208 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Таємницю Атлантиди буде розгадано найближчим часом, і 

всі припущення перейдуть у площину реальної історії прадавніх пращурів 

українського народу – хатів (пізніших венедів) і шумерів (атлантів, 

антів). У цьому глибоко переконаний автор книги, який присвятив 

багато років свого життя вивченню рідної минувшини. 
 

9.  63.3 

(4Укр)

61 

Б 60 

 

Биковський Л.  

На Кавказько-турецькому фронті = On The Caucasian-Turkish 

war Front : спомини з 1916-1918 рр. / Л. Биковський ; Ін-т 

дослідів Волині. – Вінніпег : Денвер, 1968. – 152 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Спогади автора про "цивільно-національне життя різних 

країн, людей і солдатів" у 1916-1918 рр., про перебування під час Першої 

світової війни в Трапезунді, в турецькій Анатолії. Ці спомини переплітаються з 

переїздними враженнями з перебування його в Криму, Кавказі,  Закавказзі 

та на Чорному морі. 

 

10.  63 

В 53 

 

Вісник Дніпропетровського університету : [зб. наук. ст.]. № 1/1. 

Серія Історія та археологія. Вип. 17 / МОН України ; ред. рада: 

М. В. Поляков (голова) [та ін.] ; редкол.: С. І. Світленко (відп. 

ред.), О. Б. Шляхов, А. Г. Болебрух [та ін.]. – Д. : Вид-во 

Дніпропетровського нац. ун-ту, 2009. – 288 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, 

присвячених актуальним проблемам української та зарубіжної історії 

від найдавніших часів до початку XXI ст., зокрема студії з питань 

історії України XVIII - перших десятиліть XX ст., радянського періоду 

української історії. Значне місце відведено результатам останніх 

археологічних, джерелознавчих та історіографічних досліджень. 

 

11.  63 

Д 67 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : [зб. 

наук. ст.]. Т. 34. Історія. Філософія / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. 
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 Шевченка ; редкол. (історія): В. Пірко (голов. ред.) [та ін.] ; 

редкол. (філософія): І. Пасько (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. 

Білецький. – Донецьк : Східний вид. дім, 2012. – 380 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Авторів збірника наукових статей турбують питання 

еволюції української спільноти Кубані в історичній ретроспективі, 

історіографія федералістських поглядів Грушевського, археологічні 

розкопки, пам'ятки матеріальної культури козацької доби та портрет 

міграційних намірів сучасної України; розвиток та неоднозначність 

глобалізаційних тенденцій культуротворчості, методологічних 

міркувань щодо адекватного розуміння сутності сучасної епохи та 

соціокультурна адаптивність людини, тощо. 

 

12.  63.3 

(4Укр)-

28 

Е 51 

 

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [зб. наук. 

ст.]. Т. 1 / НАН України, Ін-т політичних і етнонац. досліджень 

ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: О. О. Рафальський (голов. ред.) [та 

ін.]. – К. : ЕксОб, 2006. – 493 с. 

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

Анотація: До збірника увійшли статті, присвячені ролі елітних 

прошарків суспільства в різний час в різних народів, що населяли землі 

сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до 

місця української еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на 

початку III тисячоліття.      

 

13.  92.0 

Е 64 

 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во 

ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К. : 

Поліграфкнига. – 2001 

Т. 11 : Зор - Как / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський 

(співголови), М. Г. Железняк (відп. секр.) [та ін.]. – 2011. – 712 с. : 

ілюстр. 

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

Анотація: Енциклопідія Сучасної України – перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку XX століття до 

сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в 

подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. 

Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на 

історичні події та постаті. В одинацятому томі подано 2576 гасел, 

2057 чорнобілих та 411 кольорових ілюстрацій, 13 карт, 14 таблиць і 3 

схеми. 

 

14.  63.1 

(4Укр) 

З-14 

 

Загорний І. А.  
Нариси української історіографії / І. А. Загорний ; передм. П. І. 

Скрипника. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 240 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор книги пропонує нариси української історіографії, 

крізь призму яких подає власне бачення історії України. Матеріал для 

книги зібрано й опрацьовано ще у 70-ті роки ХХ століття.  
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15.  63.4 

(4Укр) 

К 26 

 

Карпатика : [зб. наук. пр.]. Вип. 40 / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т, Ін-т 

Карпатознавства ; відп. ред. В. Г. Котигорошко. – Ужгород : 

Говерла, 2011. – 236 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Сороковий випуск збірника "Карпатика" присвячений 80-

річчю з дня народження відомого українського археолога – 

професора Е. А. Балагурі. Представлені статті, публікації та 

повідомлення висвітлюють історію Карпатського ареалу від епохи 

бронзи до пізнього середньовіччя.  

 

16.  63.3 

(4Укр) 

6-6ю 

К 33 

 

Кедрин І.  
Паралелі в історії України / І. Кедрин. – Нью Йорк : Червона 

калина, 1971. – 139 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В основі публікації автора – вболівання за утвердження 

українства, української державності, виконання волі українського 

народу, відновлення історичної справедливості, здобуття Україною 

гідного місця в світі. 

 

17.  66.4в 

К 64 

 

Кононенко С. В.  

Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : 

монографія / С. В. Кононенко ; Національна академія наук 

України, Ін-т всесвітньої історії . – К., 2012. – 898 с. 

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

Анотація: Монографію присвячено теоретико-методологічним та 

гносеологічним аспектам політології міжнародних відносин. 

Обгрунтовано "плюралізм" як об'єктивний принцип облаштування 

теоретичної сфери політичної науки загалом та політології 

міжнародних відносин зокрема.  
 

18.  63.3 

(4Укр-

4Вол) 

Л 64 

 

Літопис Волині = Litopys Volyni : наук.-попул. зб. 

волинознавства. Чис. 12, 1977-1978 / голов. ред. Ю. Мулик-

Луцик. – Вінніпег, 1978. – 234 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: На шляху діяльності української спільноти за межами 

України на ниві науки й культури було відзначено 25-ліття існування й 

діяльності Інституту Дослідів Волині в Вінніпезі, з глибокою пошаною 

згадують тих членів і прихильників, що відійшли у вічність і тих, хто 

продовжує трудитися. У літописі подано наукові та популярні 

дослідження до вивчення історії Волині. 

 

19.  63.3 

(4Укр) 

М 58 

 

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвід. зб. наук. пр. Вип. 17 / НАН України, Ін-т історії 

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

Інститут історії України НАН України, 2008. – 356 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 
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Анотація: Досліджено маловідомі сторінки участі України у 

міжнародних відносинах на різних етапах історії українського 

народу та його державності, зокрема, у період українських націонал

ьно- 

визвольних змагань 1917-1921 рр., напередодні та в роки Другої 

світової війни, а також міжнародні стосунки українського козацтва 

кінця XVI - першої половини XVII ст. 

20.  66.4(4),

60 

М 14 

 

Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської 

інтеграції України : матеріали III міжнар. студ. наук.-практ. 

конф., 20 травня 2008 р., Київ / Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова, Європейська фундація "Діалог" (Польща) ; ред. 

рада: В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2008. – 137 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника вміщено виступи учасників III Міжнародної 

студентської науково-практичної конференції "Майбутнє Європейського Союзу 

та перспективи європейської інтеграції України", яка була організована 

Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (Україна) та 

Європейською Фундацією "Діалог" (Польща) 20 травня 2008 року. 

 

21.  63.5 

(4Укр)-7 

М 16 

 

Маковий Г.  
"Прошу принять..." : (беседы с журналистом, документальные 

материалы) / Г. Маковий. – Черновцы : Факел памяти Марии, 

2008. – 580 с. : рис. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: "Прошу принять..." – такая просьба почти в каждом 

письме, что приходит на имя автора. Приема индивидуального давно 

уже нет. Он был только для того, чтобы, исходя из конкретных 

человеческих судеб, собрать для этой книги материал, ярко 

иллюстрирующий неустанное действие Божьего Закона. Здесь 

основательно объясняется с чего наши беды и как от них избавиться, 

себя предостеречь... 

 

22.  66.094 

(4Укр) 

М 69 

 

Михальченко Н.  
Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, 

будущее : монография / Н. Михальченко ; Нац. акад. наук 

Украины, Ин-т политических и этнонациональных 

исследований им. И. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 

2013. – 337 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

 Аннотация: В работе осуществлен историко-политический анализ 

пути украинской региональной цивилизации. Показаны существенные 

отличия украинской и российской региональных цивилизаций, их 

этнических составляющих, национальных идей и будущего. 

 

23.  63.3 

(4Укр) 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : 

зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
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Н 17 

 

України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С. І. 

Світленко (відп. ред.), А. Г. Болебрух, О. М. Бут [та ін.]. – Д. : 

Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2011. – 264 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У дев`ятому випуску збірника висвітлюється проблематика 

з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та 

суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до 

періоду незалежності України. 

24.  63.3 

(4Укр) 

Н 17 

 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : 

зб. наук. пр. Вип. 5 / МОН України, Дніпропетровський нац. 

ун-т ; редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.), А. Г. Болебрух, О. 

М. Бут [та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 

2007. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: В основу збірника покладено статті, апробовані в доповідях 

Перших Всеукраїнських Яворницьких наукових читань, що відбулися у 

Дніпропетровську 7-8 листопада 2007 р. У центрі уваги постать визначного 

українського вченого Д. І. Яворницького, маловивчені аспекти його національної 

й соціальної ідентичності. 

 

25.  63.3 

(4Укр) 

Н 17 

 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : 

зб. наук. пр. Вип. 8 / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Дніпропетровський. нац. ун-т ім. О. Гончара ; 

редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.), А. Г. Болебрух, О. М. Бут 

[та ін.]. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2010. – 438 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випуску збірника розміщено матеріали, апробовані на 

Других Всеукраїнських Яворницьких читаннях. Представлено актуальні 

аспекти сучасного яворницькознавства, розроблена проблематика з 

соціальної, військово-політичної, культурної та суспільно-політичної 

історії Наддніпрянщини XVI-XX ст., введено до наукового обігу 

матеріали сучасних розкопок археологічних старожитностей регіону. 

 

26.  63 

Н 34 

 

Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. 

ст.] : присвячується 70-річчю від дня народження В. Є. 

Задорожного. Серія Історія. Вип. 22 / М-во освіти і науки 

України, Ужгородський національний університет ; редкол.: 

М. М. Вегеш (голова), С. В. Віднянський [та ін.]. – Ужгород : 

Говерла, 2009. – 190 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Спец. вип. 23 : Піддані та нащадки імперій Габсбургів і 

Романових. – 2009. – 236 с. 

Анотація: Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються 

актуальні проблеми історіографії, джерелознавства, історії України, 

всесвітньої історії. Складовою збірника також є огляди і рецензії 

українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань. 
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27.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Н 56 

 

Нестеренко А.  

Митрополит Іларіон : Служитель Богові й народу : біогр. 

моногр. / А. Нестеренко. – Вінніпег, 1958. – 150 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Митрополит Іларіон – щирий український громадянин і великий 

патріот, що належить до служителів Господа та українського народу, 

найвизначніший український вчений та громадсько-політичний діяч. В 

біографічній монографії коротко викладено нарис життя митрополита Іларіона. 

28.  63.3 

(4Укр)

6-8 

О-36 

 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон).  

Рятування України : На тяжкій службі своєму народові / І. 

Огієнко. – 2-е вид., допов. – Вінніпег : Волинь, 1968. – 96 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: На сторінках книги викладено спогади Митрополита 

Іларіона з часів української державності, коли він був на посаді Міністра 

Освіти Української Народної Республіки. Хронологічна канва історичної 

доби Визвольної Боротьби 1919-1920 рр. була складена 

Головноуповноваженим Міністром І. Огієнком в 1935 році у Варшаві. 

 

29.  63 

П 56 

 

Пономарев В. Т.  
Тайны золота / В. Т. Пономарев. – Донецк : БАО, 2006. – 287 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга рассказывает об истории золотоискательства и 

золотодобычи, о ювелирных шедеврах и золотых самородках, о 

скандалах и курьезах, подвигах и предательстве, любви и ненависти, 

порожденных неутолимой страстью человека – жаждой золота. 

 

30.  66.2 

(4Укр) 

П 78 

 

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : 

Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради 

України . – К. : НІСД, 2013. – 572 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Читач має змогу ознайомитись з питаннями економіки та 

соціальної сфери України в умовах посилення глобальної нестабільності, 

з базовою передумовою успішної модернізації України та з розвитком та 

функціонуванням інститутів народовладдя в Україні. 

 

31.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми історії України, XIX-початку XX ст. : [зб. наук. 

ст.]. Вип. 18 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; 

ред.: О. П. Реєнт, О. О. Крижановська. – К. : Вид-во інституту 

історії України, 2011. – 306 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання присвячене проблемам Великої реформи 1861 р. та 

особливостям її впровадження в Україні, а також значенню і наслідкам, 

котрі вона мала для історичного вітчизняного поступу. 

 

32.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : в 2 ч. : 

міжвідомчий зб. наук. пр. : на пошану д-ра іст. наук, проф. С. В. 

Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-
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 річчя наук. праці. Вип. 16. Ч. 1 / Ін-т історії України НАН 

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

України, 2007. – 487 с. : портр. С. В. Кульчицького. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 16. Ч. 2. – 2007. – 481 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць присвячений історії української 

революції та історичного поступу України у міжвоєнну добу, Другої 

світової війни, повоєнної та новітньої української історії, 

історіографічних процесів сьогодення. 

 

33.  63.3 

(4Укр) 

П 78 

 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. 

зб. наук. пр. Вип. 15 / Ін-т історії України НАН України ; відп. 

ред. С. Кульчицький. – К. : Вид-во Інституту історії України, 

2006. – 451 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 17. – 2007. – 494 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник наукових праць містить статті, присвячені  

висвітленню маловідомих сторінок історії України ХХ ст. 
 

34.  63.3(0)-2 

С 69 

 

Соціум: альманах соціальної історії. Вип. 6 / Нац. акад. наук 

України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.) 

[та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2006. – 290 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Тематичний випуск альманаху містить статті, в основу 

яких покладено доповіді, виголошені на міжнародному науковому 

семінарі "Вірність" – "зрада" у сприйнятті середньовічних і 

ранньомодерних соціумів", що відбувся 6-7 жовтня 2004 р. у м. Кам'янці-

Подільському. В межах антропологічного підходу  розглядаються 

питання, пов'язані з побутуванням цих понять серед представників 

різних соціальних станів і прошарків населення часів Середньовіччя та 

раннього Нового часу. 

 

35.  63.3(0)-2 

С 69 

 

Соціум: альманах соціальної історії. Вип. 7 / Нац. акад. наук 

України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.) 

[та ін.]. – К. : Вид-во Інституту історії України, 2007. – 292 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Тематичний випуск альманаху містить статті, в основу 

яких покладено доповіді, виголошені на міжнародному науковому 

семінарі  "Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і 

ранньомодерної Європи", що відбувася 5-7 жовтня 2005 р. у містах Рівне 

та Острозі.  

 

36.  63.2 

С 71 

 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та 

методики : зб. наук. пр. Чис. 17. Генеалогія та геральдика / 

НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. А. Смолій 
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(голова) [та ін.] ; редкол.: Г. В. Боряк (відп. ред.) [та ін.] ; 

упоряд. В. В. Томазов. – К. : Інститут історії України НАН 

України, 2010. – 216 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Випуск збірника присвячений виключно висвітленню 

проблем української генеології та геральдики, а також суміжних з 

ними 

 спеціальних історичних дисциплін – просопографії, біографістики, 

сфрагістики, емблематики тощо. 
 

 

 

37.  63.3 

(4Укр)

624 

Т 50 

 

То була неволя. Спогади та листи остарбайтерів : [зб. ст.] / 

НАН України, Ін-т історії України, Мемор. комплекс 

"Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; голов. 

ред. В. А. Смолій. – К. : Інститут історії України НАН України, 

2006. – 543 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику опубліковано статті істориків, спогади, усні інтерв'ю, 

листи воєнного часу колишніх остарбайтерів, зібрані й опрацьовані науковцями 

Інституту історії України НАН України та Меморіального комплексу 

"Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років". Автори 

присвячують це видання пам'яті співвітчизників, які пережили воєнне лихоліття. 

 

38.  63.3 

(4Укр)

61 

Т 66 

 

Трембіцький В.  
Позиція Великої Волині в українській державі 1918 року / В. 

Трембіцький ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег ; Нью Йорк, 

1993. – 110 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Волинь в широкому територіальному розумінні це проблема  

захисту своєї території від польської агресії, будучи оборонною базою 

для її західних та північних країн, які потрібно було зберегти для 

України, щоб стати їй невідлучною територією в державному розумінні. 

 

39.  63.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Український історичний збірник, 2010 : [зб. наук. пр.]. Вип. 

13. Ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих 

учених ; редкол.: Т. Чухліб (голов. ред.) [та ін.] ; ред. рада: 

Смолій В. (голова) [та ін.]. – К. : Інститут історії України НАН 

України, 2010. – 252 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Вип. 14. – 2011. – 322 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії 

України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубж- 

них установ. Розкривається широке коло проблем української та 

всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності. 
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40.  66.2(4

Укр) 

Ф 95 

 

Фурашев В. М.  

Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і 

місце суспільства. Євроатлантичний курс : монографія / В. М. 

Фурашев, С. Ф. Джердж ; Науково-дослідний центр правової 

інформатики, Акад. правових наук України. – К. : Синопсис, 

2009. – 175 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено оцінці шляхів забезпечення національної 

безпеки України на сучасному етапі розвитку країни та світу. Проаналізовано 

роль і місце суспільства в процесі обрання шляху забезпечення національної 

безпеки та реалізації євроатлантичного курсу України. та механізми 

спотворення і фальсифікації народного волевиявлення з цього питання. 

41.  63.3 

(4Укр-

4Вол)

Ц 65 

 

Цинкаловський О.  
Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and 

Volynian Polissia : (краєзнавчий словник – від найдавніших 

часів до 1914 року). Т. 2 / О. Цинкаловський ; ред.: М. 

Подворняк, Ф. Ф. Онуфрійчук ; Ін-т дослідів Волині. – 

Вінніпег : Волинь, 1986. – 579 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: До книги вміщено відомості з географії, топономастики, 

геологічної структури, археології, історичної географії, історії і розвитку 

економіки, історично-статистичних змін, історичних взаємовідносин, які 

вплинули на розвиток Волині й Полісся. 

 

42.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Ю 14 

 

Ювілейна Книга на пошану Митрополита Іларіона у 75-ліття 

його життя й праці 1882-1957 / редкол.: С. В. Савчук (голова) 

[та ін.]. – Вінніпег : [б. в.], 1958. – 320 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Книга видана на пошану Високопреосвященнішого Владики  

Митрополита Іларіона у 75-ліття його життя й довголітньої праці на 

громадській, церковній, науковій та видавничій нивах. До останніх днів 

свого життя Огієнко залишився вірним поборником ідеї соборності 

української літературної мови для усіх українських земель, для усіх 

українців на материковій Україні і в близькій та далекій діаспорах. 

 

43.  63.3(4

Укр)64 

Я 75 

 

Ярмусь С.  
В країні моїх батьків = In the land of my fathers : рефлексії з 

відвідин України (травень-червень 1991) / С. Ярмусь ; Ін-т 

дослідів Волині. – Вінніпег, 1991. – 175 с. : ілюстр. 

 Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Подорож автора була організована в1991 році, враження 

та переживання від якої детально щоденно описано в даній книзі. 
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1.  65.049 

(4Укр) 

Є 24 

 

Євро-2012: напрями реалізаціїї нагромадженого потенціалу 

регіонального розвитку : аналіт. доп. / В. І. Волошин, Т. Г. 

Васильців, А. І. Мокій [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. 

ін-т стратегічних дослідж. – К. : Вид-во НІСД, 2012. – 133 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Проаналізовано обсяги, структуру та ефективність 

інвестування у підготовку України до Євро-2012. Оцінено вплив 

підготовки та проведення чемпіонату на соціальний розвиток регіонів 

України, структурну модернізацію регіональних економічних комплексів, 

якість функціонування об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 

тощо. 

 

2.  65.54 

(4Укр)

я73-1 

Є 24 

 

Європейська інтеграція та Україна : навч.-метод. посіб. / В. 

С. Будкін, І. В. Бураковський, Л. М. Віткін [та ін.]. – К. : 

Макрос, 2002. – 480 с. – (Україна на шляху до Європи). 

 Кількість примірників: 2 - ЦА(2) 

Анотація: Посібник може бути використаний при проведенні курсів 

підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів і 

держслужбовців. 

  

3.  65с51 

кр 

І-74 

 

Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. 

наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса – Черкаси, 15-

17 трав. 2013 р. / МОН України, НАН України, ЧНУ ім.  

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

Черкаси : Брама-Україна : Вовчок О. Ю., 2013. – 194 с. : табл., 

схеми. 

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

Анотація: Статті збірника присвячені економіко-математичним 

методам обробки економічної інформації. 

 

4.  65с51 

кр 

І 74 

 

Інформаційні технології та моделювання в економіці: на 

шляху до міждисциплінарност : монографія /  [за ред.: В. М. 

Соловйова [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 408 с. : 

табл. 

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

Анотація: У монографії викладено сучасні методологічні підходи до 

моделювання економічних систем на засадах міждисциплінарного підхо- 

ду.  
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5.  65.050.

23 

А 43 

 

Актуальные проблемы управления ресурсами городского 

развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 

20 нояб. 2003 г. / Донец. городской совет, Восточноукр. 

региональный учеб. центр, Ин-т экон.-правовых исслед. НАН 

Украины ; редкол.: В. К. Мамутов (отв. ред.), С. П. Клюев, В. И. 

Логвиненко [и др.]. – Донецк : Юго-Восток Лтд, 2003. – 270 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: Рассмотрены организационно-экономические и правовые 

проблемы управления местными ресурсами в процессе развития городов 

и территориальных структур, разграничения прав собственности между 

органами территориального и городского самоуправления и государством.  
 

6.  65.261.

54 

Б 61 

 

Білик М. Д.  
Фінансові стимули розвитку регіонів України : монографія /  

М. Д. Білик, В. К. Хлівний, С. М. Батіщева ; МОН України, 

Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ , 

2013. – 232 с. : схеми, табл. 

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

Анотація: Ця книга є одним із перших в Україні наукових досліджень 

теоретичних засад фінансового стимулювання регіонального розвитку в 

умовах ринкової економіки, ролі бюджетного механізму у його 

стимулюванні, оцінці значення бюджетних видатків у забезпеченні 

розвитку регіонів України.  
 

7.  95.43 

В 53 

 

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. 

ст.]. Вип. № 1 (20) / Київський ін-т бізнесу та технологій ; 

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

Язиніна [та ін.]. – К. : Вид-во КІБіТ, 2013. – 90 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Наукові статті присвячені актуальним проблемам 

економіки, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу 

сучасного стану України. 
 

8.  65.433

я73-1 

Г 15 

 

Галасюк С. С.  

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Галасюк, С. Г. 

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

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

2013. – 178 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник розроблений відповідно до робочих 

програм дисциплін "Організація туристичних подорожей" і "Організація 

екскурсійної діяльності", містить: навчально-тематичні плани 

дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для 

самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов'язкових і 
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вибіркових індивідуальних завдань. 

 

9.  65.5я7

3-1 

Г 67 

 

Горбач Л. М.  

Міжнародні економічні відносини : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2009. – 

264 с. 

Кількість примірників: 2 - ЧЗ №4(2) 

Анотація: У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнародних 

економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на 

проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, торгівлі, руху 

капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, досягне- 

нні Україною гідного місця в світових економічних процесах. 

 

10.  65.262.

6 

Д 34 

 

Деньги. – Черкассы : Брама, 2003. – 112 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В сборник вошли статьи разных авторов, тем или иным 

образом связанные с символом "деньги", а также даром богатства и 

состоянием бедности, и несколько суфийских притч на эти темы... 

 

11.  65.011.

19 

З-15 

 

Задорожный Г. В.  
Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты 

и квазиренты : [монография] / Г. В. Задорожный, А. В. Кацуба. – 

Х. : Точка, 2013. – 233 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №4(1) 

Аннотация: В свете методологии постнеклассической экономической 

науки рассматриваются проблемы рентных отношений в условиях 

глобализации и необходимости реализации императива выживания 

человечества. Предложено более социально справедливые 

перераспределение рентных доходов от использования природных 

ресурсов в условиях трансформации народного хозяйства Украины. 

 

12.  65.9 

(4Укр)-

11 

К 78 

 

Краус Н. М.  
Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах 

господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : 

Дивосвіт, 2014. – 145 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглянуто особливості регуляторних 

механізмів детінізації вітчизняної економіки. Проаналізовано 

деструктивні зміни ринкової економіки під впливом корупції та тіньової 

зайнятості. Визначено роль офіційних і тіньових інститутів венчурного 

інвестува- 

ння на етапі становлення інноваційної економіки країни.  
 

13.  65.5я7

3-5 

М 58 

 

Міжнародні економічні відносини : практикум : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шнирков, Р. О. Заблоцька,  

З. О. Луцишин [та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 184 с. 
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 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: На сторінках посібника розглядаються особливості 

сучасних міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.  

14.  65.291.

34я73-

1 

М 14 

 

Майовець Є. Й.  
Маркетингові комунікації : [навч. посіб.] / Є. Й. Майовець,  

О. В. Кузик ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 192 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник написаний у відповідності із 

програмою курсу "Маркетингові комунікації" для студентів вищих 

навчальних 

закладів. У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, теоре- 

тико-методологічні, методичні та прикладні положення формування 

ефективної комунікаційної політики. 

 

15.  65.01кр 

М 77 

 

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної 

економіки : зб. наук. пр. Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 

Черкаси, 10-12 вересня 2013 р. / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Нац. гірничий ун-т [та ін.] ; редкол.: В. М. 

Соловйов (відп. за вип.), В. В. Вітлінський, С. Г. Діордіца [та 

ін]. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 142 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Дослідження менеджменту як науки та моделі 

ефективного управління економікою, розвиток сучасних корпорацій та 

конкурентоспроможність підприємства – це основні питання, що 

розглядаються у статтях збірника. 
 

16.  95.42 

Н 34 

 

Наукові праці НДФІ : зб. наук. пр. Вип. 3 (60) / М-во фінансів 

України, Акад. фін. управління, Наук.-дослід. фін. ін-т ; 

редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.), С. Л. Лондар, А. М. 

Соколовська [та ін.]. – К. : Вид-во Академії фінансового 

управління, 2012. – 248 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Вип. 4 (65). – 160 с. : табл. 

 Кількість примірників: 3 - ЧЗ №4 (3) 

Анотація: Представлено результати досліджень з питань 

забезпечення фінансової безпеки, інноваційного розвитку фінансової 

системи, інституціональної трансформації, підвищення ефективності 

інвестиційної політики.  

 

17.  65.01 

кр 

П 78 

 

Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту 

емерджентної економіки : монографія / МОН України, ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, Нац. гірничий ун-т [та ін.] ; за заг. ред. В. 

М. Соловйова. – Черкаси : Брама : Вовчок О. Ю., 2013. – 218 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії розглянуто сучасні підходи до моніторингу, 

моделювання та управління складними системами з емерджентними 
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(такими, що виникають) властивостями. Автори акцентують увагу на 

стимулюванні розвитку інноваційної складової економічних реформ.  

 

 

18.  65.5я7

3-1 

Р 88 

 

Русак Д. М.  
Інституції міжнародної економічної політики : навч. посіб. / Д. 

М. Русак ; Ін-т міжнар. відносин, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – К. : Вид-во ІМВ, 2013. – 243 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику  розглядаються інституції глобально- 

го, регіонального та галузевого характеру, що формують міжнародну 

економічну політику. Висвітлюються напрями і форми впливу регіональ- 

них та глобальних інвестицій на взаємозв'язки між державами. 

 

19.  65.37 

(4Укр) 

С 54 

 

Собкевич О. В.  
Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорож-

нього комплексу в Україні : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, К. М. 

Михайличенко, О. Ю. Ємельянова ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац. 

ін-т стратегічних дослідж. – К. : Вид-во НІСД, 2013. – 46 с. – 

(Економіка ; вип. 7). 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Розглянуто процеси трансформації ролі транспортно-

дорожнього комплексу в економіці України та сучасний стан реалізації 

транзитного потенціалу країни, проаналізовано ефективність 

державної політики реформування та розвитку транспортної галузі 

тощо. 
 

20.  65.291.

551 

У 67 

 

Управлінські інновації : зб. наук. пр. Тернопільського нац. 

екон. ун-ту. Вип. 1 / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. 

ред. С. І. Юрій ; заст. голов. ред. Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : 

Вид-во ТНЕУ, 2012. – 180 с. : схеми. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У збірнику подано результати досліджень проблематики 

розроблення та впровадження управлінських інновацій у практику 

господарювання соціально-економічних систем на макро-, мезо- та 

мікро- 

рівнях.  
 

21.  65.291.

9 

Ф 59 

 

Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : 

у 3 т. Т. 2. Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств / М. Д. Білик, С. В. Захарін, Р. І. 

Заворотній [та ін.] ; за ред. М. Д. Білик; МОН України, 

Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ПанТот, 2012. 

– 277 с. : схеми, табл. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії представлені результати досліджень 

стратегій підприємств, їх інвестиційно-інноваційної діяльності та 
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напрямів її активізації, фінансового забезпечення інвестиційно-

інноваційної діяльності. 

 

22.  65.011.

3 

Ф 73 

 

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

Вип. 26. Ч. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.:  

С. М. Панчишин (відп. ред.), В. Б. Буняк, О. З. Ватаманюк [та 

ін.] ; відп. за вип. М. І. Крупка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2012. – 366 с. 

 Кількість примірників: 1 - ЧЗ №4(1) 

Анотація: Науковий збірник містить статті вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що присвячені дослідженню актуальних проблем 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій в 

економіці. 
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1.  67.404.

3(4Укр)

кр 

І-73 

 

Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття : зб. наук. 

пр. за матеріалами III Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 верес. 

2013 р.) / Нац.  акад. правових наук України, НДІ інтелектуаль-

ної власності, МОН України [та ін.] ; редкол.: А. І. Кузьмінський, 

О. П. Орлюк, Ю. С. Кононенко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко 

Ю. А., 2013. –182 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори статей розглядають особливості правової охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності. 

 

2.  67.404.

3(4Укр)

кр 

І-73 

 

Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття : зб. наук. 

пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 

2012 р.) / Нац. акад. правових наук України, М-во освіти і 

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

[та ін.] ; за заг. ред.: А. І. Кузьмінського, О. П. Орлюк. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 140 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автори статей розглядають особливості правової охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності. 
 

3.  67.400.

3(4Укр)

я73 

А 67 

 

Аніщук Н. В.  
Основи гендерного права України : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Н. В. Аніщук ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – О. : 

Фенікс, 2013. – 208 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація:  На сторінках підручника розкрито теоретико-методоло- 

гічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. 

Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права. 

 

4.  67.400.

32 

(4Укр) 

Г 61 

 

Головін А. С.  
Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного 

Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 370 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До наукового видання увійшли роботи автора з питань, 



32 
 

пов'язаних з інтерпретаційною діяльністю Конституційного Суду  

України. 

 

 

5.  67 

Д 36 

 

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

Вип. 57 / 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, 2012. – 

608 с. 

Кількість екземплярів: 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, криміналогії, кримінального і кримінально-

проце- 

суального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політич- 

ної науки. 

 

6.  67.0я7

3-1 

З-14 

 

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, 

правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / О. Л. 

Копиленко, О. В. Зайчук, А. П. Заєць [та ін.] ; М-во освіти і 

науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 398 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Посібник підготовлений провідними вченими в галузі теорії 

держави і права відповідно до типової програми на основі узагальнень 

та застосування новітнього емперичного матеріалу. Розглядаються 

найбільш важливі проблеми теорії держави та права.  
 

7.  67.51 

И 26 

 

Игнатов А. Н.  
Убийство: криминолого-статистическое исследование : 

монография / А. Н. Игнатов ; Харьковский нац. ун-т 

внутренних дел. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 176 с. 

: схемы. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Монография отображает результаты криминалого-ста- 

тистического исследования состояния преступлений, предусмотренных 

статьями 115 – 119 Уголовного кодекса Украины, с позиции 

критического анализа изменений количественно-качественных 

характеристик всех видов убийств с учетом специфики факторов их 

латентности и процесса латентизации.  

 

8.  67.52д 

(4Укр) 

К 82 

 

Криміналістикою покликаний : біобібліогр. нарис до 65-річ- 

чя з дня народж. Віталія Григоровича Лукашевича / упоряд.: О. 

В. Узунова, К. В. Калюга. – Запоріжжя : Дніпровський 

металург, 2013. – 111 с. : фото. 

Кількість екземплярів: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У нарисі зібрано та систематизовано біографічні дані та 
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творчий шлях видатного українського вченого, талановитого педагога, 

відомого в Україні та за її межами, Віталія Григоровича Лукашевича. 

Видання містить відомості щодо наукових ступенів, вчених, академічних 

та почесних звань, наукових інтересів вченого, який присвятив своє 

життя розвитку науки. 

 

 

9.  67.410.

212 

(4Укр) 

Л 64 

 

Литвинов В. В.  
Закриття кримінальної справи на стадії досудового 

розслідування : монографія / В. В. Литвинов ; за наук. ред. В. 

М. Федченка ; М-во внутрішніх справ України, Дніпропетров- 

ський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д. : Вид-во ДДУВС, 

2012. – 196 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Досліджено підстави та процесуальний порядок 

закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування та сфо

рмульо-вано поняття процесуального рішення про закриття кримінальної 

справи на стадії досудового розслідування.  

 

10.  67.408 

(4) 

Л 65 

 

Лихова С. Я.  
Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини 

за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу : 

монографія : присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук 

України / С. Я. Лихова ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

академіка В. В. Сташиса НАПН України. – К. : Редакція 

журналу "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 94 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вперше у вітчизняній юридичній науці наводяться результати 

порівняльного дослідження нормативного матеріалу держав – учасниць 

Європейського Союзу: Литва, Латвія, Польща, Болгарія, Франція, ФРН.  

 

11.  67.409.

13 

М 69 

 

Михалко І. С.  
Забезпечення принципу раціонального застосування 

примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки 

засуджених : монографія / І. С. Михалко ; Нац. акад. правових 

наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

академіка В. В. Сташиса. – Х. : Право, 2013. – 200 с.  

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню 

принципу раціонального застосування примусових заходів і 

стимулювання правослухняної поведінки засуджених.  

 

12.  67.911.

11я7 

П 61 

 

Посібник з проведення кампаній Міжнародної Амністії / 

Міжнар. фонд "Відродження" ; пер. з англ. Д. Копилов ; ред. О. 

Веснянка. – Лондон : Amnesty international Publikations, 1997. – 

258 с. : ілюстр. 
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Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У цьому посібнику зібрані приклади з практичного досвіду 

активістів та підкреслюються особливості всіх складових роботи AI 

(збір пожертв, організація та проведення кампаній, тощо). 

 

 

 

 

13.  67.401.

121 

(4Укр) 

П 68 

 

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : 

[монографія] / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.] ; за заг. 

ред. В. Лугового, С. Калашнікової ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Ін-т лідерства, 

інновацій та розвитку. – К. : Пріоритети, 2014. – 156 с. : табл. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії висвітлено основні етапи та тенденції 

розвитку Європейського простору вищої освіти як мети Болонського 

процесу. Основні "магістральні лінії" та інструменти Болонського 

процесу (цикли вищої освіти, рамки кваліфікацій, ECTS, Додаток до 

диплома, 

забезпечення якості вищої освіти, визнання іноземних кваліфікацій, 

міжна- 

родна академічна мобільність, міжнародні програми Європейського 

Союзу для модернізації вищої освіти). 

 

14.  67.99 

(4Укр) 

П 68 

 

Правові проблеми сучасності : матеріали наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 26 лютого 2013 р.) / Глобальна орг. союзницького 

лідерства, Акад. безпеки відкритого сусп-ва, Акад. наук вищої 

освіти України. – К. : Ліпкан О. С., 2013. – 76 с. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику знайшли відображення результати науково-

практичної конференції, присвяченої правовим проблемам сучасності. 

 

15.  67.53 

Т 33 

 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. 

наук. пр. Вип. 12 / 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, 

2012. – 528 с. : ілюстр. 

Кількість екземплярів: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні 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. 

 

16.  67.400.

3(4Укр) 

Товт М. М.  
Научно-практический комментарий Закона Украины "Об 
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Т 50 

 

основах  государственной языковой политики" (c 

приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. – К. : 

Типография Рябоконь О. В., 2013. – 160 с. 

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

Аннотация: В книге предоставлен комментарий системы 

законодательства Украины относительно языковой политики 

государства. Нормы Кодекса проанализированы с учетом других законов 

и подзаконных актов. 
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1.  76.120.8 

В 53 

 

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

Журналістика. Вип. 34, Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка ; редкол.: Б. Потятиник (голов. ред.) [та ін.]. – Л. : Вид-

во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 310 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Вип. 34, Ч. 2. – 2011. – 274 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Вип. 35. – 2011. – 330 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У статтях "Вісника" порушено актуальні і важливі 

теоретичні проблеми засобів масової інформації, історії преси, 

функціонування української мови у ЗМІ. 

 

2.  76.103 

(4Укр)5 

Д 76 

 

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її 

стародруки : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 

К. [б. в.], 2011. – 263 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У статтях розкривається історія Почаївського Свято-

Успенського монастиря та, насамперед, його друкарні в найбільш 

плідний період її діяльності (1734-1830), видання якого є стародруками.  
 

3.  76.1,35 

Е 45 

 

Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка = Bookplates of the scientific 

library of the Ivan Franko National University of Lviv : до 400-

ліття Наукової б-ки та 350-ліття заснування Львівського нац. 

ун-ту ім. І. Франка / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка, Наукова б-ка ; авт.-упоряд. Н. Кіт-Копистянська ; 

відп. ред. В. Кметь. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 

152 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукова бібліотека Львівського національного університету 

імені Івана Франка містить багато вартісних та унікальних пам'яток, 

до яких належать  і пам'ятки образотворчого мистецтва. Серед них 

особлибвої уваги заслуговують екслібриси, у яких відображено історію 
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формування однієї з найдавніших в Україні університетських 

книгозбірень, генеза та поширення різних технік графіки, естетичні 

уподобання людей певних епох.  
 

4.  76.005.

2:51.90

3.9 

М 42 

 

Медична журналістика: як писати про вакцинацію : посіб. 

для журналістів / Нац. спілка журналістів України ; упоряд.: Н. 

Виговська, С. Томіленко. – К. : Вид-во Національної спілки 

журналістів, 2013. – 64 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До посібника увійшли фахові поради від лікарів про те, які 

проблеми виникають під час висвітлення питань вакцинації в засобах 

масової інформації, як уникнути однобокої подачі матеріалу, кого варто 

залучати в якості експертів, а чиї коментарі можуть завдати шкоди 

читачеві та глядачеві тощо. 

 

5.  76.005.

2:54.11,

23 

М 42 

 

Медична журналістика: як писати про гемофілію : посіб. для 

журналістів / В. Л. Новак, А. С. Кались, С. В. Примак ; 

упоряд.: Л. Щербенко, С. Томіленко ; Нац. спілка журналістів 

України. – К. : Вид-во Національної спілки журналістів, 2013. – 56 

с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Зі сторінок посібника ви отримаєте відповіді на питання:  

що таке гемофілія, які причини виникнення і ознаки цього захворювання. 

Яким чином передається захворювання, як з ним живуть дорослі та 

діти і як їх сприймає суспільство? Чи забезпечені хворі на гемофілію 

ліками? Які методи лікування гемофілії існують в Україні і світі, досвід 

Європи у питанні профілактики й сучасної діагностики гемофілії. 

 

6.  76.005.

2:55.6 

М 42 

 

Медична журналістика: як писати про онкологію : посіб. для 

журналістів / Нац. спілка журналістів України ; упоряд.: Н. 

Виговська, С. Томіленко, Л. Щербенко. – К. Вид-во Національ- 

ної спілки журналістів, 2013. – 64 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Статистичні дані про онкозахворювання, причини 

виникнення і методи профілактики та лікування, моменти, на які 

потрібно звертати увагу журналістам, необхідні в роботі джерела 

інформації – усе це стане в нагоді тим представникам ЗМІ, що 

спеціалізуються на медичній тематиці. 

 

7.  76.024

я73-5 

П 69 

 

Практикум із журналістської етики : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Комісія з журналістської етики ; під ред. В. 

Ф. Іванова ; уклад.: В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький. – 2-е 

вид., стер. – К. : Зень О., 2012. – 320 с. 

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

Анотація: У навчальному посібнику, побудованому у формі 

практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення 

дисципліни "Журналістська етика". У посібнику розглянуто дванадцять 
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практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об'єднаних у 

два змістовні модулі.  
 

 

8.  76.00 

Т 86 

 

Тур К.  
Книга ідей для викладачів журналістики / К. Тур ; пер.: Я. 

Прихода, О. Сухомлин ; відп. ред.: В. Менжун, Ю. Нестеряк. – 

К. : Самміт-Книга, 2012. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга – результат партнерства медіаінституту FOJO 

та Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Знання методик викладання журналістики, які 

пропонує автор посібника Клас Тур, відкриває і перед молодими, і перед 

досвідченими викладачами калейдоскоп можливостей, що 

перетворюють навчання журналістики на творчий процес. 
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1.  84(4Укр)

6-4 

І-18 

 

Іваненко О. Д. Твори : в 5 т. / О. Д. Іваненко ; передм. В. 

Костюченко. – К. : Веселка. – 1984 

Т. 1 : Казки : для мол. шк. віку. – 1984. – 288 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 - АХ(1), (1) 

Анотація: До книuи увійшли казки, що користуються широкою 

популярністю серед читачів. Тут і цикл лісових казок про пригоди 

мешканців лісу, і казки про надзвичайного лікаря, що виліковував від 

брехливості та лінощів, і казки про дітей мужніх, дружних, 

працьовитих. 

 

2.  84(4Укр)

6-4 

І-18 

 

Іваненко О. Д. Твори : в 5 т. / О. Д. Іваненко. – К. : Веселка. - 

1984 

Т. 2 : Повісті, оповідання, нариси : для мол. шк. та середнього 

віку. – 1984. – 302 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: До другого тому творів української радянської письменниці, 

лауреата Республіканської літературної премії ім. Лесі Українки 

увійшли оповідання про В. І. Леніна, про школу, про долі дітей у роки 

Великої Вітчизняної війни, нариси, а також історичні повісті "Друкар 

книжок небачених" та "Богдан Хмельницький". 

Т. 3 : Повісті : для середнього та старш. шк. віку. – 1985. – 350 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: До книги увійшли дві популярні повісті: "Рідні діти" – про 

долі радянських дітей, визволених з фашистських концтаборів, і 

"Великий шум" – про поїздку радянського молодіжного оркестру в 

Канаду, про те, як несподівані пригоди змусили юного київського 

музиканта по-новому поглянути на світ. 

 

3.  83.3 

(4Укр)

5-8...4 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Граматично-стилістичний словник шевченкової мови / 

Митрополит Іларіон ; Інститут Дослідів Волині. – Вінніпег : 

Волинь, 1961. – 257 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник подає широкий матеріал для вивчення української  

літературної мови на основі Шевченкового "Кобзаря". В ньому показано 
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літературні й місцеві говіркові форми. Словник має практичний 

характер, як словник граматично-стилістичний, для широкого 

громадянства та щоденного використання. 

 

4.  84(4Укр)

6-5 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Легенди світу / Митрополит Іларіон. – Париж : Наша культура, 

1946. – 93 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: «Легенди світу» об'єднала кращі зразки як релігійних, так і  

світських легенд багатьох народів світу – переважно давньоєврейських, 

індійських, єгипетських, арабських, грецьких. Окремим розділом виділені 

слов'янські легенди. Невеликі за розміром (від трьох до десяти строф), ці 

поетичні твори нерідко несуть авторську оригінальну інтерпретацію 

відомого сюжету. 

 

5.  84(4Ук

р)6-6 

І-43 

 

Іларіон (Митрополит).  

Розп'ятий Мазепа = Crucified Mazepa: іст. драма на п'ять дій / 

Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Наша культура, 1961. – 88 с. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: За драматизмом подій, глибиною проникнення в характери 

героїв, актуальністю піднятих проблем для сучасного етапу українсько- 

го державотворення, величезним патріотичним, виховним зарядом, 

закладеним у розвиток дії, цю драму, варто вважати вершинним твором 

Івана Огієнка. «Розп'ятий Мазепа» – надзвичайно вдала спроба автора 

повернути українському читачеві сфальшований російською 

історіографією образ великого будівничого Української держави 

гетьмана Івана Мазепи, пояснити нащадкам у поетичній формі, але на 

основі грунтовно вивчених архівних матеріалів, справжні вчинки і наміри 

свого героя. 

 

6.  83 

Б 68 

 

Благородний вимір наукового подвижництва : зб. наук. пр. / 

НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. 

Жулинський (голова), Н. Р. Мазепа (відп. ред.) [та ін.]. – К. : 

Наукова думка, 2012. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник присвячен пам'яті члена-кореспондента НАН Украї- 

ни, доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни Крутікової. 

Друкуються статті з різних проблем історії російської та української 

літератури, авторами яких є її учні, друзі та співробітники, вміщено 

також спогади про неї і бібліографію наукового доробку вченої. 
 

7.  84(4Укр)

6-4 

кр 

Б 74 

 

Богуславский А.  

Записки несостоявшегося оптимиста / А. Богуславский. – 

Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2012. – 314 с. : фото. 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Воспоминания детства, мысли о сегодняшнем дне и свое 

видение будущого предлагает читателю черкасский хирург Александр 

Богуславский. 
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8.  83.3 

(4Ісп)-8 

Б 79 

 

Болабольченко А. А.  
Мігель Сервантес і його час : (нарис життя та творчості) / А. А. 

Болабольченко. – К. : Щек, 2013. – 200 с. : ілюстр. – 

(Письменник і його час). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Звернення до життєписів і творчості улюблених письмен- 

ників – це водночас і бажання віддати їм шану, розповісти про них 

іншим, висловити своє захоплення. Перед нами нарис життя і 

творчості Мігеля Сервантеса. 

 

9.  84(4Укр)

6кр 

Б 85 

 

Босов А. В.  
Черкаська Атлантида : поема-феєрія / А. В. Босов. – Черкаси : 

Відлуння-Плюс : ІнтролігаТОР, 2011. – 544 с. 

Кількість примірників: 3 - АХ(3) 

Анотація: Ця книжка містить у собі поему про Черкаси та п'єсу 

"Гіпатія". Сюжетним рушієм поеми є прадавня, нібито справжня, 

історична подія-катастрофа, що трапилась у наших краях. Примхливо-

вигадлива, багатоголоса за змістом легенда фантастика дає автору 

значну можливість довільно і щедро оперувати фактами вітчизняної і 

світової культури, проводячи їх через Черкаси. 

 

11.  83.07я

73-1 

Б 90 

 

Бублейник Л. В.  
Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні 

аспекти : навч. посіб. / Л. В. Бублейник ; Волинський ін-т 

економіки та менеджменту. – Луцьк : Вид-во ВІЕМ, 2011. – 

164 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні принципи 

теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі 

філологічних дисциплін, охарактеризовано різні підходи до вирішення 

проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з 

суб'єктивно-

оцінними суфікасами, найважливіші кореляції граматичних явищ тощо. 
 

12.  84 

(7США)-

4 

В 46 

 

Вильямс Ч.  
Сооруди себе прическу / Ч. Вильямс. Великий сон / Р. Чандлер : 

пер. с англ. – Минск : Международный Книжный Дом ; Рига : 

Лайма, 1994. – 350 с. – (Американский триллер). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: В очередной том серии вошли остросюжетные романы 

известных американских писателей Чарлза Вильямса "Сооруди себе 

прическу" и Реймонда Чандлера "Великий сон". Оба произведения 

объединяет – ...женщина, которая является причиной всех перепетий их 

главных героев – мужчин... 
 

13.  83.3 Гай-Головко О.  
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(4Укр) 

6-8 

Г 14 

 

Українські письменники в Канаді : літ.-критичні нариси. Т. 1 / 

О. Гай-Головко ; Ін-т Дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 

1980. – 191 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

 

Анотація: Перші українські поселенці Канади привезли з собою 

найбільші вартості: свої руки й усну народну творчість – фольклор. В 

піснях висловлювалися історичні, побутово-обрядові, лірично-

особисті чи коло- 

мийкові мотиви. Фольклор став головним джерелом для творчос-ті ук- 

раїнських поетів та письменників у Канаді.  

  

14.  83.3 

(4Укр) 

5-8...4 

Г 70 

 

Горохович А.  
Поетика Лесі Українки і її афоризми / А. Горохович ; Інститут 

дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1980. – 145 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Мова творів Лесі Українки багата афоризмами та 

афористичними висловами. У книзі досліджено зміст та форми 

афоризмів у творчості Лесі Українки, зв’язок ідей і конфліктів з 

афоризмами, афоризми в діалогах і їх роль в драматизації ідей, афоризми 

як складники індивідуального стилю.  

 

15.  84.(4Укр)

6-4 

Д 21 

 

Дашвар Л.  

Биті є : [роман]. Кн. 3. Гоцик / Л. Дашвар. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2012. – 272 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Гоцик ані хвилини не сумнівався: Люба померла. Але що для 

нього означала ця втрата? Повернення до рідного села й перетворення 

на фермера, який шукає дружину? Швидко знудився. Ліпше вже все 

покинути й податися світ за очі, кудись до Європи, де саме 

поневіряється його мати. Дивак Ілія стає його супутником у мандрах – 

підступним другом і вірним ворогом. Разом вони ділитимуть чужий 

скарб і чужу дівчину. Чи вистоять непохитні Гоцикові принципи у двобої 

з людською гідністю, дружбою та коханням? 

 

16.  83.3 

(4Укр) 

6я73-1 

К 56 

 

Ковалів Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ - 

поч. ХХІ ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 10 т. / Ю. І. 

Ковалів. – К. : Академія. – 2013. – (Альма-матер). 

Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 624 с. 

Кількість примірників: 3 - ЧЗ №2(3) 

Анотація: Десятитомне видання історії української літератури 

покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ 

ст. до сьогодення. Другий том – "У пошуках іманентного сенсу" –

 завершує дослідження передмодерністських і ранніх модерністських яви

щ націо- 

нального письменства. 

 

17.  83.3 Коваленко Л. Т.  
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(4Укр)

я72-1 

К 56 

 

Українська література. 5 кл. : підруч. загальноосвіт. навч. закл. 

/ Л. Т. Коваленко. – К. : Освіта, 2013. – 288 с. : ілюстр. 

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

Анотація: Підручник допоможе п’ятикласникам заглибитись у 

дивовижний світ художнього слова, ознайомитись із розмаїттям творів 

різних літературних жанрів. Розповіді про письменників, цікаві 

матеріали для додаткового читання, рубрики для кмітливих і допитливих з 

вікторинами та головоломками зроблять вивчення літератури більш 

змістовним та захопливим. 

 

18.  83.3 

(4Укр) 

6-8...0 

К 72 

 

Костюк Г.  
Зустрічі і прощання : спогади : у 2-х кн. Кн. 1 / Г. Костюк ; 

передм. М. Жулинського ; Ін-т л-ри НАН України, Канадський 

ін-т укр. студій, Українська Вільна акад. наук (США). – К. : 

Смолоскип, 2008. – 720 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація:  “Зустрічі і прощання” – це мемуари видатного 

літературознавця, людини, молодість якої припала на одну з 

найдинамічніших, але й найтрагічніших епох нашої літературної історії, 

1920 – 30-ті роки. Перший том “Зустрічей і прощань” присвячений саме 

цьому періоду життя Г. Костюка. Це живі, пронизливі спогади про усіх 

тих митців та учених, з якими зустрічався автор, про проблеми, які їх 

хвилювали, зрештою, про побут, саму тканину їхнього життя.  

 

19.  84(4Укр) 

6-5кр 

К 90 

 

Кукурудза І. І.  

Секретна місія : роман у віршах / І. І. Кукурудза. – Черкаси : 

Вертикаль, 2013. – 356 с. 

Кількість примірників: 4 - АХ(4) 

Анотація: У новій книзі Івана Кукурудзи, як і в попередніх збірках 

("Моя Україна", "Долі", "Війна"), на чільному місці – вікопомний подвиг 

нашого народу в роки Великої Вітчизняної війни. Зокрема, особливе місце 

в ній відведено безприкладному героїзму дітей у роки воєнного 

лихоліття. 
 

20.  84(4Рос)

6-6 

М 62 

 

Минц К.  
Под маской клоуна : пьесы для телевидения и радио / К. Минц. – 

М. : Искусство, 1987. – 222 с. 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Сатирические комедии для эфира посвящены творчеству 

знаменитых сатириков и комедиографов – Аристофана, Марка Твена, 

Ярослава Гашека. Прошлое предстает в этих пьесах не просто 

любопытной, забавной историей, оно звучит современно, свежо, 

отмечено стремлением заглянуть в день завтрашний. 
 

21.  84 

(4Рос)6-4 

Н 62 

Никитенко А. А.  
Холод пламени : трилогия. Кн. 2. Битва диктаторов / А. А. 

Никитенко. – СПб : Амкос, 2011. – 524 с. – (Черкасская сага). 
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 Количество экземпляров: 3 - АХ(3) 

Аннотация: Вторая книга трилогии "Холод пламени" – "Битва 

диктаторов" – это история русского, украинского и всего советского 

народа, вступившего в жестокую схватку с фашизмом. Одним из 

лейтмотивов романа является тайная битва двух диктаторов: Гитлера 

и Сталина, пытавшихся возложить на себя "почетную миссию" 

управления миром. 

Кн. 3 : Возрождение / А. А. Никитенко. – СПб. : Судостроение, 

2013. – 398 с. – (Черкасская сага). 

Количество экземпляров: 3 - АХ(3) 

Аннотация: Третья книга "Возрождение" трилогии "Холод пламени" 

завершает серию романов "Черкасская сага". Здесь вы снова 

встретитесь с Антоном Китаенко, вместе с ним пройдете нелегкий 

путь через сложные коллизии к обретению героем самого себя и личного 

счастья.  

 

22.  83.3 

(4Укр) 

6-8...4 

Т 31 

 

Олена Теліга : збірник / ред., прим. О. Жданович. – Детройт ; 

Нью Йорк ; Париж : Вид-во Українського Золотого Хреста в 

ЗСА, 1977. – 474 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До цього збірника ввійшло 36 поезій, публіцистичні твори, 

друковані у „Прапорах духа”, які були доповнені такими: „Сила через 

радість”, „Розсипаються мури” та „Нарозстіж вікна!”. Ввійшов 

також „Лист до Редакції”, розширений розділ спогадів Е. Маланюка, Г. 

Лащенко, У. Самчука та ін., матеріалів до біографії. Додано розділ 

«Літературно-критичні оцінки», де були літературознавчі статті Ю.  

Бойка, В. Державина, Д. Донцова, Ю. Клена, Ю. Шереха, О. 

Лятуринської та найповніша на той час „Бібліографія”, 21 фотографія. 
 

23.  84(4Рос)

6-4 

О-80 

 

Ответная реакция : сб. фантастических произведений / отв. 

ред. Т. Е. Пьянкова ; сост. О. О. Линдеман. – М. : Молодая 

гвардия, 1990. – 456 с. – (Румбы фантастики). 

Количество экземпляров: 1 - АХ(1) 

Аннотация: Сборник фантастических повестей, рассказов, статей 

молодых писателей-фантастов подготовлен по материалам 

Всесоюзного семинара "Эридан", проходившего в январе 1989 г. в Минске 

под эгидой Всесоюзного творческого обьединения молодых писателей-

фантастов при ИПО ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия". 

 

24.  83.02 

П 35 

 

Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / 

упоряд. В. Бондар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 366 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До книги увійшли відповіді сорока сучасних українських 

письменників на анкету кіровоградського літературного часопису 

"Вежа" упродовж 2002–2009 років. Відомі українські письменники 

розповідають про радість і муки творчості, про психологію та 

специфіку письменницької праці. 
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25.  83.3 

(4Укр) 

6-8...0 

С 17 

 

Самчук У.  

На білому коні = On a white horse : спомини і враження / У. 

Самчук ; Ін-т дослідів Волині. – 3-є вид. – Вінніпег : Волинь, 

1980. – 250 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ця книга – одне з небагатьох свідчень того, наскільки 

важко було представникам україньскої інтелігенції перебувати в умовах 

окупації. Улас Самчук, як видно зі споминів, прагнув будь-якою ціною 

зберегти свою людську і національну гідність і, будучи далеко за 

кордоном, зумів передати настрої земляків та неповторний менталітет 

свого краю. Персонажі та події невигадані. Тут читач знайде багато 

знайомих імен: Олена Теліга,Євген Маланюк, Олег Ольжич... Цей автобіо

гра- 

фічний твір відомого українского прозаїка, що охоплює період Другої 

світової війни, вперше виданий за межами України. 

 

26.  83.3 

(4Укр) 

6-8...0 

С 17 

Самчук У.  

На коні вороному = On the black horse : спомини і враження / 

У. Самчук ; Ін-т дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : 

Волинь, 1990. – 360 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Ці спогади – це і самохарактеристика, пошуки витоків 

власного «я» (природа, історія, культура; родина, найближче оточення, 

освіта); це і заглиблення в національну психологію (влучні 

спостереження та зауваження про ментальність українців та їхніх 

сусідів); це атмосфера доби, аналіз причин і наслідків подій, свідком і 

учасником яких був автор, розповіді про людей, з якими довелося 

зустрітися на життєвому шляху.  

 

27.  84(4Укр)

6-4 

С 17 

 

Самчук У.  
Планета Ді-Пі = Planet of DP's : нотатки й листи / У. Самчук ; 

Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1979. – 355 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: «Планета Ді-Пі» – так назвав повоєнну Європу письменник  

Улас Самчук. Ді-Пі – це табори, заселені здебільшого українцями і в них 

розвивалося здебільшого широкомаштабне суспільно-громадське, релігій- 

не, політичне та культурно-освітнє життя. 

  

28.  83.011.

8я73-1 

С 30 

 

Семенюк Г. Ф.  

Версифікація: теорія і практика віршування : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., випр. і допов. – 

К. : Київський ун-т, 2008. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Розглянуто особливості поетичного мовлення. Чільну увагу 

приділено порівняльному аналізу прозових і поетичних творів, тенденціям 
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сучасного поетичного розвитку, зокрема верлібризації поезій. Докладно 

проаналізовано системи віршування, розглянуто такі складники віршо- 

знавства як ритм, риму, строфічну організацію вірша тощо. 

 

29.  84(4Укр)

6-5 

С 38 

 

Сингаївський М. Ф.  
Доля у спадок : авторська антологія перекладача / М. Ф. Син- 

гаївський ; передм. М. Сингаївського ; післям. О. Бакуменка. – 

Л. : Світ, 2012. – 400 с. : мал. 

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

Анотація: До авторської антології видатного українського поета і 

перекладача ввійшли його вибрані поетичні переклади з різних літератур 

світу, зокрема з новогрецької, болгарської, французької, російської та 

інших. У своїй перекладацькій творчості Микола Сингаївський прагне 

якомога точніше передати художню образність, метафоричність, 

ритмомелодику оригіналу, зберігаючи при цьому природність звучання 

українського слова. 

 

30.  95.43 

Т 35 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені В. Гнатюка.  
Наукові записки : [зб. наук. ст.]. Серія Літературознавство. 

Вип. 33 : 80-річчю з дня народж. письменника Б. Харчука 

присвячується / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 

Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка ; 

редкол.: М. П. Ткачук (відп. ред.) [та ін.]. – Т. : Вид-во ТНПУ, 

2011. – 454 с. 

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

Анотація: У наукових записках вміщено статті, присвячені літерату- 

рознавчій концепції письменника Б. Харчука, а також статті з 

актуальних питань сучасної науки про літературу.  

Вип. 34. – 2012. – 440 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюють-

ся актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, 

теорії літератури, порівняльного літературознавства. 

 

31.  95.43 

Х 21 

 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. 

С. Сковороди.  
Наукові записки Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. 

Вип. 4 (60), Ч. 2 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди, МОН України ; редкол.: Л. Г. Фрізман (голов. 

ред.), О. А. Андрущенко, М. Ф. Гетьманець [та ін.]. – Х. : Нове 

слово, 2009. – 172 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Статті випуску розкривають природу діалогічності 

художнього тексту, характерні особливості детективного жанру, а 

також літературні портрети доби 40-60-их років. 
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32.  84 

(4Укр)1 

Ш 37 

 

Шевченко Т. Г.  
"Я так її, я так люблю..." : вибр. вірші та поеми / Т. Г. 

Шевченко. – К. : Либідь, 2012. – 702 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - АХ(1) 

Анотація: Книга містить вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в 

різні періоди життя Великого Кобзаря. Поетичні твори, що вже давно 

увійшли до скарбниці світової літератури, подано в оригіналі та в російських 

перекладах, здійснених М. Рильським, А. Тарковським, Л. Вишеславським, Б. 

Пастернаком, В. Державіним та багатьма іншими блискучими перекладачами. 
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1.  74.262.

21я73-

1кр 

І-44 

 

Ілляшенко Н. Г.  
Школа юного математика : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Ілляшен- 

ко, О. М. Топчій ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 168 с. 

 Кількість примірників: 16 - ЧЗ №1(2), А3(14) 

Анотація: Навчально-методичний посібник "Школа юного 

математика" розроблений з метою допомогти вчителю при роботі з 

сильними учнями. Автори пропонують матеріали, які використовувались 

саме для "Школи юного математика" в одній із шкіл смт. Чорнобай. 

 

2.  74в 

А 42 

 

Аксиологический подход в образовании: теория и практика : 

междунар. сб. науч. тр. / Рос. акад. естествознания, М-во 

образования Ульяновской обл., Ульяновский ин-т повышения 

квалификации и переподгот. работников образования ; под 

общ. ред.: М. И. Лукьяновой, Е. А. Лодатко. – Черкассы ; 

Ульяновск : Изд-во УИПКПРО, 2013. – 504 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №2(1) 

Аннотация: Статьи сборника раскрывают вопросы 

профессионально-ценностных установок будущего педагога, 

коммуникативной культуры и характеристики профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

3.  74кр 

В 53 

 

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

(274). Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмель- 

ницького ; голов. редкол.: А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та 

ін.] ; редкол. сер.: Н. А. Тарасенкова (відп. ред.), О. А. Біда, Н. 

В. Касярум [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 152 с. 

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

Анотація: У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; пробле-

ми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; 

формування компетентності фахівця; проблеми освітнього 

менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід 

професійної підготовки.  

 

4.  74.484 Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : 
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(4Укр) 

В 55 

 

матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17-18 жовтня 

2013 р.; м. Житомир / М-во охорони здоров'я України, 

Житомирський ін-т медсестринства ; відп. ред. В. Й. Шатило. – 

Житомир : ТОВ 505, 2013. – 328 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Перспективні підходи до удосконалення підготовки 

медсестер в Україні – це та тема, що хвилює авторів статей збірника. 

 

5.  74.484 

(4Укр)

кр 

В 55 

 

Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції : зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 

2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. 

Б. Хмельницького ; редкол.: А. І. Кузьмінський [та ін.]. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 164 с. 

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

Анотація: Матеріали збірника присвячені модульно-рейтинговій 

технології навчання у ВНЗ. 

 

6.  74.489.

478я73-1 

З-36 

 

Засоби оцінювання професійної діяльності педагогічних 

працівників: психолого-педагогічна складова (у системі 

підвищення кваліфікації освітян) : [навч. посіб.] / В. І. Шуляр, 

В. П. Ляхова, Т. Д. Капустеринська [та ін.] ; за ред. В. І. 

Шуляра ; Миколаївський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. 

– Миколаїв : Вид-во ОІППО, 2010. – 72 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Навчальний посібник створено відповідно до вимог навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів, якими 

передбачено реалізацію діагностико-аналітичного модуля. Запропоновані 

засоби діагностики враховують як очний, очний-заочний, так і 

дистанційний формат виявлення рівня професійної діяльності 

педагогічних працівників. 

 

7.  74.483 

(4) 

К 64 

 

Коннеллі Дж.  
Поневолений університет. Совєтизація вищої освіти у Східній 

Німеччині, Чехії та Польщі, 1945-1956 = Captive University. 

The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher 

Education, 1945-1956 / Дж. Коннеллі ; наук. ред.: В. Кравченко, 

Л. Радченко. – Х. : ФО-П Рибалка Д. Л., 2011. – 542 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Книга американського дослідника Джона Коннелі є 

проникливим компаративним аналізом процесу трансформації вищої 

університетської освіти в країнах Східно-Центральної Європи під 

впливом комуністичних режимів у перше десятиріччя після Другої 

світової війни.  

 

8.  74.204.

2я73-1 

Мільто Л. О.  
Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач : посібник / 
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М 60 

 

Л. О. Мільто ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та 

освіти дорослих. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с. 

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

Анотація: У посібнику обгрунтовано теоретичні і технологічні засади 

підготовки вчителя до розв'язання педагогічних задач з позицій сучасної 

педагогічної науки і накопиченого досвіду практичної роботи. 

9.  74.580.

268 

М 75 

 

Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : 

зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2005 

р. : у 6 т. / МОН України, Асоц. навч. закл. України приватної 

форми власності, Європейський ун-т ; редкол.: І. І. Тимошенко 

(відп. ред.), Л. І. Кондратенко [та ін.]. – К. : Вид-во Європей- 

ського ун-ту, 2005 

Т. 2. – 2005. – 241 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Т. 3. – 2005. – 350 с. 

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

Т. 6. – 2005. – 408 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Т. 7. – 2005. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: До випусків збірника вміщено тексти виступів учасників кон- 

ференції – студентів та аспірантів вищих навчальних закладах України. 

 

10.  74 

Н 34 

 

Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. 

Вип. 582. Педагогіка та психологія / Чернівецький нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича ; редкол.: І. С. Руснак (наук. ред.), М. Г. 

Іванчук, Л. О. Хомич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2011. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Розвиток особистості та професіоналізму 

фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст." (19-

20 жовтня 2011 року, м.Чернівці).  

 

11.  74.40 

Н 53 

 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. 

пр. Ч. 1 / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки і психології проф. освіти ; за ред.: І. А. Зязюна, Н. Г. 

Ничкало. – К., 2001. – 392 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику викладено актуальні теоретико-методологічні 

проблеми неперервної професійної освіти в Україні, концептуальні ідеї і 

передовий досвід у цій галузі. Проаналізовано можливі механізми інте- 

грації системи неперервної професійної освіти в соціокультурну сферу 

суспільства. 

 

12.  74.484. Одерій Л. П.  
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4 

О-41 

 

Кваліметрія вищої освіти: методологія та інструментарій : мо- 

нографія / Л. П. Одерій ; М-во освіти України, Міжнар. 

кадрова акад., Ін-т змісту і методів навчання [та ін.]. – К. : Вид-

во МКА : Вид-во ІЗМН, 1996. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

 

Анотація: Монографія належить до серії видань з теорії та практики 

системного управління багатоступеневою освітою в межах єдиної 

національної концепції її реформування в умовах демократизації та 

переходу до ринкової економіки.  

 

13.  74.04 

(4Укр)

я73-1 

О-58 

 

Онкович Г. В.  
Уроки "рідної школи" : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. 

Онкович, А. В. Морозова ; Нац. академія педагогічних наук 

України, Ін-т вищої освіти. – К. : ЛОГОС, 2011. – 200 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику з розвитку мовлення на українознавчій основі 

запроваджено медіаосвітній підхід й на прикладі часопису "Рідна школа" 

(США) показано роль, місце і значення періодичних видань у плеканні 

особистості; ефективність і доцільність використання галузевой 

періодики у формуванні професійної компетентності фахівців, у 

розвитку його світогляду.  
 

14.  74.480.

254я7

3-1 

О-79 

 

Оськіна Н. О. 

Основи організації кредитно-модульного навчання : [навч.-

метод. посіб.] / Н. О. Оськіна ; МОН України, Південно-укр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Букаєв В. В., 2009. – 

68 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Мета посібника полягає в озброєнні майбутніх викладачів 

вищої школи необхідними знаннями, вмінями та навичками щодо таких 

питань, як структура організації кредитно-трансферної системи, 

організація навчального процесу згідно із модульною технологією, 

оцінювання студентів згідно з різними шкалами, організація проектувальної 

та самопроектувальної діяльності в освітньому просторі. 
 

15.  74.489.

44 

П 32 

 

Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне 

забезпечення : монографія / О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. 

Красильник ; ред.: О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2013. – 224 с. 

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

Анотація: У колективній монографії обгрунтовуються теоретичні і 

методичні засади інформаційно-технологічного забезпечення підготовки 

вчителів, окреслюються організаційно-методичні умови його 

впровадження. 
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16.  74.489 

П 24 

 

Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. 

наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти 

дорослих ; упоряд.: Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова ; рец.: Г. Г. 

Філіпчук, А. І. Кузьмінський ; [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. 

Ничкало]. – К. ; Хмельницький, 2008. – 532 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Автори статей збірника розглядають методологічні 

особливості наукових поглядів на педагогічний процесс. 

 

17.  74.4 

П 84 

 

Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie 

zawodowe: pedagogika i psychologia : польсько-український, 

українсько-польський щорічник. Вип. 13 / за ред.: Т. 

Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало ; пер.: Г. Балл, І. 

Вільш. – Ченстохова ; К., 2011. – 368 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Міжнародне співробітництво як провідний чинник 

формування національної стратегії розвитку вищої школи та 

глобалізаційний вимір розвитку транснаціональної вищої освіти – 

лейкмотив статей щорічника. 

 

18.  74.489.

8я73-1 

С 60 

 

Соломаха С. О.  
Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного 

мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. 

Соломаха ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та 

освіти дорослих. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 160 с. 

Кількість примірників: 5 - ЧЗ №2(3), ЧЗ №6(2) 

Анотація: У посібнику висвітлено сутність, природу і складники 

педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової 

художньої культури. Розкрито шляхи опанування її секретами.  
 

19.  74.03(4

Укр)6-

8 

С 69 

 

Соціокультурне середовище як джерело, умова та засіб 

виховання у педагогічній спадщині О. А. Захаренка : 

[посібник] / Голов. упр. освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації, Черкаський обл. ін-т післядипломної 

освіти пед. працівників ; авт.-уклад. О. В. Крутенко ; рец.: Н. М. 

Чепурная, В. С. Кудін. – Черкаси : Вид-во Черкаського обл. ін-

ту післядипломної освіти пед. працівників, 2012. – 48 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику обгрунтовано принципи побудови соціокультур- 

ного виховуючого середовища авторської школи О. Захаренка. На прикла- 

ді Сахнівської школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської оласті 

визначено шляхи створення сприятливого середовища навчального закла- 

ду, яке забезпечує формування загальнолюдських гуманістичних цінностей. 

 

20.  74.480.

43(4Укр) 

Студентське самоврядування в Україні: досвід та 

перспективи : аналіт. огляд / О. Овчарук, Д. Похлєбаєва ; за 
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С 88 

 

ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2006. – 50 с. 

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

Анотація: У книзі представлено аналіз результатів дослідження 

стану функціонування та форм діяльності органів студентського 

самоврядування в Україні на сучасному етапі у вищих навчальних 

закладах III - IV рівнів акредитації, виявлено кращі практики 

студентського самоврядування та проблеми, якими сьогодні опікується 

студенство.  

21.  74.320.

2я73-1 

С 91 

 

Сучасні технології освіти дорослих : посібник / О. В. Аніщен- 

ко, Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих, Від. андрагогіки. – 

К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 182 с. 

Кількість примірників: 10 - ЧЗ №2(3), ЧЗ №6(2), ЦА(5) 

Анотація: У посібнику висвітлено сучасні технології освіти дорослих. 

Викладено структуру, процедуру конструювання та практичну реаліза- 

цію технологій навчання соціально-психологічні аспекти технологій осві- 

ти дорослих.  

 

22.  74.483 

(4Укр)

6-8 

Т 40 

 

Тільки двічі живемо... Юрій Рудавський. Особистість. 

Науковець. Ректор / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. 

ред. Ю. Бобало. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2008. – 320 

с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: У книзі пам'яті упорядники намагалися розкрити 

багатогранний образ великого керівника, вченого і життєлюба через 

розгорнуте дослідження його родоводу і біографії, через спогади тих, 

хто знав Юрія Кириловича на різних етапах його життя, через його 

найважливіші концептуальні праці про розвиток високої школи і 

Львівської політехніки зокрема.  
 

23.  74.484.

7л611 

У 59 

 

Університетські музеї: європейський досвід та українська 

практика : зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 

р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка [та ін.] ; упоряд. Л. В. Казанцева. – Ніжин : Вид-во 

НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 420 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Автори статей збірника піднімають питання ролі і 

статусу вузівських музеїв у суспільстві. 

 

24.  74.005.

28 

Ф 53 

 

Філіпчук Г.  

Філософія екологічної освіти сталого розвитку : монографія / 

Г. Філіпчук ; Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. – Чернівці : 

Зелена Буковина, 2012. – 460 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У монографії висвітлено реалії і тенденції сучасного соціо- 
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природного світу, здійснено культурно-історичний, науково-педагогіч- 

ний, суспільно-політичний аналіз державно-освітньої політики, роль 

громадського суспільства в системі становлення еколого-етичної 

парадигми, ідеології людиноцентризму. 

 

29.  74.664.

76я73-1 

Ф 79 

 

Формування життєвих навичок випускників шкіл-інтерна- 

тів : метод. посіб. / упоряд.: С. Ф. Гордійчук, В. В. Дьомкіна, 

Н. В. Лунченко [та ін.] ; Міжнар. орг. праці, МОН України, 

Акад. пед. наук України [та ін.]. – 2-е вид., допов. і переробл. – 

Донецьк : Вебер, 2011. – 127 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: Методичний посібник для практичних психологів і 

соціальних педагогів присвячено актуальній проблемі формування 

життєвих навичок у випускників навчальних закладів інтернатного типу. 

 

30.  74.664.

76я73-1 

Ф 79 

 

Формування життєвих навичок у випускників шкіл-

інтернатів : метод. посіб. / упоряд.: С. Ф. Гордійчук, В. В. 

Дьомкіна, Н. В. Лунченко [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Панка ; 

Міжнар. орг. праці, МОН України, Акад. пед. наук України [та 

ін.]. – Донецьк : Вебер, 2009. – 164 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №6(1) 

Анотація: Посібник створено з метою забезпечення педагогічних 

працівників простим і зручним інструментарієм відповідно до загальних 

підходів у профілактичній роботі, в т. ч. формуванню навичок здорового 

способу життя, протидії потрапляння дітей до найгірших форм 

дитячої праці та протидії торгівлі дітьми.  

 

31.  74.0кр 

Ф 79 

 

Формування загальнолюдських цінностей засобами едукаці

йного про-цесу в закладах освіти присвячені дню народження 

Михайла Павловича Гусака : Другі Всеукр. пед. читання, 

присвяч. дню народж. Михайла Павловича Гусака, м. Черкаси, 

22 груд. 2006 р. / МОН України, Ін-т пед. і психології проф. 

освіти АПН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; редкол.: Л. І. 

Прокопенко (голов. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2006. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У матеріалах Всеукраїнських педагогічних читань 

розкривається досвід роботи та використання в закладах освіти 

продуктивних ідей відомого педагога, науковця, журналіста, 

громадського 

діяча, завідувача кафедри педагогіки і психології Черкаського педагогічного 

інституту Михайла Павловича Гусака. 

 

32.  74.262.

04-0 

Ч-49 

 

Чернявська Т. Б.  
Екохвилинки: природоохоронне виховання крок за кроком / Т. 

Б. Чернявська, Є. Д. Яблоновська-Грищенко. – К., 2012. – 141 

с. : ілюстр. 
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Кількість примірників: 1 - ЧЗ №1(1) 

Анотація: Робота розкриває методику проведення екологічних занять 

для учнів 1-4 класів, актуальність яких полягає в залученні дітей до 

різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності. Такі 

заняття навчають спостерігати, викликають потребу міркувати, 

спонукають робити висновки та узагальнення.  

 

33.  74.268.

39Укр

я73-1 

Ш 95 

 

Шуляр В. І.  
Історіософська лірика Дмитра Кременя: методика вивчення : 

навч.-метод. посіб. / В. І. Шуляр, Є. В. Горкуша ; МОН Украї- 

ни, Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – 

Миколаїв : Іліон, 2008. – 134 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику автори вперше запропонували на системному 

рівні методику вивчення історіософської лірики Дмитра Кременя. До 

уваги зацікавленого читача подано ряд історіософських концепцій, які 

допоможуть старшокласникам осягнути змістову складову поетичних 

текстів, а також моделі уроків і занять за спадщиною Дмитра 

Кременя, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. 

 

34.  74.268.

39Укр 

я73 

Ш 95 

Шуляр В. І.  
Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи : метод. 

посіб. / В. І. Шуляр ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. 

Сухомлинського. – 2-е вид. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 284 с. : 

табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У методичному посібнику запропоновано технологічну кон- 

цепцію сучасного уроку літератури в умовах 12-річної школи для 5-9 класів. 

Автор подає свій варіант класифікації уроків літератури, архітектоніку та 

змістове наповнення. Уперше розроблено нові різновиди уроку літератури: 

настановчо-мотиваційний – увідний, представлено його модель. 

 

35.  74.268.

3я73-1 

Ш 95 

 

Шуляр В. І.  
Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річної школи :  

наук.-метод. посіб. / В. І. Шуляр, Н. Огренич ; Упр. освіти і 

науки Миколаївської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядип- 

ломної пед. освіти, Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. 

Сухомлинського. – Миколаїв : Гінкул Г., 2006. – 208 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Науково-методичний посібник знайомить  учителів-словес- 

ників із особливостями організації літературної освіти школярів у 

зв'язку з переходом на 12-річний термін навчання. Автори пропонують 

моделі фасилітативного типу вчителя-словесника та учня-читача, 

роблять акценти на проблеми сучасного уроку літератури, подають 

варіанти за програмою для 5-6 класів. 
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36.  74.200.

52я73-1 

Щ 61 

 

Щербак І. В.  

Виховуємо майбутнього громадянина : метод. посіб. / І. В. 

Щербак ; МОН України, Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. 

Сухомлинського. – 2-е вид., доопрац. – Миколаїв : Атол, 2010. – 

84 с. – (Підготовка майбутнього вчителя). 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику розглянуто громадянське виховання особистос-

ті як педагогічну проблему, увагу приділено формуванню громадянської 

зрілості майбутніх учителів, висвітлено психолого-педагогічні засади 

організації громадського виховання учнів початкової школи. Надаються 

методичні рекомендації щодо планування виховної роботи. 

37.  74.489.

83я73-1 

Щ 61 

 

Щербак І. В.  
Підготовка вчителя до громадянського виховання молодших 

школярів : метод. посіб. / І. В. Щербак ; МОН України, Мико- 

лаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : 

Атол, 2010. – 108 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1) 

Анотація: У методичному посібнику розглянуто питання формування 

підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів 

початкової школи. 
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1.  85.373 

(4Укр)-8 

А 87 

 

Архангельская Н. В.  
Ада Роговцева / Н. В. Архангельская. – М. : Киноцентр, 1989. – 

63 с. : фото. 

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

Аннотация: В книге представлено актерское искусство Ады 

Роговцевой, которое никого не оставляет равнодушным. 

 

2.  85.113 

(4Укр)

5 

Б 90 

 

Будівля театру Скарбка (Скарбека): пам'ятка австрійського, 

польського та українського народів : матеріали I Міжнар. 

наук.-практ. конф. : присвяч. 170-річчю будівлі театру графа 

Скарбка, м. Львів, 1 жовтня 2012 р. / М-во культури України, 

Нац. акад. укр. драматичний театр ім. М. Заньковецької. – Л. : 

Укрдизайнгруп, 2012. – 100 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірки включені матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції, які висвітлюють специфіку архітектури будівлі 

театру Скарбка (Скарбека), перспективу її реставрації, історичні 

аспекти та роль цієї споруди як соціально-культурного осередку XIX - XX 

ст. у місті Львів. 

 

3.  71.045 

(4Укр-

4Дон) 

Д 67 

 

Донбас: культурно-освітній обмін з українцями світу : 

(матеріали наук.-практ. конф., м. Донецьк, 16 груд. 2011 р.) / 

Донецька облдержадміністрація, Голов. упр. взаємодії з 

громадськістю та у справах національностей та релігій [та ін.] ; 

редкол. : С. Кузнецова [та ін.]. – Донецьк, 2011. – 280 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Висвітлено основні напрями діяльності наукових і 

культурно-просвітницьких центрів, а також проектів з дослідження 

украінської діаспори. Розглянуто досвід співпраці Слов'янського 

державного педагогічного університету з українським зарубіжжям (на 

прикладі філологічного факультету), використання матеріалів про 

українську діаспору на уроках української літератури в XI класі середньої 

школи (м. Донецьк). Значну увагу приділено дослідженню творчості 

письменників діаспори донецькими літературознавцями, наведено 

рецепцію творчості В. Стуса у літературній критиці української 
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діаспори, показано дуалістичність образу України в поезії В. Стуса та 

Є. Маланюка. Показано Донбас у художній візії С. Черкасенка, 

висвітлено творчу біографію Л. Лимана. 

 

4.  85.325 

(4Укр) 

К 53 

 

Книш І.  
Жива душа народу (До ювілею українського танку) / І. Книш. – 

Вінніпег : Новий шлях, 1966. – 80 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Актуальність теми зумовлена процессом переосмислення 

духовної та національної спадщини культурної скарбниці України. Перше 

друковане дослідження творчості В. Авраменка вийшло у Канаді (1966 

р.). Це книга Ірени Книш «Жива душа народу». І. Книш зробила певні 

узагальнювальні висновки, дала характеристику В. Авраменкові, як 

майстрові українського танцю, визначила його роль у духовному житті 

українців, як на західних землях, такі в еміграції. 

 

5.  85.319.

4кр 

К 56 

 

Ковбаса А.  

Злітай, пісне, над Дніпром : пісні та романси / А. Ковбаса. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. – 199 с. : муз. твори та ноти. 

Кількість примірників: 3 - ЦА(3) 

Анотація:   У книзі "Злітай, пісне, над Дніпром" вміщені нові пісенні 

твори композитора переважно на вірші черкаських поетів, а також ті, 

що вже звучали  в концертах, у засобах масової інформації та здобули 

визнання глядачів. 

 

6.  85.103

р я73-1 

К 64 

 

Коновець С. В.  

Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності 

викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних 

закладів : посібник / С. В. Коновець ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – К. ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 148 с. 

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

Анотація: У посібнику розглядаються естетичні та етичні засади 

професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих 

навчальних закладів. Викладено особливості та витоки професійної 

діяльності викладачів образотворчого мистецтва і визначено 

передумови її творчої спрямованості. Представлено теоретичні та 

методичні основи викладання образотворчого мистецтва у вищих 

навчальних закладах.  
 

7.  85.319.

4(4Укр) 

К 82 

 

Крищенко В. Д.  
Пісні : [зб. пісень] / В. Д. Крищенко, В. В. Домшинський ; 

вступ. сл. Д. Гнатюка. – К. : Інсайт-плюс, 2008. – 111 с. : ноти. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Ця нотна збірка пісень відомих авторів поета Вадима 

Крищенка та композитора Володимира Домшинського видається для 

потреб музичних шкіл, будинків культури, гуртків художньої 

самодіяльності та окремих любителів української авторської пісні. 
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8.  71.0я7

3-1 

К 90 

 

Культурологія : навч. посіб. / В. В. Павленко, О. М. Цапко, А. 

І. Буймістер [та ін.] ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 

Навч.-наук. ін-т права та психології. – К. : КНТ : ЦУЛ, 2010. – 

219 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Навчальний посібник, підготовлений колективом авторів, є 

спробою не лише осмислення культури, а й намагання викласти матеріал 

відповідно до вимог програми з нормативної дисципліни 

«Культурологія». Автори аналізують історію виникнення культури, 

моральні норми, розвиток мистецтва та культурно-архітектурні 

досягнення. Розглядаються також проблеми сучасного культурного 

самоутвердження суверенної України в контексті світової культури. 

 

9.  71.0я7

3-1 

К 90 

 

Культурология. Кредитно-модульный вариант : учеб. для 

студ. высш. учебных заведений / Г. В. Драч, О. М. Штомпель, 

Л. А. Штомпель, В. К. Королев. – М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород : Питер, 2010. – 384 с. – (Учебник для вузов). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Пособие представляет собой, изложение ключевых тем 

учебного курса по культурологии для студентов высших учебных 

заведений. В нем выделены основные понятия и термины культурологии, 

ее ведущие школы и концепции, развернута широкая панорама 

реализации культуры в истории человечества. 

 

10.  85.101 

(4Укр)-

8 

П 32 

 

Пилип'юк В.  
Володар кам'яного персня. Борис Возницький / В. Пилип'юк, Р. 

Лубківський. – Л. : Світло й тінь, 2012. – 152 с. : фото. – 

(Постаті). 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Серія біографічних видань "Постаті", започаткована 

видавництвом "Світло й тінь", поповнюється нарисом про виданого 

мистецтвознавця, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, Героя України Бориса Возницького (1926-2012). Видання 

приурочене до 50-річчя роботи лицаря української культури у Львівській 

національній галереї мистецтв. Розповідь ілюструється документальним

и та мис-тецькими світлинами. 

 

11.  85.333 

(4Укр) 

6-8 

Р 32 

 

Ревуцький В.  
П'ять великих акторів української сцени / В. Ревуцький. – 

Париж : Перша українська друкарня у Франції, 1955. – 96 с. 

Кількість примірників: 1 - ЦА(1) 

Анотація: Випуск у світ цієї книги особливо актуальний тепер, хоч би з 

тієї причини, що «по тому боці» дедалі з’являється солідна кількість 

спогадів про добу побутово-етнографічного театру.  

 

12.  85.373 Шудря М.  
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(4Укр) 

6-8 

Ш 95 

 

Геній найщирішої проби: нариси : розвідки : рецензії : інтерв'ю,  

публікації / М. Шудря ; ред.: Л. Череватенко. – К. : Юніверс, 

2005. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

 

Анотація: В книзі зібрано майже все, що написав й опублікував 

письменник, журналіст і кінодраматург Микола Шудря (лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, 1991) за сорок років 

про О. П. Довженка та нове покоління кінематографістів, що засвоїло 

його творчі настанови. Це – ніби живе  осмислення шляху одного з 

довженківців, який вчився спроквола, крок за кроком, але наполегливо й 

послідовно, долаючи складнощі й перепони у сприйнятті генія світового 

кіно. 
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1.  86.23 

(4Укр) 

І-90 

 

Історія релігій в Україні : наук. щорічник. Кн. 1. 1025-річчю 

хрещення України-Руси присвячується / Ін-т релігієзнавства  

філія Львів. музею історії релігій, Львівське від-ня Ін-ту укр. 

археографії та джерелозн. ім. М. Грушевського, Від-ня 

релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди ; упоряд.: О. 

Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : Логос, 2013. – 834 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Кн. 2. – 2013. – 638 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань 

історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. 

Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в 

Київській Русі, становища християнських церков (православ'я, римо- і 

греко-католициз- 

му, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили  до 

складу першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської 

монархії, Радянського Союзу. З'ясовуються актуальні питання 

національно-релігійного відродження XX - початку XI століття. 
 

2.  86.37-

421.14 

А 65 

 

Андерсон П.  

Богородица  духовный мост между Востоком и Западом : пер. 

с англ. / П. Андерсон ; предисл. Митрополита Диоклийского 

Каллиста. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Библейско-

богословского ин-та св. апостола Андрея, 2008. – 168 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга относится к жанру исторической хроники. В очень 

краткой форме представлено множество удивительных фактов, из 

которых некоторые хорошо известны, а многие были преданы забвению. 

При этом автор – Питер Андерсон – усматривает связь между этими 

событиями. Красной нитью через всю хронологию проходит история 

икон Богоматери – Ченстоховской, Остробрамской, Владимирской, 

Казанской.  
 

3.  87.3 

(5Инд)3 

А 68 

 

Аннамбхатта  

Тарка-санграха (свод умозрений) ; Тарка-дипика (разъяснение 

к своду умозрений) / Аннамбхатта ; пер. с санскрита, введение, 

коммент. и ист.-филос. исслед. Е. П. Островского ; отв. ред.: Т. 

Е. Катенина, В. И. Рудой. – М. : Наука, 1989. – 239 с. – 

(Памятники письменности Востока. ; Т. LXXXY). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Книга включает два философских трактата 
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средневековой Индии (XVII в.), отразивших завершающий этап 

индийского философского реализма. Оба трактата Аннамбхатты – 

"Тарка-санграха" и "Тарка-дипика" – переведены на русский язык 

впервые. В книге дана принципиально новая историко-философская 

оценка этих трактатов, подробно исследуется круг проблематики 

индийского философского реализма.  
 

4.  87 

В 53 

 

Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія 

філософсько-політологічні студії. Вип. 1 / Львівський нац. ун-т 

ім. І. Франка ; редкол.: В. Денисенко (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : 

Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 356 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1)  

Вип. 2. – 2012. – 242 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Висвітлено актуальні проблеми методології політичної 

науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні 

теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та 

інститутів в Україні. 

 

5.  86.38-3,8 

В 51 

 

Випереджаючи свій час. Мухаммад Асад: видатний 

львів'янин та ісламський діяч : зб. авт. ст. / ВАГО "Альраід", 

Укр. центр ісламознавства. – К. : [б. в.], 2013. – 76 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Увазі читачів пропонується збірка перекладів вибраних 

статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса; 1900-1992), видатного 

мусульманського мислителя та громадського діяча, що народився у 

Львові, а також матеріалів про нього та його творчий спадок.  
 

6.  86.37 

(4Укр)-

65я26 

К 29 

 

Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Україн- 

ський  ін-т нац. пам'яті ; редкол.: В. Ф. Солдатенко (голова) [та 

ін.] ; упоряд.: В. В. Кривошея [та ін.]. – К. : Пріоритети, 2013. – 

510 с. 

Кількість примірників:1 - ЦА(1) 

Анотація: У виданні подано перелік храмів і монастирів України, 

зруйнованих упродовж ХХ століття внаслідок воєнних дій, 

антирелігійної політики та природних факторів.  
 

7.  86.216.

4(4Ан) 

Л 84 

 

Лук'яненко О. В.  

Освячена школа чи освічена паства? (світоглядні засади 

навчання у Великобританії ХІХ століття) / О. В. Лук'яненко ; 

МОН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 

Полтава : Друкарська майстерня, 2010. – 96 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Читачеві пропонується короткий аналіз формування 

світоглядних засад викладання у школах Британської імперії ХІХ 

століття. На основі багатої джерельної бази подана історична схема 

формування світогляду підлеглих британської корони починаючи із 
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шкільної лави і закінчуючи їхнім становленням у професійній сфері.  

 

8.  86.37-2 

М 15 

 

Мак-Дауелл Дж.  

Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку / Д. Мак- 

Дауелл. – Черкаси : Стефанус, 2005. – 1112 с. 

Кількість примірників:1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Чи є Библія історично достовірною? Чи існують вагомі 

докази заяв Христа про Його божественність? Чи витримає 

християнство критику ХХІ століття? Нині християни щодня 

стикаються з потребою відстоювати свою віру як життево важливу й 

істинну.  

 

9.  87.153.

3 

М 22 

 

Мамардашвили М. К.  

Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, 

символике и языке : [монография] / М. К. Мамардашвили, А. 

М. Пятигорский ; под общ. ред. Ю. П. Сенокосова. – М. : 

Языки русской культуры, 1997. – 224 с. –

 (Язык. Семиотика. Куль-тура). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Издание фундаментальной монографии призвано 

"вернуть" в отечественную философию текст, который уже стал 

крупным событием в философском мире. Соединение, казалось бы, 

несоединимых метавещей – классической европейской метафизики (от 

Декарта до Гуссерля) и древнеиндийской философии – позволило 

авторам выработать собственную оригинальную манеру 

философствования. 

 

10.  86.372 

(4Рос)-3 

П 68 

 

Православие – духовно-нравственный стержень казачьего 

мировоззрения : материалы Первой Межрегиональной науч.- 

практ.-конф., 16-17 авг. 2011 г. / сост.: В. К. Крючков, И. А. Коти- 

на. – Ставрополь : [б. и.], 2011. – 144 с. 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В сборнике обобщен опыт совместной работы 

священнослужителей, казачьих организаций, педагогов по 

формированию духовно-нравственной культуры и гражданскому 

становлению личности на основе казачьего этнокомпонента, выработке 

единых научно обоснованных подходов к истории казачества, 

сохранению и развитию семейных и культурных традиций казачества, 

развитию казачьей экономики. 

 

11.  86.38-3, 

81 

С 16 

 

Салахи А.  

Мухаммад – Человек и Пророк: подробное изучение жизни 

Пророка Ислама / А. Салахи ; пер. с англ.: А. Нурмухамедов, 

С. Яворская. – К. : Ансар Фаундейшн, 2012. – 736 с. 

Количество эземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Основополагающим принципом, которым 

руководствовался автор при написании книги был принцип умеренности 

и избегания недостоверных данных. Книга шейха Адиля Салахи помогает 
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глубже и полнее понять жизнь и миссию пророка Мухаммада и то, 

каким образом нужно наследовать его пример в условиях наших дней.  

 

 

12.  86.377 

(4Укр)-

3 

С 78 

 

Стахів М.  

Христова церква в Україні, 988–1596 : нарис історії  Україн- 

Ської Католицької Церкви та аналіза схрещування в ній інтере-

сів Риму, Царгороду, Варшави й Москви в національно-політич- 

ному аспекті / М. Стахів ; підгот. до друку П. Стерчо. – 

Стемфорд : Колегія Св. Василія Великого, 1985. – 528 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Характерною рисою праці проф. М. Стахова є те, що він 

підходить до оцінки нашого церковного минулого з точки зору церковно-

історичного процесу на Українських Землях. 

 

13.  87.254.3 

Ф 56 

 

Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи 

розвитку : матер. наук. конф., 5-6 жовтня 2006 р., м. Чернівці / 

МОН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; 

редкол.: М. Г. Марчук (наук. ред.) [та ін.]. – Чернівці : Рута, 

2006. – 264 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника включено тексти доповідей і тези виступів, 

підготовлені до наукової конференції "Філософія гуманітарних наук: 

актуальність і перспективи розвитку". В центрі уваги науковців-

гуманітаріїв – традиційна та сучасна проблематика філософії 

гуманітарного знання, розмаїття підходів і концепцій у методології 

гуманітарного пізнання, ціннісні параметри і критерії науковості 

гуманіторного дискурсу та ін. 

 

14.  87.254.3 

Ф 56 

 

Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри : 

матер. Міжнар. наук. конф., 26-27 жовтня 2007 р., м. Чернівці / 

МОН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; 

редкол.: М. Г. Марчук (наук. ред.) [та ін.]. – Чернівці : Рута, 

2007. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: У центрі уваги науковців-гуманітаріїв – соціокультурні 

параметри і методологічні засади гуманітарного знання, ноетичні, 

морально-естетичні та релігійні цінності в сучасній гуманітаристиці, 

культурологічна та соціологічна проблематика в контексті 

гуманітарного пізнання, ірраціональне, позанаукове, неявне знання та 

гуманітарні смисли постмодерну. 

 

15.  87.216 

Ф 56 

 

Філософсько-антропологічні студії. Спецвип. Філософія 

Джона Локка і сучасність : до 80-річчя Г. А. Заїченка / 

Дніпропетровський нац. ун-т, Ін-т філософії ім. Г. С. 

Сковороди НАН України, Антропологічне від-ня Укр. 
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філософського фонду ; редкол.: П. І. Гнатенко (відп. ред.) [та 

ін.]. – К. : Стилос ; Д. : РВВ ДНУ, 2001. – 364 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: Розглядаються сучасні та історико-філософські проблеми 

легітимності влади, національної ідентичності, теорії пізнання, політичної 

філософії, освіти й культури, різні аспекти рецепції Джона Локка в сучасній 

філософії.  

16.  87.3 

(4Нем) 

5-573 

Ш 79 

 

Шопенгауэр А.  

Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр ; предисл.: П. 

С. Гуревича, В. И. Столярова. – М. : Интербук, 1990. – 152 с. – 

(Страницы мировой философии). 

Количество экземпляров: 1 - ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Пессимистическая философия немецкого философа 

Артура Шопенгауэра оказала влияние на формирование взглядов и 

творчества Ф. Ницше, Т. Манна, Э. Гартмана. Настоящая работа 

является беллетризованным изложением его взглядов на культуру, 

личность, историю. В ней Шопенгауэр мастерски соединяет чистоту и 

глубину мысли, черный юмор, иронию и онтологическую тоску по 

истинному бытию. 
 

17.  87.731.

3я4 

Ш 95 

 

Шудря М.  

Любов небесна, любов земна : зб. нарисів / М. Шудря ; уклад. і 

передм. Л. Хворост. – Х. : Апостроф : Віровець А. П., 2012. – 

352 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №3(1) 

Анотація: ...Важко знайти інші сфери, в яких би людина являла себе, 

свій  людський і божественний потенціал повніше, ніж у цих двох, імена 

яким – творчість і любов. Письменник і журналіст Микола Шудря, 

торкаючись приватної сфери відомих митців, аристократів, людей 

еліти і людей богеми, робить це делікатно і шанобливо. Завдяки його 

праці ми дістаємо повніше уявлення про таких знакових для культури 

особистостей, як Григорій Сковорода, Микола Гоголь, Ольга 

Кобилянська, Георгій Нарбут, Павло Тичина, Лесь Курбас тощо. 
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1.  91.9:26.

89 

Б 91 

 

Валерій Михайлович Бурій : біобібліогр. покажч. – Черкаси : 

Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. – 224 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Пропонований бібліографічний покажчик є спробою 

систематизувати творчий доробок члена Національної спілки 

журналістів та Національної спілки краєзнавців України Валерія 

Михайловича Бурія. 

 

2.  91.9:74 

К 79 

 

Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 

державний діяч : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук 

України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва, Л. М. 

Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова. – 3-є вид., допов. – К. : 

Знання України, 2012. – 296 с. – (Академіки НАПН України ; 

вип. 20). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У покажчику представлено науковий доробок В. Г. Кременя, 

д-ра філос. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, 

академіка НАН України, Академії політичних наук України, іноземного 

члена Російської академії освіти і Російської академії соціальних наук, 

академіка і президента НАПН України, президента Товариства "Знання" 

України, який налічує 867 друкованих праць за останні 23 роки (1990-

2012). До покажчика ввійшла також література про наукову й 

громадську діяльність В. Г. Кременя. 

 

3.  91.9:74 

В 55 

 

Вища освіта Укрїни в умовах трансформації суспільства: стан, 

проблеми, тенденції розвитку, 2007-2011 рр. : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. Вип. 2 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. 

наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої 

освіти ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. 

Пєєва [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 

664 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного 

покажчика присвячено питанням подальшого формування національної 

системи вищої освіти суверенної України впродовж 2007-2011 рр., 
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становлення і розвиток якої пов'язаний із трансформаційними 

процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті.  

 

4.  91.9:83

кр 

П 50 

 

Володимир Поліщук: крізь роки, слова і справи : біобібліогр. 

покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаська обл. орг. Нац. 

cпілки письменників України [та ін]. – Черкаси : Чабаненко Ю. 

А., 2013. – 128 с.: фото. 

Кількість примірників: 3 - ДБВ(1), ЦА(1), А2(1) 

Анотація: У бібліографічному покажчику означено праці відомого ук- 

раїнського літературознавця, критика, публіцистика, краєзнавця, 

доктора філологічних наук, професора Володимира Трохимовича 

Поліщука, показано його як організатора науки, видавця, різногранну 

творчу особистість. Видання присвячується 60-річчю з дня народження 

В. Т. Поліщука, його праці на ниві української духовності. 

 

5.  91.9:72 

В 90 

 

Вчені Черкаського краю : біобібліогр. нариси. Вип. 4. Кн. 3. 

Суспільні й гуманітарні науки: П - доповнення, Р - Я. Ч. 1. 

Історики, археологи, етнографи, фольклористи, краєзнавці / 

Упр. культури Черкаської облдержадміністрації, Обл. б-ка для 

юнацтва ім. В. Симоненка ; уклад. О. А. Забєліна ; ред. Н. С. 

Сім'яниста. – Черкаси, 2013. – 192 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Четвертий випуск бібліографічних нарисів "Вчені 

Черкаського краю" присвячений суспільним і гуманітарним наукам. 

 

6.  91.9:63 

Д 70 

 

Дослідники історії Південної України : біобібліогр. довід. Т. 

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

Грушевського, Бердянський держ. пед. ун-т [та ін.] ; упоряд. І. 

Лиман. – К. : [б. в.], 2013. – 382 с. : портр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Книга є складовою проекту, завданнями якого є формування 

загальної картини стану вивчення історії Південної України; 

популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються 

цим регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який 

звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня. 
 

7.  91.9:74 

Д 85 

 

Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної : 

біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. 

наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Н. 

В. Горшкова, О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова ; наук. ред.: 

П. І. Рогова, А. М. Доркену. – К. : Корзун Д. Ю., 2013. – 128 с. : 

фото. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 32). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Тридцять другий випуск біобібліографічного покажчика із 

серії "Ювіляри НАПН України" присвячено творчому доробку та 

науково-педагогічній діяльності директора єдиного в Україні 

українського коледжу ім. В. О. Сухомлинського – В. М. Хайруліної, канд. 
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пед наук, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника 

освіти України. У виданні представлено бібліографію її наукових праць, а 

також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. 

 

 

 

8.  91.9:74.

48 

Е 86 

 

Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної 

майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних 

закладів : бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

пед. освіти та освіти дорослих ; упоряд. Л. Н. Штома ; наук. 

ред. І. А. Зязюн. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 150 с. 

Кількість примірників: 10 - ДБВ(1), ЦА(9) 

Анотація: У бібліографічному покажчику представлено перелік 

філософських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та 

історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, 

психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й 

викладача вищого педагогічного навчального закладу. 

 

9.  91.9:83 

З-53 

 

Земля, яку сходив Тарас... (Шевченківські місця на Черкащи- 

ні) : біобібліогр. довід. / Обл. універсальна наук. б-ка ім. Т. Шев-

ченка ; уклад. Л. Т. Демченко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 

72 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У довіднику зібрано книги, статті зі збірників, періодичних 

видань, що вийшли друком протягом 1990-2013 рр. Добір літератури 

закінчено у травні 2013 року. 

 

10.  91.9:74 

К 89 

 

Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України : біобібліогр. покажч. / Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, Наукова 

бібліотека ; наук. ред. Н. Г. Ничкало ; уклад.: Л. І. Синявська, 

К. В. Касярум, О. З. Силка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 112 с. – (Бібліографія вчених України ; 

вип. 5.). 

Кількість примірників: 5 - ДБВ(1), ЦА(4) 

Анотація: У бібліографічному покажчику із серії "Бібліографія вчених 

України" представлено наукові праці відомого українського науковця, 

вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора члена-кореспон- 

дента НАПН України, ректора Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Кузьмінського Анатолія Івановича. 

 

11.  91.9:78 

Р 59 

 

Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, 

директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

ім. В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. 

пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, 
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Н. А. Стельмах [та ін.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 268 с. : 

ілюстр. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 31.). – (Майстри 

бібліотечної справи України ; вип. 1). 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: У бібліографічному покажчику представлено науковий 

доробок та літературу про педагогічну й громадську діяльність П. І. 

Рогової,  канд. іст. наук, старш. наук. співроб., доцента Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслуженого 

працівника культури України, директора Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 

 

12.  91.9:74 

П 47 

 

Позашкільна освіта України (2007-2011 рр.) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. : до 20-річчя НАПН України / Нац. акад. пед. 

наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухом- 

линського, Центр творчості дітей та юнацтва "Шевченківець" ; 

упоряд.: А. М. Доркену [та ін.] ; наук. ред. Г. П. Пустовіт. – К. : 

Нілан-ЛТД, 2012. – 138 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 

присвячений розвитку системи позашкільної освіти в Україні впродовж 

2007-2011 рр. і має за мету якомога повніше відобразити зміст поза- 

шкільної освіти, сприяти активізації впровадження інновацій у 

педагогічний процес та прогресивних підходів щодо методів і засобів 

навчання й виховання особистості в сучасних позашкільних навчальних 

закладах. 

 

13.  91.9:74 

Г 65 

 

Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. : на пош

а-ну пам'яті Семена Устимовича Гончаренка / Нац. акад. пед. 

наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; упоряд.: Н. А. Стельмах, Л. М. Айвазова ; 

наук. ред. Л. М. Заліток. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 200 с. –

 (Академі- 

ки НАПН України ; вип. 21). 

Кількість примірників: 3 - ДБВ(1), ЦА(2) 

Анотація: У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 

55 років його наукової діяльності (1958-2013) – концепції, монографії, 

словники, довідники, підручники, навчальні й методичні посібники, 

автореферати дисертацій, тези доповідей і повідомлень, статті, 

вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, 

публікації у фахових періодичних виданнях. Крім того, до покажчика 

увійшла література про життєвий шлях і наукові досягнення С. У. 

Гончаренка, а також наукова школа вченого. 

 

14.  91.9:67 

С 30 

 

Семенова К. Г.  
Цивільне право України : бібліогр. довід. (1991-2009) / К. Г. 

Семенова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 
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Анотація: Бібліографічний довідник охоплює видані в Україні в період з 

1991 по 2009 р. коментарі до Цивільного кодексу України, підручники, 

навчальні посібники, науково-практичні посібники, дисертацій на 

здобуття вчених ступенів кандидата або доктора юридичних наук, 

моно- 

графії, статті й тези доповідей, виданих за матеріалами конференцій. 

 

15.  91.9:81 

У 74 

 

Усатенко Тамара Пилипівна : біобібліогр. покажч. / Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих ; 

рец.: Г. М. Лактіонова, О. М. Отич ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – 

К. : Альфа Реклама, 2013. – 92 с. 

Кількість примірників: 1 - ДБВ(1) 

Анотація: Бібліографічне видання доктора педагогічних наук 

Усатенко Тамари Пилипівни відображає її науковий доробок, науково-

методичні пошуки, громадсько-просвітницьку діяльність.  

 

16.  91.9:42 

Э 95 

 

Эхинацея в Украине : библиогр. указ., 1915 – 2012 / 

Полтавская гос. аграрная акад., Полтавское отд-ние укр. 

ботанического о-ва ; сост.: В. Н. Самородов, С. В. Поспелов ; 

науч. ред. В. Н. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 289 с. 

Количество экземпляров: 1 - ДБВ(1) 

Аннотация: Предлагаемый указатель "Эхинацея в Украине" 

охватывает литературу с 1915 по 2012 г. и включает 1783 названия 

книг и статей, авторских свидетельств и патентов. Книга снабжена 

именным и предметно-тематическим указателями, облегчающими 

подбор литературы. 

 

17.  91.9:74 

Ч-44 

 

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) –  видатний педагог, 

психолог, громадський діяч :  біобібліогр. покажч. / Нац. акад. 

пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; упоряд.: Н. М. Лисиця [та ін.] ; наук. ред.: П. 

І. Рогова, Л. О. Пономаренко. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 140 с. – 

(Видатні педагоги світу ; вип. 9). 

Кількість примірників: 3 - ДБВ(1), ЦА(2) 

Анотація: У покажчику представлено бібліографію праць Я. Ф. Чепіги 

(Зеленкевича), а також досліджень, присвячених життю й діяльності 

вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 

1909-2013 рр. (усього 566 бібліографічних записів). 
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